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associou-se o cunho científico de um 
académico já com créditos firmados 
no âmbito da historiografia portu-
guesa, relativa à época contemporâ-
nea. José Miguel Sardica, galardoado 
com o Prémio de História «Júlio de 
Melo Fogaça», em 2002, é professor 
auxiliar e coordenador da área cientí-
fica de História da Faculdade de Ciên-
cias Humanas da Universidade Cató-
lica Portuguesa, tendo já publicado 
diversos estudos sobre o século XIX, 
incluindo uma biografia do homena-
geado (Duque de Ávila e Bo-lama. 
Biografia, Lisboa, Assembleia da 
República/Dom Quixote, 2005) que 
resultou da sua dissertação de douto-
ramento.
Não sendo as fotobiografias uma no- 
vidade, integram, todavia, com cres- 
cente relevo, a historiografia hodierna, 
marcada pela revitalização dos estu-
dos biográficos e pela valorização da 
iconografia. Do termo da II Guerra 
Mundial até finais dos anos 80, as 
biografias foram algo obnubiladas 
pela insistência nas forças impessoais 
e colectivas, nas tendências estrutu-
rais e de longa-duração emanadas dos 
desígnios da Nova História. A partir 
da década de 90 este género voltou 
a impor-se, quer pela demanda do 
público leitor, quer pelo regresso da 
história narrativa e do empenhamento 
dos próprios historiadores na trans-
mutação de «conhecimentos mortos 

num homem vivo» 1. A recreação de 
existências «únicas» – de figuras 
grandes ou humildes – em conver-
gência com a iconografia tornou-se, 
então, ainda mais apelativa, em pro-
porção à riqueza da linguagem icono-
gráfica. A gravura é cada vez mais 
reconhecida como fonte de conheci-
mento histórico, potenciando novos 
métodos de estudo e de abordagem 
científica. Assim, ao lado das biogra-
fias que voltaram a impor-se nos mer-
cados editoriais europeus, «a história 
ilustrada revela enorme êxito e popu-
laridade», como refere José Miguel 
Sardica 2, tanto em Portugal, como 
no estrangeiro, numa época em que 
o paradigma da informação assenta, 
cada vez mais, no primado da imagem.
Na obra em apreço, após uma intro-
dutória reflexão sobre os rumos da 
historiografia actual, o autor revela 
a gênese do trabalho como resultado 
de uma longa e aturada investigação, 
como base do seu doutoramento, que 
lhe permitiu recolher e coligir mais 
de 200 ilustrações sobre a figura em 
causa. Além disso, justifica este livro 

1 Cf. Antonio Morales Moya, «BiografiaCf. Antonio Morales Moya, «Biografia 
y narración en la Historiografía actual», 
in Massimo Montanari y otros, Problemas 
Actuales de la Historia, Salamanca, Edicio-
nes Universidad de Salamanca, 1993, p. 231. 

2 Cf.Cf. Duque de Ávila e Bolama. Fotobiogra-
fia, Horta, Núcleo Cultural da Horta, 2007, 
p. 3. 
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«como parte integrante da tendência 
de regresso da história ao horizonte 
das humanidades, acreditando nas 
potencialidades epistemológicas de 
um conhecimento através da imagem 
– neste caso a propósito de uma im-
portante figura do século XIX portu-
guês» 3. O novo sentido humanístico 
que o autor confere à disciplina só 
pode decorrer, em nosso entender, 
de uma reinterpretação do papel dos 
indivíduos na história. Numa era de 
apogeu da globalização, as pessoas 
singulares, os casos particulares e os 
acontecimentos tornam-se ainda mais 
apetecíveis, voltando a fazer do indi-
víduo objecto privilegiado da histo-
riografia. Longe dos repositórios de 
minudências e à margem de discursos 
panegíricos que destacavam os gran-
des homens e os grandes feitos, as 
biografias de hoje, sem descurarem a 
pessoa, as excepções e as especifici-
dades, procuram os traços comuns à 
sociedade envolvente, retratando per-
cursos, contextos e épocas. Continua-
mos, pois, na busca da história total, 
inferindo do particular para o geral, 
porque o individualismo assume-se 
como silaba tónica das sociedades 
actuais e, com maior sentido ainda, 
quando se tratam das elites 4.

3 Idem, p. 4.Idem, p. 4. 
4 As biografias acompanharam a viragem paraAs biografias acompanharam a viragem para 

o pós-modernismo e pós-estruturalismo, 
com particular evidência também nos estu-
dos de Sociologia, de Psicologia,  de género, 

Ao longo das 259 páginas da foto-
biografia, deparamos com a inserção 
de concisos textos, no início de cada 
um dos seis capítulos, os quais, pelo 
rigor científico e agradabilíssima lei- 
tura, facilitam a compreensão e con-
textualização do percurso do biogra-
fado. Contudo, são as imagens que 
predominam, que fazem a história do 
Duque de Ávila e deste livro, através 
de uma cuidada selecção de fotogra- 
fias, bem como da reprodução de gra-
vuras, litografias, desenhos, estampas, 
pinturas e documentos, que consti-
tuem um testemunho de excelência 
sobre a vida e obra do político e 
diplomata açoriano, a sua época e os 
espaços e lugares pelos quais passou 
e se notabilizou. O autor permite-nos 
acompanhar a própria evolução da 
fotografia no decurso de oitocentos 
e ainda, para além do descortinar da 
existência material do indivíduo e 
do seu círculo familiar, leva-nos a 
revisitar a cidade da Horta, enquanto 
berço de Ávila e local de memórias; 
as cidades de Évora e do Porto onde 
desempenhou funções de Governador 
Civil, a capital francesa onde viveu 
como diplomata e, por fim, a metró-
pole portuguesa, em que se destacou 

culturais e literários. Veja-se Ivor GoodsonVeja-se Ivor Goodson 
e Pat Sikes, Life History Research in 
Educational Settings. Learning from lives, 
Buckingham-Philadelphia, Open University 
Press, 2001, p. 14. 
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como deputado, ministro, Presidente 
do Conselho e da Câmara Alta.
Privilegiando a perspectiva diacró-
nica, a organização da obra assenta 
nas grandes etapas vivenciais do 
Duque de Ávila. O primeiro capítulo 
aborda «as origens, a formação e a 
iniciação política», com imagens que 
vão desde a casa onde nasceu até aos 
locais das suas prelecções filosóficas, 
na então vila natal (elevada a cidade 
em 1833), para onde regressou, em 
1826, com carta de mercê da cadeira 
de Filosofia Racional e Moral, após 
conclusão da formatura, na vetusta 
Universidade de Coimbra. O segundo 
capítulo incide na primeira fase da 
carreira política de Ávila, que teve 
início em 1834, como deputado da 
bancada cartista. Prosseguiu com a 
assunção de cargos na administração 
pública, com a sua estreia ministe-
rial, na pasta da Fazenda, em 1841 e 
com a nomeação como Conselheiro 
de Estado, em 1850. Registos com 
distinções várias, entre elas a sua 
nobilitação como Fidalgo Cavaleiro 
da Casa Real, figuram ao longo de 
diversas páginas, comprovando, visu-
almente, a escalada de ascensão deste 
self-made man – conforme o intitula 
José Miguel Sardica.
No terceiro capítulo o autor retrata, 
através de Ávila, o período da Rege-
neração que coincidiu, em parte, com 
a carreira diplomática do então conde, 
entretanto exonerado das funções de 

ministro, com o golpe de 1851. Sete 
anos depois, Ávila voltava às lides 
ministeriais, desta vez como titular 
da pasta dos Negócios Eclesiásticos e 
da Justiça, tornando-se, pouco tempo 
depois, governador do Crédito Predial 
Português. O «apogeu do avilismo» 
– titulo do quarto capítulo –, afirma-
-se a partir de 1868 quando é nomeado, 
pela primeira vez, Presidente do Con-
selho de Ministros. Embaixador, mar-
quês e, finalmente, Duque de Ávila e 
Bolama são títulos que representam o 
corolário de uma fulgurante carreira. 
O escudo heráldico, o monograma, o 
cunho de aço para lacrar a correspon-
dência são sinais e símbolos dessa 
mesma ascensão que a fotobiografia 
reproduz.
O ocaso da sua vida é aflorado no 
quinto capítulo intitulado «O fontismo 
e os anos do fim» a que se segue, em 
jeito de homenagem, o derradeiro 
capítulo onde o autor retrata aspectos 
da família do político e «memórias» 
da sua proeminência na sociedade 
portuguesa.
Inúmeras reproduções de documentos, 
como certidões, diplomas de conde-
corações, cartas de mercê, relatórios, 
discursos e escritos da lavra do bio-
grafado atestam o seu percurso de 
vida, sem esquecer as típicas cari-
caturas publicadas na imprensa e que 
o visavam, em particular, bem ao 
gosto satírico e crítico da época. Por 
fim, uma incontornável referência 
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aos retratos, tanto de Ávila, como de 
outros membros da família, que não 
podiam deixar de figurar numa obra 
desta natureza. O retrato constituía 
um dos géneros preferenciais da pin-
tura romântica, cultivado entre elites 
sociais oitocentistas. A perpetuação e 
afirmação da imagem pessoal e social 
consubstanciava-se nestas pinturas 
que cimentavam o status herdado 
ou, como neste caso, meritoriamente 
adquirido. As origens humildes de 
António José de Ávila agigantam 
ainda mais a sua notável carreira 
numa época em que a mobilidade 
social não passava, na maior parte 
dos casos, de uma quimera.
De entre inúmeros dados e conclu-
sões que se extraiem da riqueza infor-
mativa desta obra, que lega à posteri-
dade e à memória colectiva um vasto 
e único espólio iconográfico, apoiado 
em claras sínteses interpretativas, não 
podemos deixar de destacar a rele-
vância deste açoriano no espectro das 
grandes figuras públicas portuguesas 
de oitocentos, onde igualmente se 
inscreveram Hintze Ribeiro, Teófilo 
de Braga ou Manuel de Arriaga. Nas 

palavras de José Miguel Sardica, 
«António José de Ávila, o Duque de 
Ávila e Bolama, foi uma das figuras de 
primeiro plano na vida político-social 
do liberalismo oitocentista portu-
guês», protagonizando «um dos mais 
singulares percursos de ascensão so-
cial (...), irmanando assim com os 
mais sonantes apelidos do país. De 
entre o restritíssimo grupo dos duques 
do constitucionalismo monárquico 
(...), ele foi o seu único membro ‘pé-
-fresco’, representando, como poucos, 
o processo de consagração da classe 
média liberal. Os seus reconhecidos 
talentos político-parlamentares per-
mitiram-lhe também uma das mais 
longas carreiras políticas do séc. XIX 
português (...) 5.
Com esta fotobiografia fica mais en-
riquecida a história contemporânea 
portuguesa e o próprio «retrato» do 
Duque de Ávila e Bolama, pelo redo-
brado tributo que lhe presta o mérito 
e a minúcia do seu maior especialista.
susaNa sErpa silva

5 Cf.,Cf., Duque de Ávila e Bolama, ob. cit., p. 6. 






