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Seleccionar um leque de figuras açorianas com papel de relevo
na I República para constarem de uma exposição foi tarefa fácil.
Na verdade, foram muitas as personagens que se destacaram,
quer a nível nacional, quer a nível regional. Para além de dois
Presidentes da República, Manuel de Arriaga e Teófilo Braga,
podem registar-se ainda mais nove açorianos na qualidade de
ministros. A pasta da Instrução foi servida por quatro: António
Joaquim de Sousa Júnior, Manuel Goulart de Medeiros, Manuel
Lacerda de Almeida e Manuel Soares de Melo e Simas; na da
Marinha esteve Amaro Azevedo Gomes; José Alberto Ferreira de
Azevedo Neves ocupou a pasta do Comércio; Jaime Botelho de
Sousa a das Colónias; José Nunes da Ponte a do Fomento e
Mário de Azevedo Gomes a da Agricultura.
No Parlamento e no Senado, outros nomes marcaram presença,
alguns deles como oradores de primeira linha, mas nas ilhas
houve quem desempenhasse um papel de relevo como
propagandista e defensor dos ideais republicanos, colaborando
intensamente na imprensa.
Este vasto leque de opções permitiu a selecção de figuras que
representassem o maior número possível de ilhas, destacando
individualidades que deixaram marca neste período da República.
Em relação aos factos que integram esta exposição, foram seleccionados cinco grandes temas que atravessaram os Açores, mas
que também os projectaram no exterior. Paralelamente, outros
factos de menor monta, mas nem por isso menos significativos,
permitem auscultar a sociedade açoriana nos seus mais diversos
campos, desde o cultural, o associativo, o recreativo ou o desportivo.
As figuras e os factos apresentados não esgotam, logicamente,
o tema em análise. Se esta exposição despertar o interesse para
a busca de informações sobre outras individualidades republicanas que tenham sido esquecidas e de outros factos relevantes
que não tenham sido mencionados, julgámos que atingiu plenamente os seus objectivos.

Teófilo Braga e
Manuel de Arriaga
© Col António Ventura
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AMARO
JUSTINIANO
AZEVEDO
GOMES
Nasceu na Piedade, Lajes do Pico, a
19.1.1852; faleceu em Lisboa a 3.12.1928.
Seguiu a carreira militar, ingressando na Marinha
aos 20 anos, tendo alcançado o posto de
Capitão-de-Mar-e-Guerra em 1908. Depois de
ter passado ao quadro auxiliar, em 1917,
requereu a aposentação, em 1922.
Desempenhou várias missões em África, regeu a
Escola de Pilotagem em Macau, foi instrutor na
Escola Prática de Artilharia, comandou várias
canhoneiras, foi subdirector da Cordoaria Nacional, chefiou o Departamento Marítimo do Centro
e capitaneou por várias vezes o porto de Angra,
entre 1879 e 1904.

© Col. Gabriela Leon

© Col. António Ventura

Com a implantação da República, ocupou a pasta da Marinha e das Colónias, durante um ano.
Nas eleições para a Assembleia Constituinte de
1911, foi eleito deputado pelo círculo de Lisboa
Ocidental, passando a Senador do Congresso.
Foi Senador pela Horta em 1915, 1919 e 1921.
Filiou-se no Partido Unionista e depois no
Partido Liberal.
Recebeu várias condecorações, entre elas, a de
Comendador da Ordem Militar de N.º Sr. Jesus
Christo (1894), Oficial da Real Ordem Militar de
São Bento de Avis (1895) e a de Comendador da
Real Ordem Militar de São Bento de Avis (1909).

© Col. António Ventura

Na companhia de
membros do governo,
1911.
© Ilustração Portuguesa

Capitão de Fragata,
Amaro J. d'Azevedo
Gomes.
© Arquivo da Marinha
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“Sobre o seu peito de marinheiro
ousado e bondoso cai bem a sua barba
grisalha. Braço pronto, olhar
dominador, pertence àquela raça de
portugueses que iam em cascas de
nozes aos mais remotos mares.”
O Archivo Republicano, n.º 17, Maio de 1911

1910

1911

Implantação da República, a 5 de Outubro.
Legislação sobre o direito à greve.

Instituição do descanso semanal e do Registo Civil.
Lei da Separação da Igreja do Estado.
Constituição Republicana.
Fundação da Associação de Socorros Mútuos União e Trabalho, PD.
Inauguração da Associação União Micaelense.
Inauguração do Centro Escolar da Freguesia da Matriz, PD.
Legalização da Sociedade Micaelense Protectora de Animais.
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ANTÓNIO
CARVALHO
BRAGA
Nasceu em Santa Maria, a 1.1.1885; faleceu
em Água de Pau, São Miguel, 2.8.1967.
Oriundo de uma família com parcos recursos
abraçou a carreira militar. Iniciou o percurso
como soldado raso, atingindo o posto de
Tenente em 1922. Mas a sua carreira foi
interrompida por ter participado na Revolta dos
Deportados, em 1931. Encontrava-se a prestar
serviço em São Miguel, e foi o último oficial a
render-se às forças do Governo. Entrincheirou-se
com alguns soldados no Forte de São Brás e só
cedeu perante a evidência dos factos, para evitar
derramamento de sangue. Pelo facto, esteve
saneado durante 20 anos.
Colaborou no Diário de Angra e n’A União; dirigiu
A Pátria (1925), o Jornal das Ilhas (1926-27) e Os
Bandalhos (1926). Assinou a maioria dos artigos
com o pseudónimo de João das Ilhas.

A vertente social da sua intervenção como
cidadão ficou patente não só nos textos publicados, defendendo os mais desfavorecidos, como
também na criação do Albergue Nocturno (1921)
e na Instituição de Beneficência Açoriana (1923).
Sustentava que estas instituições deviam ser
independentes da Igreja, o que o levou a entrar
na liça com aquela instituição: “A caridade não
conhece políticas nem religiões, só trata de
averiguar onde existe a miséria, e auxilia os
desgraçados.” (A Pátria, 28.2.1925)
Era membro da Maçonaria, da Loja Silêncio e
Acção, cujos obreiros foram apanhados em
plena reunião, pela polícia, no ano de 1933, em
São Miguel. Pertenceu também à Loja 8 de Abril,
de Angra, constituída na sua maioria por
elementos saneados na sequência da Revolta
dos Deportados.

Carta de promoção
a tenente.
© Arq. Histórico Militar

Forte de São Brás.
António Braga com
a família.
© Col. Maria Inês Baptista
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“(…) se um dia o continente se revoltar
com probabilidades de êxito podem
contar comigo, porque sou contra todas
as ditaduras, quero que o meu país
tenha uma Constituição, sou democrata
à Cristo, apesar de nunca me ter filiado
em qualquer partido.”
Afirmações de 1930, transcritas em O Baluarte, 1.6.1984

1912

1913

Fundação do Banco Micaelense.
Fundação da Caixa Económica Previdência Operária, Faial.
Inauguração do Centro Republicano Democrático, VF do Campo.
Fundação da Banda União dos Amigos, Bretanha.
Fundação da Sociedade Filarmónica Euterpe, Castelo Branco, Faial.
Fundação da Associação Faialense dos Bombeiros Voluntários.
Criação da Companhia Automobilística de VF do Campo.
Fundação da Escola Agrícola da Ribeira Grande.

Corte de relações diplomáticas com o Vaticano.
Inauguração oficial da Associação União e Trabalho, PD.
Fundação da Banda Lira Açoriana, PD.
Fundação da Filarmónica Recreio dos Artistas, S. C. da Graciosa.
Inauguração do Centro de Instrução Primária no Regimento de
Infantaria 26, PD.
Fundação da Sociedade Corretora.
Início do serviço de “carros de praça”, em PD.
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ANTÓNIO
JOAQUIM
DE SOUSA
JÚNIOR
Nasceu a 15 de Dezembro de 1871, na Praia
da Vitória; faleceu no Porto, a 7.6.1938.
Concluiu a licenciatura na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, em 1898, tendo obtido o posto de
Lente Catedrático, em 1906. Naquela cidade, foi
Chefe do Laboratório de Bacteriologia (1901),
Director da Escola Médica e Vice-reitor da Universidade, em 1924-26, e um destacado combatente das moléstias infecciosas que atacaram o
Porto, em 1904.
Com a mesma abnegação deslocou-se
gratuitamente à Terceira para combater a peste.
Em sessão da Câmara da Praia, a 14 de
Novembro de 1908, foi-lhe reconhecido esse
altruísmo e proposta a colocação do seu retrato
no salão nobre e a atribuição do seu nome à
antiga Rua do Rocio.
Para além de cargos municipais exercidos na
cidade do Porto e de Senador, foi também
Ministro da Instrução, em dois governos. Nesta
qualidade, organizou o ministério então criado,
fundou a Faculdade de Direito de Lisboa,

concedeu subsídios a agremiações culturais
“devotadas à instrução” e também à Associação
das Escolas Móveis, nas quais introduziu cursos
diurnos e nocturnos para adultos.

“A instrução pública é a base
indispensável ao grande edifício a
construir (…) o analfabetismo é o
grande mal, a grande doença de que
enferma a nacionalidade
portuguesa; façamos pois todos os
esforços para o combater…”
Sousa Júnior, 1913

A propósito das escolas móveis, vocacionadas
para o ensino de adultos, afirmou em 1913:
“Não podemos esperar que o artista, o
trabalhador, o operário, venham à escola; é
necessário que a escola vá ao atelier, à oficina, à
fábrica, ao campo. É a escola que deve procurar
o analfabeto e não podemos ficar aguardando
que o analfabeto venha procurar a escola.”
Na sua residência,
no Porto.
© Col. Carlos Enes

Escola Primária Doutor Sousa Júnior,
designação atribuída em 1923.
Placa toponímica na Praia da Vitória.
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“Cada escola que se abrir é mais um
açoite de luz a vergastar os retrógrados
que, em pleno século XX - o século das
luzes - crêem firmemente em doutrinas
e que a Ciência qualifica de falsas e até
mesmo de perigosas.”
Sousa Júnior, Revista Pedagógica, PD, 15.10.1908

© Col. Jorge Forjaz

1914

1915

Início da I Guerra Mundial.

Regime ditatorial de Pimenta de Castro

Criação da União Operária Nacional.
Fundação do Integralismo Lusitano.

Escritura da Cooperativa Social Micaelense.
Fundação da Banda Lira Luz e Glória, Fenaes da Ajuda.
Fundação da Filarmónica União Musical Florentina, S. C. das Flores.
Fundação da Filarmónica União Musical Operária Senhora da
Conceição, S. C. das Flores.
Início do serviço de “carros de praça”, em Angra.

Fundação da Banda Lira dos Prazeres, Pico da Pedra.
Fundação da Banda Lira Camponesa, Ribeira Seca, V. F. Campo.
Montagem da Moagem Faialense.
Mudança de nome do Museu Açoreano para Museu Carlos Machado.
Criação do Posto Zooténico de PD.
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FRANCISCO
LUÍS
TAVARES
“A vida do democrata tem que ser
um combate (…) isento de
personalismo, combate por uma
república perfeita que seja na
ordem a reprodução das
qualidades morais e de cultura
dos cidadãos.”
FLT, Correio dos Açores, 4.1.1933

Nasceu em Ponta Delgada, a 17.6.1886;
faleceu na mesma cidade a 31.7.1968.
Bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra,
Conservador do Registo Civil (1911-1956), professor, deputado e o primeiro governador civil do
regime republicano, a que se seguiram mais três
nomeações. Como empresário, fundou a Companhia de Navegação dos Carregadores Açoreanos e
foi um grande impulsionador da construção do
Teatro Micaelense. Pertenceu à maçonaria, Loja
Companheiros da Paz, onde exerceu as funções
de Venerável. Foi co-fundador do Correio dos
Açores e dirigiu o jornal A República.

Ainda estudante, filiou-se no Centro Republicano
Académico e foi dirigente da greve académica de
1907. Fez parte do grupo dos intransigentes,
assim conhecidos por acompanharem, até ao
final da luta, os camaradas expulsos.

“O problema da descentralização
administrativa é, na realidade, o
verdadeiro problema da liberdade.
Um país, cujas assembleias locais só
têm atribuições reduzidas a poderes
quase nulos, é um país sem
liberdade e sem educação cívica
porque lhe falta a necessária
aprendizagem política.”
A República, P.D., 4.1.1912

“Só é mau republicano o que não se
dedica a trabalhar para o bem da
Pátria, na vida pública e particular.”
A República, P.D., 15.9.1912

Aos 70 anos de idade.
© Col. Miguel Albergaria

Sessão de inauguração do
Teatro Micaelense.
© Col. Miguel Albergaria

Cumprimentando os militares
no dia 5 Outubro.
© Col. Miguel Albergaria
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“Um dos primeiros deveres da
democracia deve ser garantir, por
direito próprio e por assim dizer
natural, a independência económica de
todos os cidadãos, única forma de os
fazer efectivamente livres.”
CA 4.1.1933

1916
Declaração de Guerra da Alemanha a Portugal.
Abertura da biblioteca Escolar Popular, Velas.
Fundação da Banda Artista Micaelense, PD.
Fundação da Filarmónica União e Progresso, Madalena.
Fundação da Casa do Povo Graciosense.
Fundação do Sindicato Agrícola da Ilha das Flores.
Publicação de Canto Matinal, Vitorino Nemésio.
Reconstrução do Teatro Faialense.
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JOÃO
JOAQUIM
ANDRÉ
DE FREITAS
Nasceu na Fajã Grande, ilha das Flores, a
10.8.1860; faleceu em Lisboa, a 22.6.1929.

Foi nomeado governador civil do distrito da
Horta, nos anos de 1908-1909.

Oriundo de uma família com poucos recursos,
realizou alguns estudos e entrou como funcionário para o Ministério das Obras Públicas. Após
várias promoções, atingiu o Posto de Técnico
Superior, na altura denominado Condutor de
Obras Públicas. Nesta qualidade realizou várias
comissões nas colónias portuguesas e no estrangeiro, estando também ligado a várias obras nos
Açores. Em 1889, foi nomeado Sub-delegado do
Procurador Régio do Julgado Municipal de Avis.

Implantado o regime republicano, filiou-se na
União Republicana, liderada por Brito Camacho
e aderiu, posteriormente, à União Liberal
Republicana.

Na vida política, militou no Partido Regenerador,
tendo sido eleito deputado pela Horta nas legislaturas de 1901, 1902, 1904 e, ainda, na de 1910,
mas não chegou a prestar juramento.

Após um interregno na vida política institucional,
foi eleito para o Senado pelo círculo da Horta,
em 1919 e 1921.
Na sequência da sua intervenção política, obteve
melhoramentos em estradas, portos, fontanários,
caminhos de penetração, criação de algumas
escolas, construção do Hospital da Misericórdia
da Horta e do Farol dos Capelinhos.

© Cliché de Luís F. Vieira

© O Telégrafo, 11 de Julho de 1921

Rua do Senador André de Freitas.
© Cliché de Luís F. Vieira
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Fajã Grande, ilha das Flores: terra natal do Senador.

1917
EUA participam na guerra a favor dos Aliados.
Revolução Russa.
Aparições de Fátima.
Ditadura de Sidónio Pais.
Bombardeamento de Ponta Delgada por um submarino alemão.
Morte de Manuel de Arriaga.
Fundação do Salão Teatro União Musical, S. C. das Flores.
Inauguração do Coliseu Micaelense.

© Arquivo da Assembleia da República

Fundação da Tuna Mocidade Madalenense.
Fundação da Cooperativa Aliança Velense (mercearias e
fazendas).
Publicação dos estatutos do Sindicato Agrícola Rural de Rabo de
Peixe.
Primeiras cooperativas de lacticínios na Terceira – Feteira e
Ribeirinha.
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MANUEL
GOULART
DE
MEDEIROS
Nasceu na Matriz, Horta, a 24.3.1861; faleceu
em Lisboa, a 18.2.1947.
Assentou praça como voluntário em 1880 e
atingiu o posto de Coronel de Artilharia,
passando à reserva por incapacidade, em 1919,
devido a doença.
Republicano ainda no tempo da Monarquia
Constitucional, tomou parte na comissão
promotora do centenário do Marquês de Pombal,
em 1882. Desde cedo, interessou-se pelas
questões do ensino e da instrução popular, tendo
fundado a Sociedade Promotora da Instrução.
Membro da Maçonaria, foi iniciado na Loja
AMOR DA PÁTRIA, transitando para a Loja
LIVRE EXAME, de Lisboa. Alcançou o cargo de
Presidente do Conselho da Ordem do Grande
Oriente Lusitano, em 1913.

A família. Sentados: Maria G. Medeiros, Palmira G. M.
Teixeira de Aguiar, Manuel Francisco de Medeiros (pai) e
M.ª Alexandrina Goulart. De pé: Gen. de Inf.ª Ant.º
Teixeira de Aguiar, Jaime G. M., Augusto G. de M.,
Pedro G. M. (médico), Manuel G. M. (Ministro do Gen.
Pimenta de Castro), Alberto G. M. (médico da Marinha).
© Col. Yolanda Corsepius

Deputado à Assembleia Constituinte, pelo círculo
da Horta, fez parte também do Senado, do qual
foi presidente. Militante do Partido Unionista,
exerceu funções de Ministro da Instrução Pública,
em 1915.
Numa proposta da sua autoria para as Bases da
Constituição de 1911, defendeu os seguintes
DIREITOS DOS CIDADÃOS:
“Todo o cidadão português, sem distinção de
cor, raça e sexo, tem os seguintes direitos fundamentais, que não podem ser restritos por lei
alguma, a não ser o que nesta Constituição
claramente se estabelece:
1.º Completa liberdade de consciência;
2.º Liberdade de manifestar o pensamento pela
palavra, escrito ou qualquer outro meio;
3.º Liberdade de reunião com outros cidadãos
sem aviso prévio à autoridade.
(…)
6.º Ter o seu domicílio inviolável, excepto a
despacho judicial, mas com prévio
conhecimento do cidadão.”

Certificado de promoção a
Tenente-Coronel.
© Arquivo Histórico Militar

Declaração de que jamais
pertencerá a associações
secretas.
© Arquivo Histórico Militar

catalog_Fig&Factos_pdf

9/24/10

9:47 AM

Page 13

[13]

“Quaisquer que sejam as divergências de
princípios ou de orientação sobre certos
pontos de administração pública, um
pensamento elevado une todos os
republicanos históricos, que é consolidar
a República, a melhor garantia de
prosperidade e independência da Nação.”
MGM, O Tempo, 10.1.1911

© Arquivo Histórico Militar

1918

1919

Armistício.
Derrota de La Lys.

Tratado de Versalhes.

Assassinato de Sidónio Pais.
Fundação da Cooperativa Auxiliadora Graciosense.
Estabelecimento da Base Naval Americana em PD.
Fundação da Confederação Operária Terceirense.
Fundação da Fábrica de Conserva de Peixe, V. F. do Campo.
Fundação da Fábrica de Curtumes Terceirense.
Oficialização do Sindicato Agrícola da Ilha das Flores.

Tentativa de restauração da Monarquia no Porto.
Fundação da Filarmónica União Musical Corvina.
Desmobilização da Base Naval Americana.
Criação da Escola Primária Superior de PD.
Fundação da Empresa Industrial, Lda., PD.
Criação da Empresa de Transportes Marítimos.
Obras de remodelação no Teatro Angrense.
Chegada à Horta do hidroavião NC4, no primeiro voo transoceânico.
Criação do Museu Escolar Velense.

catalog_Fig&Factos_pdf

9/24/10

9:47 AM

Page 14

[14]

RUI DE
MENDONÇA

Nasceu em Santa Cruz da Graciosa, a 27 de
Abril de 1896; faleceu nas Velas, a 30 de
Janeiro de 1958.

Para além da colaboração em vários periódicos,
Rui de Mendonça dirigiu o jornal A Ideia, editado
nas Velas, em 1929.

Ao concluir a instrução primária na Graciosa, partiu para a Terceira onde frequentou o Liceu, concluindo o curso do Magistério Primário, na Horta.
Andou ligado aos movimentos de professores
mais progressistas que se preocupavam com as
questões pedagógicas e com a melhoria do
estatuto da classe.

A sua ideologia republicana prolongou-se pela
vida fora. Por altura da Revolta dos Deportados,
em 1931, foi nomeado representante da Junta
Revolucionária para toda a ilha e Administrador
do Concelho das Velas. Vencida a revolta, esteve
preso e foi expulso do ensino. Nunca requereu a
reintegração como professor nem sequer a
aposentação a que tinha direito. Sobreviveu
desempenhando a profissão de advogado
provisório. Continuou a manifestar ideias
adversas à Ditadura de Salazar, pelo que a PIDE
o referenciava como opositor.

O gosto pela escrita manifestou-se desde cedo.
Dedicou-se à poesia, ao teatro, ficando algumas
das peças por publicar. A propósito de uma
delas, escreveu Vitorino Nemésio:

“Rui de Mendonça é um bom, e além
disso, um artista que soube aurir dos
encantos daquela ilha Graciosa, que
no nome tem o qualificativo, a graça
simples do entrecho de A Flor da
Serra, para depois nos vir entornar
sobre o coração a candura campesina da sua factura mimosa.”

Foi iniciado na maçonaria num Triângulo de Angra
do Heroísmo, em 1931, transitando para a Loja 8
de Abril. Foi nomeado delegado maçónico do
Grande Oriente Lusitano Unido para a vila das
Velas.

Vitorino Nemésio, Estrela d´Alva, 9-12-1916

Estrela d'Alva, nº 26,
1916.
Livro A Flor da Serra.
Livro Poemas.

catalog_Fig&Factos_pdf

9/24/10

9:56 AM

Page 15

[15]

Dedicatória a
Vitorino Nemésio.

1920
Criação da Sociedade das Nações.
Vaga de greves e atentados bombistas.
Fundação do jornal diário Correio dos Açores.
Fundação da Banda Lira do Rosário, Lagoa.
Escritura da Sociedade Cooperativa “Auxílio Doméstico”, PD.
Teófilo Braga passa a patrono da Escola Primária Superior de PD.
Fundação da Companhia de Navegação dos Carregadores Açoreanos.
Fundação da Companhia de Transportes Mutualista Açoreana.
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ALTERAÇÃO
DA TOPONÍMIA

Uma das primeiras medidas tomadas pelas Câmaras Municipais, em todo o país, foi a alteração da
toponímia, procurando apagar a memória do período monárquico, substituindo todas as referências por
outras enquadradas no espírito do novo regime.

PONTA DELGADA

VELAS

Rua do Cerco - Rua Teófilo Braga (por ter nascido

Rua da Beira-mar - Rua Miguel Bombarda

nesta rua)

Rua Direita - Rua Almirante Cândido dos Reis

Largo Conselheiro João Franco - Largo da República

Campo de São Francisco - Largo 5 de Outubro
Largo da Conceição - Largo dos Mártires da
Liberdade
Rua Nova da Matriz - Rua António José de Almeida

Rua D. Manuel II - Rua Teófilo Braga

Rua Conselheiro Pedro Roberto - Rua Ferrer e, em
1912, Rua Dr. Manuel de Arriaga
Avenida das Cruzes - Avenida 19 de Outubro de
1910 (data da proclamação nas Velas)
Praça Nova (Jardim Público) - Jardim da República

Campo de S. Francisco, em Ponta Delgada.

ANGRA DO HEROÍSMO
Rua da Sé - Rua da República

Rua D. Amélia - Rua da Liberdade
Rua D. Carlos - Rua 5 de Outubro
Rua Direita - Rua de Lisboa
Rua do Salinas - Rua do Tempo (Jornal republicano)

RIBEIRA GRANDE

Largo D. Amélia - Largo da República
Rua D. Carlos - Rua 5 de Outubro
Rua João Franco - Rua António José da Almeida

VILA DO PORTO

Largo Conselheiro Hintze Ribeiro - Praça da
República
Rua da Conceição - Rua Teófilo Braga

LAJES DO PICO

Rua do Poço - Rua Doutor José Machado Serpa

Estas ruas, de Angra do Heroísmo, passaram a
designar-se Rua da Liberdade e Rua da República.

HORTA

Largo de Santa Cruz - Largo Manuel d´Arriaga
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Largo da República, em Ponta Delgada.

1921
Fundação do Partido Comunista Português.
Instalação do Liceu de Ponta Delgada no Palácio Fonte Bela.
Fundação da Lira e Progresso Feteirense, Faial.
Fundação da Escola Primária Nocturna e Curso de Inglês, São
Mateus, Pico.
Constituição do Banco do Faial.
Criação do Instituto de Educação Física, PD.
Criação da Liga de Educação Física, Angra.

Fundação do Santa Clara Foot-ball Club, PD.
Fundação do Club União Sportiva.
Criação do Instituto de Radiologia, PD.
Criação da Companhia Açoreana de Navegação e Pescarias.
Criação do Cofre de Caridade, PD.
Estatutos do Sindicato Agrícola dos Cultivadores de Ananases.
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AÇORIANOS NA
I GUERRA MUNDIAL

Apesar do campo de batalha ficar “longe de
casa” vários açorianos participaram nos
confrontos, integrados nas forças do exército
português ou na qualidade de voluntários.
Não se conhecem estudos sobre os açorianos
mobilizados, mas sabe-se que Adolfo Coutinho
terá sido o primeiro português a falecer na guerra,
como voluntário ao serviço da Legião Francesa,
tendo recebido um louvor póstumo do presidente
Raymomd Poincaré. Este batalhão de jovens
voluntários foi organizado pelo portuense Oliveira
Valença que, em 1914, tinha apenas 16 anos de
idade.
Outros terão morrido em combate, como foi o caso do alferes António Cunha, e vários outros ficaram feridos, como o alferes Agostinho Sá Vieira.

Revista Os Açores, Maio de 1928

Mas não foi só no continente europeu que os
açorianos se bateram. Em África, nomeadamente
em Angola e Moçambique, a defesa destas colónias, face aos ataques dos alemães, mobilizou
também soldados e oficiais dos Açores.
A sua participação sempre foi valorizada na
imprensa como um acto de valentia.

Oficiais açorianos prisioneiros no campo de Rastatt
(Baden), em 6-5-1918.
Sentados: João Augusto Gonçalves (terceirense),
Joaquim José Saldanha (micaelense),
João P. Machado Benevides (micaelense).
De pé: José Cabral Júnior (micaelense),
Luiz Carlos de Lacerda Nunes (faialense),
oaquim de Frias Coutinho (micaelense),
António Martins Ferreira (jorgense, por opção).
Revista Os Açores, Maio de 1928

Capitão Silva Leal, em Moçambique,
acompanhando a revista às tropas.

Alferes Joaquim Corte-Real, em Angola,
comandando o 2.º pelotão.

Ilustração Portuguesa, 30 Outubro de 1916

© Col. Isabel Corte Leal
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“Filhos destas ilhas distantes e
desconhecidas, que os acasos da
vida levaram para tão longe, todos
eles honraram as tradições de
lealdade e de valentia de que se
orgulha a história açoriana.”
Revista Os Açores, Maio de 1928

Soldado da I Guerra Mundial.
© António Ventura

1922

Marcha dos fascistas sobre Roma.
Travessia aérea do Atlântico Sul.
Fundação do Sport Club Lusitânia.
Inauguração da Associação de Socorros Mútuos N.ª Sr.ª de
Lourdes, Capelas.
Fundação da Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Agualva,
Terceira.

Criação da Associação dos Bombeiros de Angra do Heroísmo.
Fundação da Caixa de Crédito Agrícola dos Cultivadores de
Ananases.
Publicação da Ode a Minerva, de Armando Cortes-Rodrigues.
Criação da Escola Industrial e Comercial de Angra.
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BASE NAVAL
AMERICANA

No dia 4 de Julho de 1917, um submarino alemão
lançou granadas sobre Ponta Delgada e
arredores, provocando a morte de uma pessoa e
alguns feridos.
A resposta foi dada por forças militares,
estacionadas na Madre de Deus, e pelo navio
americano Orion, ancorado na doca, o que levou
os alemães a desistir de novas acções.
A partir de então, os americanos decidiram
instalar uma base naval em Ponta Delgada, que
se manteve em funcionamento até Setembro de
1919.
Neste curto espaço de tempo, cerca de 2000
navios demandaram o porto. O abastecimento a
milhares de militares salvou a economia
micaelense dos apertos da guerra e permitiu a
criação de pequenas fortunas.

Casa atingida pelo
bombardeamento.

Tripulação do Orion, junto
do canhão.
Acampamento americano.

O dólar e as libras circulavam pela ilha em grande
abundância. Entre 1914 e 1924, o número de
casas bancárias passou de 6 para 20, abriram-se
vários cafés, restaurantes e outros espaços de
diversão.
A abundância de dinheiro levou a uma série de
investimentos em fábricas de maior dimensão e
na criação de companhias de transporte
marítimo.
Os americanos, considerados como salvadores
da ilha, foram alvo de muitas manifestações de
apreço. O Orion foi transformado numa espécie
de herói açoriano e até foi homenageado com
uma marca de cigarros.
Esta aproximação afectiva da população foi
aproveitada politicamente para despoletar uma
onda de separatismo, ligado ao movimento
regionalista que se desencadeou na altura.

Convivência entre militares e civis.
© Fotografias da Col Museu Carlos Machado
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Movimento de navios no porto.

1923
Insurreição de Hitler, em Munique.
Golpe de Estado de Primo de Rivera, em Espanha.
Criação da Legião Vermelha.
Fundação da Banda Recreio Espirituense, Santa Maria.
Inauguração da Academia Musical de Ponta Delgada.
Criação da Sociedade Lusitânia Club Recreio Velense.
Fundação da Sociedade União Urzelinense.
Escritura da Sociedade Cooperativa Social Nordestense, Nordeste

Fundação do Sporting Club da Horta.
Fundação do Angústias Atlético Club.
Inauguração do campo de futebol do Pico Sport Club.
Fundação da Fábrica de Tabaco Âncora, Terceira.
Fundação da Fábrica do Linho, Ribeirinha, São Miguel.
Entrada em funcionamento da Fábrica de Moagem da
Pranchinha, PD.
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TRAVESSIA DO
ATLÂNTICO NORTE

Em Maio de 1919, uma esquadrilha de 3
hidroaviões americanos rumou de Nova Iorque à
Terra Nova, Canadá, com o objectivo de fazer a
travessia do Atlântico Norte por etapas.

Entretanto, o NC4, de nome Liberty, atingiu em
boas condições o porto da Horta, no dia 17. Por
razões de ordem atmosférica, só levantou voo em
direcção a Ponta Delgada no dia 20.

Duas das aeronaves (NC1 e NC3), ao chegarem
perto das Flores, sofreram os primeiros reveses
com uma amaragem de emergência. O NC1
acabou por ficar completamente danificado e o
outro ainda alcançou o porto de Ponta Delgada,
no dia 19 de Maio, mas estava incapacitado para
continuar a voar.

Após uma semana de repouso, aguardando
tempo favorável, o NC4 partiu na madrugada do
dia 27 em direcção a Lisboa, tendo fundeado
nessa noite no rio Tejo.
Deste modo se completou a primeira travessia
aérea do Atlântico Norte, em que os Açores mostraram ser uma peça importante no apoio à
navegação do futuro.

Tripulação do NC4, da esquerda para direita:
piloto tenente L. J. Barin; capitão-tenente Albert
Cushiom Read (comandante), rádio-telegrafista
tenente Harry Sadenwater e o alferes H. C.
Radd.
© Col. Museu da Horta

Reportagem na Ilustração Portuguesa.

NC4 na baía da Horta.
© Col. Museu da Horta
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Tripulação das aeronaves.
© Ilustração Portuguesa

1924

Morte de Lenine.
Manifesto Surrealista.
Greve Geral.
Fundação da Filarmónica Lira do Sul, Ponta Garça.
Fundação da Recreio Musical Ribeirinhense, Faial.
Fundação da Cooperativa Predial Micaelense.
Criação da Escola Comercial e Industrial em PD, depois Velho Cabral.
Criação de uma escola de ensino geral primário, em Água de Pau.
Fundação da Associação de Futebol de Ponta Delgada.

Passagem do Zeppelin por Angra.
Morte de Teófilo Braga.
Visita de Raul Brandão aos Açores.
Visita dos continentais aos Açores.
Criação do Micaelense Futebol Club.
Inauguração do campo de jogos de Angra.
Publicação do Paço do Milhafre, de Vitorino Nemésio.
Publicação de Em Louvor da Humanidade, de Armando Cortes-Rodrigues.
Fundação da Sociedade Agrícola Industrial Terceirense.
Inauguração do Círculo Católico de Angra.
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MISSÃO
INTELECTUAL /
VISITA DOS
CONTINENTAIS
Deste sector partiram as mais diversas críticas ao
organizador da visita:

Sentados (esq./dir.): conselheiro Luiz de Magalhães,
Dr. José Leite de Vasconcelos, D. Luiz de Castro (Conde
de Nova Goa); de pé: Dr. Armindo Monteiro, Antero de
Figueiredo, Dr. Trindade Coelho, António Teixeira Lopes,
D. Manuel de Bragança, Dr. Joaquim Manso.
Fotografias digitalizadas da revista Os Açores, n.º 10, Agosto de 1924

Esta foi a designação dada a uma visita feita ao
arquipélago por um conjunto de individualidades
do continente, em 1924, por iniciativa do Correio
dos Açores.
O objectivo do director do jornal, José Bruno Carreiro, era projectar a imagem do arquipélago no
exterior por intermédio de gente de reconhecido
mérito que pudesse não só divulgar as belezas
naturais mas também conhecer in loco a cultura
açoriana para melhor compreendê-la.
Da lista de convidados faziam parte personalidades das mais variadas áreas políticas e com formação académica diversificada. Mas a presença
de alguns monárquicos e de republicanos adversários do Partido Democrático levantou uma
acesa polémica.

Leite de Vasconcelos no Corvo.
Jornalistas com Zixaxa,
companheiro de Gungunhana.

“O dr. José Bruno Carreiro, que no seu
jornal Correio dos Açores, vem, desde
há muito, desde o seu começo, fazendo uma campanha absolutamente
anti-republicana, quando não tem
sido mesmo anti-nacional, é um
declarado inimigo da República (…).
A vinda aos Açores dos continentais
que agora andam em excursão pelas
outras ilhas do arquipélago, teve fins
exclusivamente políticos e de política monárquica…”.
A Pátria, PD, 16.6.1924

Estas críticas repetiram-se na imprensa de outras
ilhas com o intuito de desvalorizar o
acontecimento.
Independentemente das questões políticas, a visita do grupo de intelectuais e jornalistas proporcionou a publicação de numerosos artigos na imprensa continental que contribuíram para um olhar
mais atento e curioso sobre o arquipélago. Na
sequência desta missão, o lobby açoriano ganhou
mais força no continente, através do aparecimento
da chamada Página Insular, em alguns jornais, e
da fundação do Grémio/Casa dos Açores.

catalog_Fig&Factos_pdf

9/24/10

9:57 AM

Page 25

[25]

Convívio com angrenses.

© Col. Museu de Angra do Heroísmo

Antero de Figueiredo e
Trindade Coelho na Praia, Graciosa.

Passagem da comitiva pela Ribeira Grande.

1925

1926

Intentona conservadora.

Ditadura Militar, a 28 de Maio.
Encerramento do Parlamento.

Inauguração da casa da Associação de Socorros Mútuos
Beneficente Operária N.ª Sr.ª da Ajuda, Bretanha.
Primeiro campeonato insular de futebol.
Inauguração oficial da estação telefónica de PD.
Criação da Associação Patronal N.ª Sr.ª do Livramento, AH.
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