
Exposição comEmorativa do bicENtENário

do NascimENto do duquE dE ávila E bolama

luís maNuEl macHado mENEzEs

No âmbito das comemorações do bicentenário do nascimento de António José 
de Ávila, o Museu da Horta organizou uma exposição intitulada, Duque Ávila 
e Bolama – o homem, o estadista, inaugurada a 8 de Março de 2007.
Do processo de investigação subjacente a esta instalação, registo da memória 
de uma figura incontornável do liberalismo oitocentista português, a orien-
tação fundamental consistiu em conceder uma atenção particular à sua vida e 
obra, sem eliminar as circunstâncias conjunturais que o rodearam, mediante 
o seguinte itinerário temático:

• As origens de A. J. de Ávila;
• A Horta contemporânea de A. J. de Ávila;

• O início da actividade política;
• Elevação da Vila da Horta a cidade;

• A ascensão do político liberal A. J. de Ávila;
• A. J. de Ávila – o hábil diplomata;

• A actividade técnico-científica;

• O reconhecimento do grande vulto político.

Do corpo documental compulsado, que serviu de base para a ilustração da 
temática proposta, contou-se com correspondência particular manuscrita 
e documentação de carácter institucional 1, para além de objectos pessoais, 
seleccionados no sentido de melhor evidenciar o perfil da figura que deixou 
bem vincado o seu rasto na história do constitucionalismo monárquico 
português.

1 Em depósito na Biblioteca Pública e Arquivo Regional da Horta e Museu da Horta. 
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Noutro âmbito, para definição do programa museográfico, foram desenhados 
e trabalhados individualmente cinco salas, para integração dos conteúdos 
temáticos pré-definidos, com grande incidência gráfica, com o propósito de 
conferir uma maior atractibilidade a uma exposição com um repositório essen-
cialmente documental.

A Figura

António José de Ávila nasceu a 8 de Março de 1807, na Freguesia da Matriz, 
Concelho da Horta, ilha do Faial, filho de Manuel José Ávila e de Prudenciana 
Joaquina Cândida.
Em 1850, A. J. de Ávila contrai matrimónio com Emília Bárbara Hegnauer, 
natural de Viena de Áustria, bailarina, pianista e cantora lírica, sem deixar 
descendência directa.
Oriundo de uma modesta família, nos conventos de S. Francisco e de Nossa 
Senhora do Monte Carmo, na Horta, iniciou-se nas primeiras letras, gramá-
tica latina, filosofia e matemática, e ingressou na Faculdade de Filosofia da 
Universidade de Coimbra em 1822.
Concluindo o bacharelato com altas classificações, em 1826, regressa à ilha do 
Faial, e, por alvará da Infanta-Regente, D. Isabel Maria, é provido no lugar de 
lente de Filosofia Racional e Moral da Vila da Horta, decorrendo as suas aulas 
no denominado Império dos Nobres.
António José de Ávila cedo encetou a actividade política, quando o país 
vivia uma conjuntura conturbada, pelo regresso do Absolutismo, em 1828, 
e a Guerra Civil de 1832-1834. Em Setembro de 1831, contando apenas 24 
anos de idade, é eleito Presidente da Junta de Paróquia da Matriz da Horta, e, 
passado um mês, em Outubro, é eleito Presidente da Câmara Municipal da 
Horta, a primeira vereação liberal.
No período em que A. J. de Ávila esteve à frente da edilidade faialense 
(1831-1834), preparou o arsenal improvisado da Marinha da Horta, no Cais 
de Santa Cruz, onde, às ordens do Imperador D. Pedro IV, se aparelhou parte 
da esquadra que desembarcou no Mindelo em 1832. Deste facto, e pela consi-
deração e relações pessoais que travou com D. Pedro IV, a Vila da Horta é 
elevada à categoria de cidade por alvará régio de 4 de Julho de 1833.
A 10 de Agosto de 1834, A. J. de Ávila é eleito deputado em representação da 
Província Ocidental dos Açores, o que constitui a sua estreia nos corredores da 
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política lisboeta, e franqueia-lhe as portas de uma longa e fulgurante carreira 
no desempenho das mais altas funções do Estado.
Somando uma carreira política de meio século, A. J. de Ávila percorreu prati-
camente todos os cargos da base ao topo do poder local, regional e central. 
Para além daqueles para que foi eleito na sua terra natal, foi ainda Provedor 
do Concelho (1832) e Subprefeito da Comarca da Horta (1833), depois do que 
toda a sua carreira é feita em Portugal Continental: Deputado e Par do Reino, 
com 11 mandatos cada, Conselheiro de Estado Efectivo (1850-1881), Gover-
nador Civil de Évora (1835-36) e Porto (1840-41), Embaixador em Madrid 
(1866-67) e Paris (1868), Ministro que acumulou 20 pastas (Fazenda, Negó-
cios Eclesiásticos e Justiça, Obras Públicas, Comércio e Indústria) e, por três 
vezes, Presidente do Conselho de Ministros (1868, 1870-71, 1877-78).
A. J. de Ávila, a partir de 1845, convidado por diversas vezes para funções de 
comissário ou delegado Régio no estrangeiro, adquire um enorme capital polí-
tico e conhecimento da realidade europeia da segunda metade do séc. XIX.
Como persistente e hábil negociador, destaca-se a forma como conduziu o 
dossier relativo à soberania da ilha de Bolama, na costa da Guiné, diferendo 
que o país mantinha com a Inglaterra desde o século XVIII, e que se ligava 
ao tráfico de escravos em África. Nomeado pelo rei D. Luís, ministro pleni-
potenciário português (1864), para conduzir as negociações, por arbitragem 
dos Estados Unidos da América seria resolvido o conflito a favor de Portugal 
em 1870. No mesmo ano, o rei D. Luís em agradecimento pelos serviços 
prestados, elevava o plenipotenciário Conde de Ávila a Marquês de Ávila 
e Bolama.
Mas este açoriano, que pertenceu a uma geração que assistiu ao colapso da 
monarquia absolutista de D. João VI, e abraçou a causa liberal, não foi só o 
hábil político e diplomata que deixou bem vincado o seu rasto na história do 
constitucionalismo monárquico português, da Guerra Civil até à consolidação 
do Fontismo. Foi, também, o especialista em finanças e economia política, que 
representou o País em inúmeras reuniões científicas e exposições internacio-
nais, e o tornou uma das figuras portuguesas do século XIX mais conhecidas 
no estrangeiro.
Os diversos cargos públicos que desempenhou testemunham o seu perfil de 
reputado especialista naquelas áreas técnico-científicas: Presidente da Com-
panhia das Lezírias do Tejo e Sado, desde 1859 até à sua morte; fundador e 
primeiro governador da companhia do Crédito Predial Português, desde 1864 
até à sua morte; Vice-Presidente da Assembleia-geral do Banco de Portugal 






















