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RELATÓRIO DO PRESIDENTE
Dando cumprimento ao previsto no n.º 3 do Artigo 3.º do Regulamento Interno do
Instituto, apresento aos Sócios o presente Relatório referente ao ano de 2016.
É forçoso, desde já, dar uma explicação pelo não cumprimento do prazo
estabelecido no mesmo artigo do Regulamento Interno para apresentar o relatório e contas
do ano transato. Sendo, na atualidade, forçoso ter uma contabilidade executada por técnico
oficial de contas ou gabinetes de contabilidade certificados, com todas as inúmeras
exigências para a sua elaboração, não foi possível que o gabinete de contabilidade, adiante
identificado, pudesse fechar as contas mais cedo.
Assim sendo, é recomendável que o prazo estabelecido no Regulamento Interno
para apresentação do relatório de contas venha a ser alterado para 30 de março, ou mesmo
para a primeira quinzena de abril, conforme a experiência vem demonstrando e, aliás, prazo
esse previsto em quase todas as associações.

1. REUNIÕES DO INSTITUTO

Durante o ano de 2016, o Instituto realizou as duas reuniões ordinárias previstas no
Artigo 11.º, n.º 1.
A primeira reunião ordinária realizou-se a 14 de abril de 2016 e teve como agenda
de trabalhos a discussão e eventual aprovação do Relatório do Presidente, a conta de
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gerência do ano de 2015, tendo presente o Parecer do Conselho Fiscal, bem como a
discussão e aprovação do plano de atividades para o ano de 2016.

Nesta primeira reunião, procedeu-se, ainda, à eleição de sócios para as diferentes
categorias previstas no n.º 1 do Artigo 3.º dos Estatutos e em conformidade com o
preceituado no Regulamento Interno, nomeadamente, nos Artigos 9.º, 10.º e 12.º a 15.º.
A segunda reunião ordinária teve lugar a 27 de dezembro de 2016 com dois pontos
na sua agenda de trabalhos. O primeiro ponto foi a apreciação e aprovação do Plano de
Atividades para o ano de 2017; o segundo ponto tratou do pedido de renúncia de um sócio,
que não foi aceite pelo Instituto, e da eleição de novos sócios.
Durante o ano de 2016, realizou-se uma única reunião extraordinária a 27 de junho
para apreciação do programa de uma “Conferência comemorativa dos 250 anos da
fundação da Capitania Geral dos Açores” e, igualmente, da apreciação do programa do “1.º
Simpósio Corte-Real”, realização conjunta com a Sociedade de Geografia de
Lisboa-Comissão Corte Real.
Destas reuniões, foram lavradas as respetivas atas a serem publicadas no Boletim,
razão pela qual apenas se fazem as referências acima.

2. REUNIÕES DA MESA

Durante o ano findo de 2016, a Mesa do Instituto reuniu-se formalmente oito vezes
para tratar de assuntos da gestão corrente e cumprimento do Plano de Atividades aprovado.
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As reuniões da Mesa tiveram lugar a 19 de janeiro, 11 de fevereiro, 9 de março, 4 de
abril, 16 de junho, 20 de julho, 1 de setembro e 12 de dezembro.

Como tem sido habitual, a Secretária da Mesa elaborou atas sucintas para memória
futura, as quais ficam arquivadas na secretaria do Instituto.

3. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do IHIT reuniu-se a 14 de março de 2016, a fim de examinar as
contas do exercício de 2015 e a documentação em que se baseavam, entendendo que as
mesmas se encontravam corretamente elaboradas.

4. CENTRO UNESCO DE ANGRA DO HEROÍSMO

O Instituto Histórico da Ilha Terceira, através do seu Centro UNESCO, celebrou o
dia da UNESCO, a 16 de novembro, numa parceria com outras instituições igualmente
ligadas àquela agência especializada das Nações Unidas, a Biblioteca Pública e Arquivo
Regional Luís da Silva Ribeiro (da Rede de Bibliotecas UNESCO) e a Escola Francisco
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Ferreira Drummond (da Escola da Rede UNESCO), contando com o apoio da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo.
Alguns dos alunos daquela Escola da Vila de São Sebastião, orientados e
coordenados pelo Professor Dr. Luís Maciel, agora sócio correspondente do Instituto,

visitaram o centro histórico de Angra do Heroísmo, inscrito na lista do Património Mundial
da UNESCO, fotografando o que mais relevante e importante lhes pareceu.
Dessa recolha fotográfica, foram selecionadas as melhores fotos, a fim de serem
expostas numa das salas da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro,
inaugurada no dia da UNESCO, exposição essa que ficou patente ao público durante vários
dias.
Para além de uma visita guiada às novas instalações da Biblioteca e Arquivo, os
alunos da Escola Francisco Ferreira Drummond assistiram a uma palestra intitulada “Angra
do Heroísmo Património Mundial – Peripécias da classificação”, p roferida pela nossa
sócia efetiva Dr.ª Assunção Melo.

5. CONFERÊNCIA COMEMORATIVA DOS 250 ANOS DA CAPITANIA
GERAL DOS AÇORES

No dia 2 de agosto, ocorreu uma Conferência organizada pelo IHIT para estudar e
comemorar a criação da Capitania Geral dos Açores.
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Esta iniciativa, que se realizou com o apoio exclusivo e fundamental da Câmara
Municipal de Angra, contou com oito conferências e comunicações de Sócios do Instituto
ao longo daquele dia.
As Atas da Conferência, que reúnem todas as intervenções, estão em fase final de
impressão em livro.
Refira-se que a organização e coordenação da Conferência ficou a cargo do
Presidente do Instituto e do Doutor Ricardo Madruga da Costa, sócio efetivo do mesmo.

É de toda a justiça ficar expresso neste Relatório o agradecimento a todos os nossos
sócios que em tão curto espaço de tempo corresponderam com excelentes conferências e
comunicações, extensivo ao nosso sócio correspondente Rúben Quadros Ramos, que
concebeu e desenhou o grafismo da Conferência.

6. I SIMPÓSIO CÔRTE-REAL

Numa iniciativa da Comissão Côrte-Real da Sociedade de Geografia de Lisboa a
que o IHIT de imediato de associou, realizou-se em Angra o I Simpósio Côrte-Real nos
dias 13 e 14 de novembro de 2016.
O Presidente do IHIT, de passagem particular por Lisboa, reuniu-se na Sociedade de
Geografia com o Presidente da Comissão Côrte-Real, Prof. Doutor Ferreira Coelho, e com
o Eng.º António de Mattos e Silva, que passou a ser o membro de ligação daquela
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Comissão com o IHIT para a organização do Simpósio, após uma troca de cumprimentos
com o Prof. Doutor Aires de Barros, Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa.
Após muitíssimas trocas de mensagens eletrónicas e telefonemas entre as duas
instituições para a organização do Simpósio, o Presidente do IHIT propôs que os seus
associados participassem com comunicações a par dos elementos da Sociedade de
Geografia de Lisboa, o que veio a acontecer. Assim, os sócios efetivos Dr. Álvaro
Monjardino, Doutor José Reis Leite, Dr. Francisco Maduro-Dias e Dr. Jorge Forjaz
apresentaram comunicações neste Simpósio. A conferência de abertura do Simpósio ficou a
cargo da sócia correspondente do IHIT Prof. Doutora Rute Dias Gregório.
As sessões do Simpósio decorreram no salão nobre dos Paços do Concelho (sessão
solene de abertura presidida pelo Representante da República para os Açores) e no

auditório do Núcleo de História Militar Dr. Manuel Coelho Baptista de Lima (antiga
Ermida da Boa Nova do Hospital Militar).
O Instituto, com o apoio da Direção Regional da Cultura, promoveu um recital de
órgão e trompete na Igreja de Nossa Senhora da Guia, do antigo Convento de S. Francisco e
hoje Museu de Angra, aberto ao público em geral, mas dedicado especialmente aos
participantes no Simpósio, sob a direção artística do Doutor Duarte Gonçalves da Rosa,
sócio efetivo do IHIT.
Toda a logística do Simpósio esteve a cargo da Mesa do Instituto Histórico,
contando como apoio do Gabinete do Representante da República para a Região Autónoma
dos Açores, Governo dos Açores, Câmara Municipal de Angra e Museu de Angra.
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Segundo informação do Presidente da Comissão Côrte-Real, a Sociedade de
Geografia de Lisboa irá editar as comunicações do Simpósio.

7. COMUNICAÇÕES DOS SÓCIOS

A Mesa iniciou neste ano de 2016 uma série de sessões do Instituto, abertas ao
público em geral, para as quais têm sido convidados os sócios efetivos a apresentarem
comunicações.
Ao longo do ano, foram realizadas as seguintes sessões:
1.ª Sessão – 15 de fevereiro, com a comunicação Collectio – Um projecto sobre o
gosto de escolher objectos, apresentada pela Mestre Maria Manuel Velasquez Ribeiro.
2.ª Sessão – 29 de março, com a comunicação: Turismo Cultural, apresentada pelo
Dr. Álvaro Monjardino, antigo Presidente do IHIT.

3.ª Sessão – 28 de abril, com a comunicação: Açores – Centro Permanente de
Estudos Meteorológicos no Atlântico, apresentada pelo Prof. Doutor Eduardo Brito de
Azevedo, Professor da Universidade dos Açores. Esta sessão foi uma homenagem ao sócio
fundador e 2.º Presidente do Instituto, Tenente-Coronel José Agostinho.
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4.ª Sessão –18 de agosto, com a comunicação: Paisagens Rupestres da Ilha
Terceira, apresentada pela Doutora Antonieta Costa (no âmbito de investigações para o seu
pós-doutoramento).
5.ª Sessão – 20 de setembro, com a comunicação: Bases Militares Americanas nos
Açores – Impactos, apresentada pelo Mestre Dr. Armando Mendes (Doutorando na
Academia Militar/ISCTE).

6.ª Sessão – 5 de dezembro, com a comunicação: A Grande Renegociação:
Portugal num novo ciclo Euro-Atlântico, apresentada pelo Mestre Miguel Monjardino,
Professor da Universidade Católica Portuguesa, colunista do semanário Expresso.

8. PALESTRAS E APRESENTAÇÃO DE LIVRO

Durante o ano, o IHIT promoveu duas palestras que tiveram lugar no salão nobre
dos Paços do Concelho de Angra.
A primeira palestra foi proferida no dia 16 de março pelo Embaixador da República
Federal da Alemanha em Lisboa, Doutor Ulrich Brandenburg, sobre o tema Alemanha,
Portugal e as crises na União Europeia.
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A segunda palestra, a 18 de maio, foi proferida pelo Professor Doutor António José
Telo, sócio honorário do Instituto, Professor Catedrático da Academia Militar, sob o título
Mitos da Grande Guerra.
No dia 11 de junho, na sede do IHIT, o Prof. Doutor Henrique Leitão, Prémio
Pessoa 2014, fez uma apresentação da obra que havia coordenado, a Clavis Bibliothecarum.
9. CURSO E SEMINÁRIO

O IHIT realizou um curso de artes aberto a sócios e a todas as pessoas interessadas
mediante uma inscrição paga, o qual teve lugar de 25 a 29 de janeiro em horário
pós-laboral.
O curso foi ministrado pelo Professor Doutor Gonçalo de Vasconcelos e Sousa,
sócio correspondente do IHIT e Professor Catedrático da Escola das Artes da Universidade
Católica Portuguesa no Porto, com o tema A Arte ao Serviço da Palavra – Igrejas
Portuguesas e os seus Acervos, sendo uma viagem por alguns templos setecentistas
portugueses, fazendo articular a arquitetura, a imaginária e a pintura, com as artes
integradas, como a talha e o azulejo, e a que se vêm juntar o brilho das expressões
argênteas da prata das alfaias e a riqueza dos têxteis utilizados.
Este curso teve a participação de 23 inscritos.
O sócio efetivo Dr. Miguel Monjardino continuou ao longo do ano a coordenar e
dirigir o programa “Clássicos do Atlântico” seminários sobre os Grandes Livros que
marcaram a condição humana ao longo dos séculos. Foram lidas as obras de Ésquilo,
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Sófocles, Eurípides e Aristófanes. No centro do programa, estiveram as conversas
dos participantes nos seminários, que em conjunto exploraram as suas ideias, certezas e
dúvidas.

10. CONTRATO PROGRAMA COM A DRaC – PATRIMÓNIO MILITAR

Ficou concluído no fim do ano o levantamento do Património Militar existente nos
Açores e que fora objeto de um contrato programa celebrado entre o IHIT e a Direção
Regional da Cultura (DRaC).
Este projeto foi coordenado pelo sócio efetivo Dr. Olívio Rocha, tendo como
colaboradora principal a sócia correspondente Dr.ª Brígida Pamplona Meireles.

11. CANDIDATURA AO PROGRAMA PRORURAL+ (GRATER)

O IHIT resolveu apresentar uma candidatura ao programa PRORURAL+, gerido
pela GRATER, a fim de possibilitar a realização e o desenvolvimento do projeto Collectio,
sugerido pela Dr.ª Maria Manuel Velasquez Ribeiro.
O projeto Collectio propõe-se conhecer as condições e os intérpretes da constituição
de coleções, a biografia dessas mesmas coleções e a sua documentação e exibição ao
público, entre os meados do século XIX e a atualidade, na periferia insular açoriana.
O projeto Collectio procurará ser um potenciador e otimizador de realizações
privadas ou institucionais, individuais ou coletivas, qualquer que seja a tipologia e a
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cronologia do colecionado e, ao mesmo tempo, um impulso à reflexão sobre o
colecionismo e o seu papel na proteção do património móvel.
Por esta razão, Collectio desenrolar-se-á em quatro segmentos que, sucessivamente,
permitam o conhecimento do colecionismo no passado; se constitua como um fórum de
reflexão para antigos e novos colecionadores sobre os caminhos do colecionismo do futuro;
seja um documento sobre a realidade atual do colecionismo numa comunidade insular.
O certo é que, até ao fim do ano a que se reporta este Relatório, a GRATER nunca
apreciou nem deu andamento à candidatura, esperando-se que tal venha a acontecer em
2017.
A coordenação desta candidatura esteve a cargo da Dr.ª Maria Manuel Velasquez
Ribeiro.

12. EDIÇÕES
a) FUNDO EDITORIAL
A Câmara Municipal de Angra resolveu constituir um fundo editorial junto do IHIT,
a fim de poderem ser reeditadas obras de relevante interesse e que se encontram esgotadas
no mercado.
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Este fundo permitiu que se iniciasse a reedição da obra As 18 Paróquias de Angra,
da autoria do sócio correspondente já falecido Pedro de Merelim. O IHIT providenciou
junto dos seus dois netos e herdeiros a cedência dos direitos de autor para esta 2.ª edição.
A coordenação desta reedição ficou a cargo do sócio efetivo Professor Doutor
Alfredo Borba.

b) BOLETIM
Foi editado e impresso o Boletim do Instituto Histórico relativo ao ano de 2015, o
qual foi distribuído pelos sócios.
c) ANAIS DA ILHA TERCEIRA
Após diversas vicissitudes, foi possível, durante o ano de 2016, imprimir e pôr à
venda os três primeiros volumes do Tomo I dos Anais da Ilha Terceira, de Francisco
Ferreira Drummond.
A introdução, notas, atualização ortográfica e organização estiveram a cargo dos
sócios Dr. José Avelino Santos, Doutor José Guilherme Reis Leite e do Tenente-Coronel
Dr. Manuel Faria, aos quais se deve um justo e merecido agradecimento pelo trabalho
realizado.
Os índices foram feitos pela Dr.ª Lúcia Santos, a digitalização da 1.ª edição em
OCR por Anna Sophia Oberschelp de Meneses, e os desenhos das capas concebidos e
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realizados pelo sócio Dr. Ruben Quadros Ramos, aos quais igualmente se agradece o
trabalho prestado.
A execução gráfica e divulgação foram feitas pela Sociedade Terceirense de
Publicidade, proprietária do jornal “Diário Insular”.
Esta 2.ª edição dos Anais da Ilha Terceira só foi possível devido ao apoio financeiro
concedido pela Câmara Municipal de Angra e ao entusiasmo do seu Presidente, Prof.
Doutor José Gabriel do Álamo de Meneses, sócio efetivo do IHIT, na concretização deste
importante projeto.

c) PROJETO EDITORIAL O PATRIMÓNIO PERTO DE SI
O IHIT associou-se à proposta editorial jornalística “O Património Perto de Si –
Entre o Passado e o Presente” , projetada e desenvolvida pela Cooperativa Regional de
Economia Solidária – CRESAÇOR.
A proposta é a da feitura de vários artigos a serem publicados em quatro jornais dos
Açores (Açoriano Oriental, Diário Insular, Jornal do Pico e Incentivo) , entre setembro de
2016 e setembro de 2017, a fim de promover o património e identidade cultural açoriana e
despertar o interesse e curiosidade tanto de turistas como de residentes.
Neste contexto, o IHIT comprometeu-se a encontrar autores para oito artigos sobre
património da Terceira, Graciosa e S. Jorge.
A coordenação deste projeto tem estado a cargo da Dr.ª Marta Bretão, Secretária da
Mesa do Instituto.
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Durante o ano de 2016, foram publicados dois artigos sob coordenação do IHIT:
Núcleo de História Militar Manuel Coelho Batista de Lima, da autoria do Dr. Jorge Paulus
Bruno, Diretor do Museu de Angra, e À descoberta da Igreja de Santa Bárbara das
Manadas, da autoria de Odília Teixeira.

13. NOVOS SÓCIOS

Durante o ano de 2016 foram propostos e eleitos novos sócios do Instituto.
Assim, na primeira reunião ordinária de 14 de abril de 2016, foram eleitos Sócios
Honorários o Ex.mo e Rev.mo Senhor Dom António de Sousa Braga, Bispo Emérito de
Angra, e o Tenente-Coronel Dr. Manuel Augusta de Faria, que era sócio supranumerário e
grande colaborador do IHIT.
Na mesma reunião, foi eleito o Professor Doutor João da Silva Madruga, Professor
da Universidade dos Açores, como sócio efetivo.
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Na categoria de sócios correspondentes, ainda na mesma reunião, foram eleitos o
Professor Doutor Tomás Lopes Cavaleiro Ponce Dentinho, Professor da Universidade dos
Açores, Mestre Lúcia Maria Ávila da Silveira, e Mestre Luís Carlos Fortuna Henriques.
Na segunda reunião ordinária, de 27 de dezembro de 2016, foram eleitos, passando
de subscritores a correspondentes, Mestre João Manuel Aranda e Silva, Capitão-de-Fragata
Marcelo Leal Pamplona, Tenente-Coronel da Força Aérea António Firmino de Sousa
Mendes e Dr. Ruben Quadros Ramos.
De novo, foram eleitos como sócios correspondentes José Henrique do Álamo
Oliveira, Dr. Pedro Nuno Teixeira Corvelo, Dr. Luís Maciel, Dr. João Amândio Teixeira
Goulart de Bettencourt, Professor Doutor Luiz Fagundes Duarte, Dr.ª Graça Cardoso e Dr.
Diniz Borges.

15. CONTABILIDADE DO INSTITUTO

É pertinente realçar que a contabilidade do Instituto Histórico, a cargo da empresa
da especialidade Eduardo Godinho Rocha, Sociedade de Contabilidade, Unipessoal L.da,
passou a ser oferta do seu proprietário e nosso sócio correspondente Dr. Eduardo Godinho
Rocha.
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Convém referir que é absolutamente fundamental, na atualidade, que o IHIT tenha
uma contabilidade certificada, a fim de poder estabelecer acordos e parcerias com as
entidades públicas e apresentá-las de forma correta.
A coordenação da contabilidade tem estado a cargo do Tesoureiro da Mesa, Sr.
Jácome de Bruges.

16. VIDA DO INSTITUTO
a) PÁGINA ELETRÓNICA
O IHIT contratualizou com a empresa local One Great, do Sr. Marco Bettencourt, a
conceção, feitura e alojamento de uma nova página eletrónica para estar acessível na
internet, e a migração de dados existentes na anterior página, que está ainda alojada na
empresa Via Oceânica.
A coordenação deste projeto ficou a cargo da Secretária da Mesa, Dr.ª Marta Bretão,
que, apesar de todo o empenho e esforços, não conseguiu que a empresa acima referida
concluísse o trabalho contratualizado.

Com vista à página eletrónica inicial, o artista angrense Emanuel Félix, filho do já
falecido e nosso sócio efetivo Emanuel Félix, executou um “sketch” aguarelado da sede do
Instituto, tendo oferecido o original, que passou a estar exposto na sede.
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b) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
A fim de apoiar em boas condições técnicas as reuniões, conferências, palestras e
comunicações que se têm realizado, a Mesa do Instituto decidiu adquirir um computador
portátil, um projetor e uma tela, conforme especificações documentadas na faturação e
recibos arquivados.
c) COLABORADORES
Por ter terminado o programa ocupacional em que estava inserido, o Dr. Carlos
Correia, sócio correspondente, deixou de prestar a sua colaboração a este Instituto com a
colaboração, por cedência, da Câmara Municipal de Angra.
Entretanto, por ter a Igreja do Colégio fechado para obras de reabilitação e restauro,
a Ordem do Carmo e a Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores permitiram que
o guarda daquela Igreja, Sr. Carlos Valente, passasse a prestar a sua colaboração na sede do
Instituto.

d) BIBLIOTECA DO INSTITUTO
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Durante o período em que o Dr. Carlos Correia prestou colaboração, procedeu a
uma revisão completa do inventário dos livros existentes na biblioteca do Instituto e à
inventariação de muitos outros livros e revistas que haviam chegado como oferta de
privados ou intercâmbio com outras instituições ou organismos públicos.
Da revisão da inventariação, chegou-se à conclusão de que tinham desaparecido
mais de uma centena de livros e revistas.
e) RELAÇÃO GERAL DOS SÓCIOS
A pedido do Presidente, o Dr. Carlos Correia procedeu, a partir das atas publicadas
no Boletim do Instituto, a um levantamento de todos os sócios do IHIT desde a sua
fundação até ao presente.
Assim, a secretaria do IHIT passou a dispor de uma longa listagem com os nomes e
datas de eleição dos sócios e das respetivas categorias para as quais haviam sido eleitos.
f) NECROLOGIA
A 9 de fevereiro de 2016 faleceu em Florianópolis, Brasil, o Professor Doutor
Walter Piazza, sócio honorário do nosso Instituto.
O Doutor Walter Piazza havia sido eleito sócio honorário do IHIT em reunião
ordinária de 29 de janeiro de 1959.
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Participou em alguns dos colóquios e congressos organizados pelo Instituto
Histórico.
A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprovou, por
unanimidade, um voto de pesar pela sua morte, voto esse publicado no Boletim do IHIT
deste ano de 2016.

A 22 de dezembro de 2016, faleceu o sócio efetivo Dr. José Mendonça Brasil e
Ávila, eleito em reunião extraordinária de 26 de abril de 2000.
O Tesoureiro do Instituto, Sr. Jácome de Bruges, elaborou e publicou no Boletim
deste ano de 2016 uma nota necrológica sobre este nosso consócio falecido.

A Mesa do Instituto

________________________________________________________
João Maria Borges da Costa de Sousa Mendes, Presidente

________________________________________________________
Marta Sofia Ferreira Bretão Correia, S
 ecretária

________________________________________________________
Jácome Augusto Paim de Bruges Bettencourt, Tesoureiro
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