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RELATÓRIO DO PRESIDENTE

A Mesa do Instituto Histórico da Ilha Terceira (IHIT), dando cumprimento ao
estabelecido no Regulamento Interno, vem apresentar aos seus sócios o Relatório das
atividades desenvolvidas durante o ano de 2015.
Cumpre-nos salientar e agradecer a prestimosa colaboração dos sócios nos diversos
projetos e programas que o Instituto levou a cabo durante este ano, sem a qual teria sido
impossível à Mesa concretizar parte substancial do seu programa de atividades.
Saliente-se que este Relatório se reporta até 31 de dezembro de 2015.

1. ELEIÇÕES

Terminado o mandato de 2014/2015, foram convocadas eleições para a Mesa do
Instituto, as quais tiveram lugar no dia 24 de novembro de 2015.
As eleições decorreram segundo as normas do novo Regulamento Interno, sendo
eleito o consócio Doutor João Maria Borges da Costa de Sousa Mendes para Presidente.
Após a sua eleição, o Presidente eleito usou da prerrogativa prevista no
Regulamento Interno e apresentou os nomes dos restantes titulares efetivos e substitutos da
Mesa, bem como do Conselho Fiscal, a fim de serem submetidos a votação.
1

A lista apresentada pelo presidente eleito foi aprovada, por voto secreto, por
unanimidade dos sócios presentes.
Assim, foram eleitos para o biénio 2016/2017, para Secretária, a consócia Dr.ª
Marta Sofia Ferreira Bretão Correia e, para Tesoureiro, o consócio Cônsul Jácome Augusto
Paim de Bruges Bettencourt.
Para substitutos, foram eleitos os consócios Dr. Jorge Eduardo de Abreu Pamplona
Forjaz, Presidente, Dr. Miguel Silveira Corte-Real Monjardino, Secretário, e Dr. José
Olívio Mendes Rocha, Tesoureiro.
Para o Conselho Fiscal, foram eleitos os consócios Dr. Álvaro Pereira da Silva Leal
Monjardino, Presidente, Doutor José Guilherme Reis Leite e Dr. Francisco dos Reis
Maduro-Dias, Vogais, e Cónego Doutor Hélder Manuel Cardoso da Fonseca de Sousa
Mendes, substituto.
Todos os consócios aceitaram exercer as funções para as quais foram eleitos.

2. REGULAMENTO INTERNO

Com a outorga da escritura pública de alteração dos Estatutos do Instituto, lavrada
no Cartório Notarial da Notária Anabela da Costa Gil de Morais Sarmento, em Angra do
Heroísmo, no dia 19 de novembro de 2014, impunha-se, igualmente, uma revisão e
alteração do Regulamento Interno.
Após uma proposta inicial apresentada pela Mesa de um novo Regulamento Interno,
esta foi sendo discutida e alterada conforme as sugestões apresentadas e aceites pelos
consócios presentes em diversas reuniões.
A proposta final foi aprovada por unanimidade, em votação global, na reunião
convocada para esse efeito no dia 1 de junho de 2015, passando a vigorar o novo
Regulamento Interno, que será publicado, conjuntamente com os Estatutos, no próximo
Boletim do Instituto.

3. REUNIÕES DO INSTITUTO

Durante o ano de 2015, o Instituto reuniu cinco vezes.
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A primeira reunião ordinária realizou-se a 23 de fevereiro e teve como agenda de
trabalhos a discussão e aprovação do Relatório de Atividades e das contas do ano de 2014,
tendo presente o Parecer do Conselho Fiscal, bem como a discussão e aprovação do plano
de atividades para o ano de 2015.
A primeira reunião extraordinária, realizada a 15 de abril, teve como objetivo a
apreciação, discussão e aprovação do novo Regulamento Interno.
A segunda reunião extraordinária realizou-se a 1 de junho para aprovação final
global do novo Regulamento Interno e admissão de novos sócios efetivos e
correspondentes.
A terceira reunião extraordinária teve lugar no dia 8 de julho, na qual foram
apresentados os novos sócios honorários institucionais e os sócios efetivos. Nesta reunião,
foi admitido um novo sócio efetivo. Constava ainda da ordem de trabalhos a apreciação dos
trabalhos a publicar no Boletim do Instituto referente aos anos de 2015, conforme o n.º 2 do
Art.º 32.º do Regulamento Interno.
Finalmente, realizou-se a reunião eleitoral no dia 24 de novembro.

4. REUNIÕES DA MESA

A Mesa do Instituto reuniu-se formalmente sete vezes para além dos contactos
informais que foi realizando ao longo do ano. Sempre que se tornava pertinente, foram
realizadas pequenas reuniões informais entre os membros da Mesa.
As reuniões da Mesa tiveram lugar a 11 de março, 18 de maio, 29 de junho, 19 de
agosto, 15 de setembro, 5 de novembro e 28 de dezembro, das quais a Secretária elaborou
atas sucintas para memória futura.

5. CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Instituto, instituído com a alteração estatutária do ano
transato, reuniu pela primeira vez a fim de elaborar o seu Parecer sobre as contas do ano de
2014. Fica assim registado o início da atividade deste órgão do Instituto.
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6. COMISSÃO NACIONAL DA UNESCO e CENTRO UNESCO DE ANGRA

O Centro UNESCO de Angra do Heroísmo, instituído pelo Protocolo celebrado
entre a Comissão Nacional da UNESCO e este Instituto Histórico, continuou a estabelecer
os contactos possíveis com a referida Comissão Nacional e a divulgar as iniciativas da
UNESCO junto dos seus sócios.
Algumas das iniciativas levadas a efeito pelo Instituto, conforme Relatório do
Centro em anexo, foram realizadas no âmbito das atividades previstas no mencionado
Protocolo.
Com a colaboração da Câmara Municipal de Angra, foi concebido o logotipo do
Centro UNESCO, elaborado pelo desenhador António Branco, tendo como inspiração o
próprio logotipo do Instituto.
A Mesa mandou fazer uma placa com esse novo símbolo, a qual foi afixada no
exterior do edifício sede do Instituto.
Por outro lado, o Instituto associou-se à Câmara Municipal de Angra para celebrar o
Dia da UNESCO, a 16 de novembro. A cerimónia constou do lançamento do livro O
Processo, coordenado pela sócia correspondente do Instituto Dr.ª Maria da Assunção Gil
Correia de Melo, e com Prefácio do nosso sócio efetivo Dr. Álvaro Monjardino. A
apresentação da obra foi feita pelo Presidente do Instituto. Trata-se da recolha e compilação
de todo o processo que levou à inclusão do centro histórico de Angra na lista do património
mundial da UNESCO.

7. CONTRATO-PROGRAMA COM A DRaC

Foi celebrado em 24 de julho de 2015 um contrato-programa com a Direção
Regional da Cultura (DRaC) para a feitura de um levantamento do património militar
existente na Região Autónoma dos Açores.
A Mesa do Instituto indicou o sócio efetivo Dr. Olívio Rocha para coordenar este
projeto, tendo como colaboradora principal a sócia correspondente Dr.ª Brígida Pamplona
Meireles.
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Os trabalhos inerentes a este levantamento do património militar começaram de
imediato, prolongando-se durante o próximo ano de 2016.

8. CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Tal como no Relatório do ano anterior, é de toda a justiça e conveniência continuar
a salientar o valioso apoio que a Câmara Municipal de Angra, presidida pelo Doutor Álamo
Meneses, tem dado ao nosso Instituto.
Foi renovado o «Protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e o Instituto
Histórico da Ilha Terceira», pelo qual a Câmara de Angra apoiou o IHIT através de um
financiamento de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros).
Através do Programa «Recuperar», a Câmara de Angra continuou a destacar o Dr.
Carlos Correia, sócio correspondente do Instituto, para colaborador a tempo inteiro,
enquanto durar aquele Programa do Governo Regional.
A 24 de novembro de 2015 foi celebrado um contrato-programa entre a Câmara
Municipal e o Instituto com o objetivo de constituir um fundo editorial, no valor de
5.000,00 € (cinco mil euros), o qual se destina à publicação de obras de relevante interesse
para o concelho de Angra.
A Câmara de Angra continua a vender as edições do Instituto nos seus serviços de
atendimento ao público, no átrio de entrada dos Paços do Concelho.
Por seu turno, o Instituto Histórico colaborou com a Câmara Municipal com um
parecer dado pelo sócio Dr. Maduro-Dias sobre a edição de uma banda desenhada intitulada
“A História da Ribeira dos Moinhos”.
O sócio Dr. Álvaro Monjardino elaborou uma extensa lista de ideias para a
evocação de momentos históricos de Angra, a fim de a Câmara Municipal mandar fazer um
videomapping.
O Presidente do Instituto, a convite do Presidente da Câmara, escreveu o Prefácio da
edição de uma nova Memória dos Paços do Concelho, a ser editada na comemoração dos
150 anos da edificação do atual edifício camarário.
O Presidente do Instituto passou a integrar o Conselho Municipal de Cultura, tendo
participado na reunião da instalação do mesmo no dia 26 de maio.
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9. REEDIÇÃO DOS ANAIS DA ILHA TERCEIRA

Os consócios Doutor José Guilherme Reis Leite, Dr. José Avelino Rocha dos Santos
e Tenente-Coronel Dr. Manuel Faria continuaram, durante o ano, a trabalhar na reedição
dos Anais da Ilha Terceira, de Francisco Ferreira Drummond, em edição conjunta com a
Câmara Municipal de Angra.

10. I GUERRA MUNDIAL
No âmbito do programa “Portugal 1914-1918 – Centenário da I Guerra Mundial” ,
promovido pelo Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, ao
qual o nosso Instituto se associou, o sócio Dr. Rui Meireles procedeu a uma investigação e
um estudo sobre a participação dos Açores na I Guerra Mundial.
Do seu trabalho de investigação e pesquisa, foram enviados ao Instituto de História
Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa dois trabalhos intitulados “Angra do
Heroísmo – Ilha Terceira: Reflexos da 1.ª Guerra Mundial” e “Mobilização de Militares do
Concelho de Angra do Heroísmo”.

11.

SESSÕES

PÚBLICAS

SOBRE

A

NOVA

LEGISLAÇÃO

DO

PATRIMÓNIO

Com a aprovação na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores de
um diploma que iria estabelecer o Regime Jurídico de Proteção e Valorização do
Património Cultural Móvel e Imóvel, o Instituto julgou pertinente promover uma série de
sessões públicas de discussão, divulgação e apreciação da nova legislação, a qual viria a dar
lugar ao Decreto Legislativo Regional n.º 3/2015/A, de 4 de fevereiro.
A 1.ª sessão realizou-se a 12 de janeiro, tendo como orador principal o Secretário
Regional da Educação e Cultura, Professor Doutor Avelino Meneses, sendo moderador o
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Dr. Álvaro Monjardino. Participou ainda nesta sessão com diversas intervenções o Diretor
Regional da Cultura, Arquiteto Nuno Ribeiro Lopes.
A 2.ª sessão realizou-se no dia 19 de janeiro, com o formato de mesa redonda, em
que participaram Deputados Regionais em representação dos Grupos Parlamentares e
Representações Parlamentares da Assembleia Legislativa. Foi moderador desta mesa
redonda o sócio Dr. Jorge Forjaz, primeiro Diretor Regional da Cultura do Governo
Regional.
O Partido Socialista fez-se representar pelo Deputado Dr. André Rodrigues, o
Partido Social Democrata fez-se representar pelo Deputado Dr. Luís Rendeiro, o Centro
Democrático Social/Partido Popular esteve representado pelo Deputado Prof. Doutor Félix
Rodrigues, o Partido Comunista Português fez-se representar pelo Deputado Dr. Aníbal
Pires, o Partido Popular Monárquico pelo Deputado Dr. Paulo Estevão e o Bloco de
Esquerda indicou para o representar o Dr. Paulo Mendes.
A 3.ª sessão, realizada a 26 de janeiro, teve como objetivo conhecer a opinião das
autarquias sobre a nova legislação. Desta forma, foram oradores o Prof. Doutor José
Gabriel do Álamo Meneses, Presidente da Câmara Municipal de Angra, e a Dr.ª Paula de
Azevedo Pamplona Ramos, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. O
sócio Dr. Francisco dos Reis Maduro-Dias foi o moderador desta sessão.
Todas as sessões tiveram lugar na sede do Instituto e com uma grande participação
de sócios e público em geral.

12. “TRABALHOS DE CAMPO”

A Mesa do Instituto resolveu promover duas reuniões extraordinárias e abertas ao
público, a que deu o nome genérico de “Trabalhos de Campo”, sobre as investigações que
estavam a ser feitas e divulgadas sobre hipotéticos achados arqueológicos na ilha Terceira.
Neste âmbito, foi realizada uma primeira reunião no dia 24 de março, em que foi
oradora a sócia efetiva Doutora Antonieta Costa, abordando o tema “Paisagens Rupestres
da Ilha Terceira”.
A segunda reunião teve lugar no dia 6 de abril, sendo orador o Professor Doutor
Félix Rodrigues, professor da Universidade dos Açores, que abordou o tema “Fundamentos
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científicos e artefatos líticos que corroboram uma presença pré-portuguesa na ilha
Terceira”.

13. CONFERÊNCIA DE D. CARLOS AZEVEDO

No âmbito da sua programação e do Centro UNESCO de Angra, o Instituto realizou
a sua grande conferência anual no dia 5 de junho, para a qual foi convidado o Doutor Dom
Carlos Azevedo, Bispo Titular de Belali e Delegado do Pontifício Conselho da Cultura da
Santa Sé.
D. Carlos Azevedo, doutorado em História, proferiu a sua conferência com o título
“Confronto entre a presença Franciscana e Bispos de Angra no fim do Antigo Regime
(1782-1820): a reorganização eclesial, na documentação vaticana”, no salão nobre dos
Paços do Concelho de Angra.
O texto da conferência, bem como diversos anexos documentais, vai ser publicado
no Boletim do Instituto.

14. PROGRAMA “CLÁSSICOS DO ATLÂNTICO”

Continua a decorrer na sede do Instituto o Programa “Clássicos do Atlântico”, sob a
direção e orientação do sócio Dr. Miguel Monjardino.
“Clássicos no Atlântico” é um programa de seminários sobre os Grandes Livros que
marcaram a condição humana ao longo dos séculos. Os seminários abordam as principais
obras da literatura, política e sociedade e história. Em 2015 foram lidas as principais obras
de Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes.

15. AÇÃO DE FORMAÇÃO “PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO DA
IGREJA”

Sob a orientação da sócia e Secretária da Mesa do Instituto, Dr.ª Marta Bretão, foi
realizada uma ação de formação, aberta ao público em geral, sobre a “Preservação do
Património da Igreja”, a qual contou com um número muito significativo de inscrições
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pagas, as quais reverteram a favor do Instituto. As sessões deste curso tiveram lugar nos
dias 19 e 26 de maio e 2 de junho.

16. LANÇAMENTO DO LIVRO “CRISTIANISMO E EUROPA”

O Instituto Histórico da Ilha Terceira, numa iniciativa conjunta com a Universidade
dos Açores, com o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de
Coimbra e com as edições Almedina, procedeu ao lançamento do livro Cristianismo e
Europa, que teve lugar na sua sede, no dia 23 de junho.
A apresentação do novo livro das edições Almedina ficou a cargo do Doutor João
Maria Mendes, Presidente do Instituto Histórico da Ilha Terceira, contando com a presença
do Prof. Doutor Carlos Amaral, coordenador desta edição.
Este livro é o resultado das diversas comunicações apresentadas num Colóquio com
o mesmo título, realizado no campus de Angra da Universidade dos Açores e promovido
pelo Centro de Informação Europe Direct e pela Cátedra Jean Monnet, da mesma
Universidade, de que é titular o Professor Doutor Carlos Amaral, o qual é o coordenador da
presente publicação das edições Almedina de Coimbra, inserida na coleção “Estudos sobre
a Europa”.
17.PALESTRA SOBRE EX-LIBRIS
O Instituto Histórico organizou uma palestra intitulada “O incremento do ex-libris
nos últimos anos em Portugal e na Região Autónoma dos Açores”, a qual foi proferida pelo
Dr. David Fernandes Silva, da Academia Portuguesa de Ex-Libris. A palestra realizou-se
dia 2 de novembro na sua sede do Instituto.
A iniciativa desta palestra ficou a dever-se ao sócio e Tesoureiro da Mesa do
Instituto, Cônsul Jácome de Bruges Bettencourt, grande colecionador de ex-libris, que
ainda obteve do Dr. David Silva a feitura de um ex-libris para a biblioteca do Instituto.
18.CONFERÊNCIA COMEMORATIVA DOS 40 ANOS DO 25 DE
NOVEMBRO
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Foi proposto ao Instituto Histórico da Ilha Terceira a realização de uma Conferência
nesta Ilha, no âmbito de um programa nacional, por ocasião do 40.º aniversário do 25 de
novembro de 1975.
Em colaboração com o Gabinete do Representante da República para a Região
Autónoma dos Açores e o apoio da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, a Mesa do
IHIT resolveu promover a iniciativa proposta.
Assim, no dia 29 de novembro e no salão nobre dos Paços do Concelho teve lugar a
referida conferência, presidida por Sua Ex.ª o Representante da República Embaixador
Pedro Catarino, na qual foram oradores o Professor Doutor Jorge Miranda, que abordou o
tema “O impacto do 25 de novembro na Autonomia Regional dos Açores”, e o sócio Dr.
Álvaro Monjardino, que falou sobre “A Região e o 25 de novembro”. Foi moderador desta
conferência o sócio Dr. Miguel Monjardino.

19. VIDA DO INSTITUTO

A) Sócios do Instituto

Na sequência da revisão estatutária, o Instituto passou a contar, no fim do ano, com
36 sócios efetivos e um sócio supranumerário.
No dia 1 de junho, o Instituto elegeu os seguintes novos sócios efetivos:

Prof. Doutor Alfredo Emílio Silveira de Borba
Doutor P.e Duarte Manuel Gonçalves da Rosa
Prof. Doutor Eduardo Brito de Azevedo
Prof. Doutor Félix Rodrigues
Arq.º José de Castro Parreira
Dr. José Elmiro Rocha
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Prof. Doutor José Gabriel Álamo de Meneses
Mestre Leandro Adelino Andrade Cardoso Ávila
Dr.ª Maria Helena Meneses Ormonde
Dr.ª Maria Manuel Velásquez Ribeiro
Mestre Marta Dias Barcelos
Arq.º Miguel Cunha
Prof. Doutor Nuno Martins
Doutor Ricardo Manuel Madruga da Costa
Dr. Sérgio Toste
Mestre Vítor Medeiros Brasil

Na reunião de 8 de julho, o Instituto elegeu como sócio efetivo o Cónego João de
Brito do Carmo Meneses.

Com a aprovação do novo Regulamento Interno e ainda na sequência da alteração
estatutária, passou a existir a categoria de Sócio Honorário institucional. Para além dos
antigos sócios institucionais, Diretor Regional da Cultura, Diretor da Biblioteca e Arquivo
Regional de Angra do Heroísmo, Diretor do Museu de Angra do Heroísmo e Governador
do Castelo de São João Batista, foram convidados e aceitaram serem sócios honorários
institucionais o Presidente da Câmara Municipal de Angra, o Presidente da Câmara
Municipal da Praia da Vitória, o Reitor do Seminário Episcopal de Angra e o Diretor do
Departamento da Universidade dos Açores sediado em Angra.
Também foram eleitos novos sócios correspondentes e a Mesa admitiu novos sócios
subscritores.
O Dr. Carlos Correia, a pedido da Mesa, fez um levantamento, a partir das atas
publicadas nos Boletins, de todos os sócios que foram eleitos e admitidos no Instituto dado
não existir uma lista completa de todas as pessoas que foram membros desta instituição.

B) Páginas eletrónicas e comunicações
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O IHIT tem uma página eletrónica com o indicativo www.ihit.pt ,gerida e alojada na
empresa Via Oceânica. Ao longo do ano, no sentido de rever o contrato com aquela
empresa, a Mesa do Instituto tentou estabelecer contactos, mas sem qualquer sucesso, dado
que os responsáveis da Via Oceânica nunca se mostraram disponíveis para responder aos
muitos pedidos de reunião. Por essa razão, não tem sido possível a atualização da página e a
inclusão de novos conteúdos.
A Secretária da Mesa, Dr.ª Marta Bretão, criou no Facebook uma página para
divulgação das atividades do Instituto. Esta página digital tem tido enorme êxito e, no fim
do ano, contava com mais de 1.000 seguidores.
Dado que a sede do IHIT não dispunha de qualquer tipo de comunicações
telefónicas ou eletrónicas, a Mesa contratualizou com a Vodafone a instalação de um
sistema de telefone fixo e de internet.

C) Venda e oferta das edições do IHIT

O Instituto, através da DRaC, participou na Feira do Livro de Lisboa com as suas
edições.
Igualmente, esteve presente na feira de livros que decorreu no âmbito do evento
“Outono Vivo”, promovido pela Câmara Municipal de Praia da Vitória.
O Instituto ofereceu as suas edições disponíveis às bibliotecas da Liga dos
Combatentes, com sede em Angra; da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória e da
do Lar D. Pedro V, com sede na Praia da Vitória.

D) Galeria fotográfica dos Presidentes do Instituto

A Mesa do Instituto, embora com alguma dificuldade, concretizou a sugestão do
sócio Dr. Jorge Forjaz, de colocar na sede uma galeria de fotografias de todos os
Presidentes do Instituto.

E) Biblioteca
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O colaborador do Instituto Dr. Carlos Correia finalizou o inventário dos livros e
revistas existentes na biblioteca do Instituto. Após uma verificação com antigos inventários,
chegou à conclusão de que desapareceram mais de uma centena de livros da biblioteca.

F) Depósito das edições do IHIT

Com a colaboração da Vice-Presidência do Governo dos Açores, foi possível dotar
as salas de depósito das edições do Instituto com estantes metálicas, para um melhor
acondicionamento dos livros existentes.
O nosso colaborador procedeu à transferência das diversas edições que estavam
depositadas temporariamente na Ermida da Saúde, na Praça Velha, com a colaboração da
Câmara Municipal, para a sede do Instituto, onde ficaram acondicionadas nas novas
estantes.

E) Situação financeira do Instituto

É importante realçar neste Relatório a melhoria significativa da situação financeira
do Instituto relativamente aos anos anteriores, conforme melhor se pode apreciar nas
“Demonstrações Financeiras” elaboradas por Eduardo Godinho Rocha – Sociedade de
Contabilidade, Unipessoal L.da.
Graças aos apoios recebidos da DRaC e da Câmara Municipal de Angra, a que se
juntou uma regularização do pagamento das quotas dos sócios e a realização de cursos e
programas pagos, as contas do Instituto revelam um resultado positivo, que nos permite
poder levar a efeito um programa de atividades no próximo ano de 2016.

A Mesa do Instituto Histórico
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_________________________________________________________
João Maria Borges da Costa de Sousa Mendes, Presidente

_________________________________________________________
Marta Sofia Ferreira Bretão Correia, Secretária

_________________________________________________________
Jácome Augusto Paim de Bruges Bettencourt, Tesoureiro
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