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A presente edição do Boletim do 
Núcleo Cultural da Horta chega às 
mãos dos nossos leitores sob a inteira 
responsabilidade de um novo editor.
Até agora, relativamente à nova série 
do boletim iniciada em 2004, foi 
alcançado um patamar qualitativo 
assinalável, por mérito do anterior 
editor, Prof. Doutor Luís Arruda, que 
empenhadamente soube encontrar 
colaboradores de excelência cujos 
trabalhos têm prestigiado o boletim. 
Nesta nova etapa, norteia-nos, com 
propósitos de o fazer com humildade 
e persistência, o desejo de manter o 
nível já atingido, assim saibamos 
ganhar a confiança de colaborado-
res que entendam ver no boletim um 
espaço merecedor da sua disponibili-
dade e generosidade.
De modo congruente com o apreço 
que acima manifestámos sobre a qua-
lidade amplamente reconhecida ao 
boletim, não nos movem veleidades 
renovadoras, pelo que manteremos 
a estrutura da publicação, adoptando 
sempre uma orientação de rigor edi-

torial susceptível de lhe garantir cre-
dibilidade e prestígio.
Caso tivesse sido possível manter a 
proposta publicitada na edição do ano 
de 2007, este número deveria dedi-
car o seu espaço temático principal à 
Educação. A mudança do responsá-
vel editorial, a relativa rigidez a que 
obedece a calendarização das fases de 
preparação, associada ao facto de nos 
ter sido vedado o acesso aos artigos 
já entregues pelos autores ao anterior 
editor, inviabilizaram a manutenção 
daquele tema, obrigando a uma plani-
ficação inteiramente nova. 
As comunicações apresentadas no 
colóquio realizado na Horta em Março 
de 2007, destinado a evocar e a home-
nagear a figura do faialense Duque 
de Ávila e Bolama, com o patrocínio 
da Assembleia Legislativa Regional 
da Região Autónoma dos Açores, 
preenchem o tema em destaque neste 
boletim, a que se acrescenta uma me-
mória iconográfica representativa do 
valioso conteúdo da exposição então 
apresentada à comunidade faialense. 

Editorial

editorial
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Ocorrendo neste ano de 2008 os 150 
anos do nascimento do ilustre faialen-
se Florêncio Terra, contista de grande 
mérito e figura ilustre da cultura aço-
riana, a secção VÁRIA da presente 
edição abre com um texto dedicado 
à sua época numa evocação que des-
taca um dos períodos mais marcantes 
da vida cultural no arquipélago.
Com a generosa cooperação e com-
preensão dos muitos colaboradores 
que assinam os trabalhos deste núme-

ro, foi possível chegar a um resultado 
que reputamos de muito gratificante, 
como os leitores terão oportunidade 
de apreciar. Afinal, aquela que foi 
uma pequena contrariedade, acaba-
ria por se saldar numa experiência 
estimulante para as tarefas do futuro 
e que emprestam a este número um 
significado simbólico que assumimos 
como muito auspicioso para a conti-
nuidade do boletim do Núcleo Cul-
tural da Horta.

ricardo maNuEl madruga da costa


