
NÚCLEO 
CULTURAL 
DA HORTA 

~ 
2 O 11 núcleo CUL TURPIL 

da horta 



BOLETIM DO NúCLEO C ULTURAL DA HORTA 

EDIÇÃO I PUBUSHER 

NúCLEO C ULTURAL DA HORTA 

EDITOR I EDITOR 

Ricardo Manuel Madruga da Costa 

COMISSÃO EDITORIAL I EDITORIAL COMMIITEE 

Jorge Costa Pereira 
José Damião Rodrigues 
Magda Costa Carvalho 
Susana Goulart Costa 
Urbano Bettencourt 
Vamberto de Freitas 

ENDEREÇO POSTAL I MAILING ADDRESS 

Apartado 179 
9900-909 HORTA 

E-MAIL DO EDITOR I EDITOR'S E-MA/L 

rmmc2@sapo.pt 

CAPA I COVER DESIGN 

Barro Açores, Horta 
Composição utilizando elementos gráficos do logotipo do Ano Europeu do Voluntariado. 

CONCEPÇÃO GRÁFICA I DESIGN 

PUBLITO - Estúdio de Artes Gráficas, Lda. 
Parque Industrial de Pitancinhos 

BRAGA- Portugal 

TIRAGEM I C!RCULATION 

350 exemplares I 350 copies 

D EPÓSITO LEGAL I CATALOG PUBUSHING DATA 

128988/98 

ISSN 1646-0022 

A edição online dos números anteriores encontra-se acessível em http:llwww.nch.pt 
Online edition ofprevious numbers can be accessed via http:llwww.nch.pt 



Editorial I Editorial 

CONTEÚDOS 

CONTENTS 

POR RICARDO MANuEL MADRUGA DA COSTA ... .. ... ......... .. . .. ... .... . .. .. .. .... .. . . .. . . ... .. . .. .. .. . . 11 

VOLUNTARIADO: UM NOVO PARADIGMA PARA UMA HUMA

NIZAÇÃO DA VIDA EM COMUNIDADE 

THE VOLUNTEER 'S ROLE IN HUMANIZING OUR COMMUNITIES 

Acerca do «VoluntariadO>): Alguns dos seus actuais desafios 

About « Volunteering)>: Some challenges o f our times 

POR MARIA DO C ÉU P ATRÃO N EVES ... . . . ... ... .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. ... .. ...... .. . ... ... . . ....... ... . ..... . .. . .. 15 

Caridade, Cidadania, Dignidade e Responsabilidade Social 

Charity, Citizenship, Dignity and Social Responsibility 

POR GUILHERME o ' OLIVEIRA MARTINS ..... . . ...... . .... . .. ... .. . .. . . . .... .. . ... . .. .. .. . . . .. ... ... ... .. . ... .. . 21 

A Doutrina Social da Igreja, a Solidariedade e a Faml1ia 

The Church s Social Doctrine, Solidarity and the Family 

POR ANTÓN10 B AGÃO FELIX . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

A participação associativa em Portugal: que contribuição para uma sociedade civil 

forte? 

The associative participation in Portugal: a contribution to a strong civil society? 

POR JOSÉ MANuEL LEITE V IEGAS ···· · ··· · ·· ··· ··· · ·· ·· ·· ···· ·· ·· · · ·· · ····· · ·· · ···· ·· ·· · · ·· ···· ·· ·· ··· · ·· ········ 43 



/J,•m;a/o sobre Voluntariado nos Açores. Inquérito nas instituições de solidariedade 

,\'tJclal aos valores e atitudes do voluntariado 

A n e ·say on volunteer work in the Azares. An enquiry about social solidarity organi

:allons, its values and attitudes towards volunteer work 

POR TOMAZ PONCE DENTrNHO & GISELE TOSTE .. .. . .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. ... .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . ... 59 

Notas e dados sobre a pobreza nos Açores 

Notes and Data about Poverty in the Azares 

POR FERNANDO DIOGO . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . ........ ... . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . ... . . . . 79 

VtJluntariado como exercício da cidadania responsáveL O contributo da Caritas 

Vo/unteering as a practise o f responsible citizenship. The contribution o f Caritas 

POR EUGÉNIO JOSÉ DA CRUZ FONSECA......................................................................... 89 

Da Vontade ao Voluntariado 

The act o f volition and volunteering 

POR MARIA GABRIELA CASTRO . . .. .. . . . . . . . .. .. . . . . . . ..... .. . .. .. .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . . .. .... ...... .. . . .. .. . . . . .. . 97 

Vol11nteerism and service-learning in the U.S. 

Voluntariado nos Estados Unidos da América: Historiai e uso pedagógico 

POR M. GLóRIA DE SÁ . . ... . . . . . .... ... . . . .. ... . . . . . . . .. . .. .. . . . . ... . . . . . . .. .......... ... . . . . . . .. . ... . . . . . . .. .. . . . . .. . 107 

Volunteers: New Bedford Whaling Museum Research Library Foot Soldiers 

Os Voluntários na primeira linha das tarefas do Arquivo e Biblioteca do Museu da 

IJuleia de New Bedford 

POR LAURA C. PEREIRA ............................................................................................... 121 

/)ocumentos sobre o Ano Europeu do Voluntariado 

J)ocuments on The European Year ofVolunteering ..................................................... .... 127 

VÁRIA 
"'ONTRIBUTED PAPERS 

Azulejaria de Setecentos nas Igrejas conventuais na cidade da Horta: Principais 

dinâmicas decorativas 

S~venteenth Century ti/e in the churches o f the city of Horta 

POR MARIA ALEXANDRA GAGO DA CÂMARA & MARIA TERESA VERÃO . .. .. .. ... .. . .. ..... . .. 141 

ferib
Realce



As Casas Brancas- Uma novela incompleta de Nunes da Rosa 

The White H ouses - An unfinished story by Nunes da Rosa 

POR MANOEL TOMAZ ....... . ................ .... ... .......... . ......... ............. ..... ........... ...... ... . ... ..... . 157 

Eduíno de Jesus, o Bar Jade e o jornal A Dha 

Eduíno de Jesus, the Jade bar and the newspaper A ilha 

POR URBANO BETTENCOURT .................................•................ ...................................... 175 

Uma carta a Moisés Benarús. Subsídio para o estudo da presença Alemã no Faia/ 

na primeira década do século XX 

A Letter to Moisés Benarús: Subsidy for the study of the German presence in Faia! 

on the first decade o f the Twentieth Century 

POR JORGE COSTA PEREIRA .................•....................................................................... 185 

Manuel Garcia Monteiro, M.D. - New contributions for his biography 

Manuel Garcia Monteiro. Novos contributos para a sua biografia 

POR GEORGE MONTEIRO . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . ... . . .. . .. . . . . . .. .. . .. ... . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . 205 

A gestão das colecções arquivísticas e museológicas do Liceu da Horta 

The preservation o f the archives and collections of the museum of Horta High School 

POR CARLOS MANuEL GOMES LoBÃO ............... ...........•.....................•........................ 209 

Provincetown Go-Between: John Francis 

John Francis - O intermediário de Provincetown 

POR GEORGE MONTEIRO ..................•......... ...•..................... .......•...•.. ... ...... ............. ..... 227 

Um contributo para o conhecimento da comunidade Hebraica na üha do Faia/ 

A contribution to the knowledge ofthe Jewish community in Faia!. 

POR FERNANDO F ARlA RIBEIRO .............. .... .. . ...... .. ..... .... .. ..... ........ .. .. ..... ...... ... ....... ..... 253 

As experiências com voos catapultados no Porto da Horta em 1936 

Experimental catapult jlights in Horta Harbour in 1936 

POR RICARDO MANuEL MADRUGA DA COSTA .............................................................. 289 

A narrativa portuguesa de John Dos Passos 

The portuguese narrative of John Dos Passos 

POR v AMBERTO FREITAS . . . .. ... . . .. . . .. . . .. . . . . . . . .. .... .. . . ........ .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . ... . .. . . . . ..... 297 



RF.~VI TAD LIVROS 
BOOK REVIEWS 

(2010), Posturas da Camarada Horta (1603-1886). (Transcrição e notas de Elmiro 

Rocha, Introdução de Mário Viana, índices de Fernando Faria Ribeiro e capa de 
Marcollno Candeias). Horta, Câmara Municipal da Horta/Núcleo Cultural da Horta. 

POR AVELINO DE FREITAS DE M ENESES .. .... .. .... .. .. .................. .... ...... .. .. ........ .. .... .......... 305 

(20 I 0), Mário Viana (Coord. Científica), História da Rha do Faia/: das origens à 
época da elevação da Horta a cidade. 11: Património cartográfico e artístico. Horta, 

âmara Municipal da Horta. 
POR R UTE DIAS G REGÓRIO .. .. .. ...... .. . .. ... .. . .. . . . .. . . ... . . .. . .. .. ... .. . . . . .. . . . .. . . . .... . . .. . . . . .. ... .. . ... .... 311 

(2010), Hintze Ribeiro, 1849-1907. Da Regeneração ao crepúsculo da Monarquia: 
Actas do colóquio evocativo do 1. o Centenário da sua morte. Angra do Heroísmo, 

Direcção Regional da Cultura. 
POR SUSANA SERPA SILVA.... .. .... .. .. .... .. .. .... .. ... .. ...... .. .. .. .... .... ... .. ... ........ ... .. .... .... .. .... .. .. 315 

(20 1 0), Maria Armanda Santos, A sete passos de ti. Lisboa, Chiado Editora. 
POR P AULA A LEXANDRA DE SOUSA COTTER CABRAL .. .... .. .... .. .. .... ...... .. .. .. .... .. .... .... .. .. 325 

(20 l 0), Regina Tristão da Cunha (il. de António Henrique Pires Costa), O Menino 
Músico Francisco de Lacerda. Angra do Heroísmo, Ed. Direcção Regional da Cultura. 

POR A NDREIA MARIA F ALCÃO ........... . ... . . . . . .. . .. . .. . . .. .. .... . . ..... .. .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. .. . . . .. . . ... . .. .. . 329 

(20 1 0), Donald Warrin, So ends this day: The Portuguese in American Whaling, 
1765-1927. North Dartmouth, Mass: University of Massachusetts Dartmouth, Center 
for Portuguese Studies and Culture. 

POR MICHAEL D YER . . . .... ..... .. .. . .. .. . . . . . . .. .. ...... .. .. .. .. . . . .. . . .. . . . . . ... . . .. . .. . .. .... . .. .. .. .. . . . . . .. .... . .. 333 

(20 I 0), Bernard Venables, Baleia! Os Baleeiros dos Açores. Horta, Peter, Café Sport. 
POR FRANCISCO ANTÓNIO N UNES P IMENTEL GOMES .... .... .... ...... .. ...... .. .. .. ........ .. .... .... .. 337 

(20 J 0), Leonor Sampaio Silva, Um Pacto com as Artes. Ponta Delgada, Academia das 

Artes dos Açores. 
POR ISABEL SOARES DE ALBERGARIA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 341 

(20 I 0), Isabel Albergaria et al, O Jardim Romântico da Universidade dos Açores: 
F'lora e Fauna. Ponta Delgada, Universidade dos Açores. 

POR JOÃO C ÂNDIDO TAVARES .... .............. .. . .......... ... ........ .................. .. .. .. .............. .. ..... 347 



(20 1 0), Borges, P. A. V.; Costa, A.; Cunha, R.; Gabriel, R.; Gonçalves, V.; Martins, 
A. F.; Melo, 1.; Parente, M.; Raposeiro, P.; Rodrigues, P.; Santos, R. S.; Silva, L.; 
Vieira, P. & Vieira, V. (Eds. ), Listagem dos organismos terrestres e marinhos dos 

Açores. A list o f the terrestrial and marine biota from the Azores, Oeiras, Princípia. 

POR VIRGÍLIO VIEIRA & PAULO A. V. BORGES ................................... ........ .. .. ............. 3S 1 

(2010), V. H. Forjaz et ai., Dos vulcões dos Açores- From the Azores Volcanoes. 

Ponta Delgada, Ed. Publiçor. 

POR CARLOS ERNESTO FARIA ... ..... .. . ............ .......... ........ ............................................. 3SS 

(2010), Adélia Goulart, Cisaltina Martins & Maria Norberta Amorim (Coord.), 

Pico: Poética da Montanha. S. João do Pico, Desafios da Montanha/ Alvião 
POR RosA MARIA GouLART ....... .. .. . ... .... .. .... ................... ........... ...... .. ....... .... .............. 3S9 

(2010), Carlos Manuel Gomes Lobão, História, cultura e desenvolvimento numtl 

cidade insular. Horta, Núcleo Cultural da Horta. 
POR RICARDO MANuEL MADRUGA DA COSTA ...................... ........................... .......... ... 363 

(2010), José Alfredo Ferreira de Almeida, A Vwla de Arame nos Açores. 2.• ed., 

Ponta Delg,ada, Publiçor. 

POR WELLINGTON NASCIMENTO.......... .. .... . . ...... ....... .... .... ........... . .. ............. .. ............. .. 367 

(2010), AAVV, Reflexão sobre Mundividências da Açorianidade. Ponta Delgada, 

Universidade dos Açores. 

POR RICARDO MANuEL MADRUGA DA COSTA............................................................... 369 

(2010), Manuel Ferreira, A Viola de Dois Corações. 2.• ed., Ponta Delgada, Publiçor. 

POR WELLINGTON NASCIMENTO . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .... .. . . . . .. . . .. . .. . ........ ... . ... .. 381 

PANORAMA EDITORIAL EM 2010 

2010 P UBLISHED BOOKS OVERVIEW .................. ............................. .. ................................... 383 

BOLETIM DO NÚCLEO CULTURAL DA HORTA 

O Colóquio "Mark Twain - Um Viajante Inocente? No Centenário da Morte do 

Escritor"-Actas 

The colloquium "Mark Twain - An Innocent Traveller? In the Centenary o f bis death. 

- Proceedings 

Literatura de Vuzgens: Quando nós somos o outro 

POR MARIA DO CÉU FRAGA .. . . . .. . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. ... . . . ... .. .. . ... . ... .... . . ...... ........... 393 



(Des) encontros artísticos: o olhar crítico de Mark Twain sobre os mestres europeus 

POR LEONOR SAMPAIO SILVA .. .... . ..... .... . .. . . . .. . .. .. . . . .... . . ..... ... . . . ......... .. . . .... .. . .. .... .. .. ....... . 403 

Mark Twain - O homem, a obra e a sua época 

POR CARLOS MANuEL CRAVO VENTURA .............. .. .................................................. .... 421 

A Horta de Mark Twain- Entre o relance e a realidade 

POR CARLOS LOBÃO .......... ............ ...... ....................... .. ............................... ...... .. .. ..... 437 

Mark Twain e Thomas Higginson: Dois turistas Americanos na Horta 

POR ROSA MARIA SIMAS .... .......... .. ............... .. ........... :................................................ 453 

Uma outra visão da Ilha do Faia/ -A reportagem de um companheiro de viagem 

de Mark Twain 

POR RICARDO MANuEL MADRUGA DA COSTA............................. .. ................ . ............... 467 

O MUNDO VISTO POR .. . 
THE WORLD AS SEEN BY .. . 

O Mundo visto por Avelino de Freitas de Meneses 

The World as seen by Avelino de Freitas de Meneses .................... ... . .. ...... ... ........ .. ...... .. . 485 

O Mundo visto por Maria Filomena Mónica 

The world as seen by Maria Filomena Mónica .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .... .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .... .. .. .. . 50 I 

LISTA DE AUTORES 

lNDEX OF A UTHORS .. . .. . .... ........ . .............. .... ........... ... ............ .... . .. . .. ... .... .. . .... . .... ... ... ........... 513 

Notas Editoriais 

Editorial Notes ..... ............................ ............ ........ ........................ ... .......... ....................... 523 



NOTAS E DADOS SOBRE A POBREZA 

FERNANDO DIOGO 

Diogo, F. (2011), Notas e dados sobre a pobreza nos Açores. Boletim do 
Núcleo Cultural da Horta, 20: 79-88. 

Sumário: Neste artigo procura-se demonstrar três coisas, primeiro, que a pobreza é um pro
blema social central na sociedade açoriana. Segundo que não deriva do desemprego, sendo 
que muitos destes pobres são pobres trabalhadores. Terceiro que a sua distribuição por ilhas 
é muito desigual. Em ordem a analisarmos estes último aspecto recorreremos aos dados do 
RSI. Contudo, começaremos por apresentar algumas reflexões de enquadramento em relação 
à problemática da pobreza, designadamente no que se refere à necessidade de desconstruir e 
reconstruir a noção. 

Diogo, F. (2011), Notes and Data about Poverty in the Azores. Boletim do 
Núcleo Cultural da Horta, 20: 79-88. 

Summary: This paper seeks to demonstrate three things, first, that poverty is a social problem 
that is central in the Azorean society. Second, that isn't significantly dependent on unemploy
ment, many o f those in poverty are working poor. Third, that its distribution by islands is very 
uneven. In order to analyze the latter the RSI data are used. However, we will start by offering 
some thoughts about the question of poverty, in particular about the need to deconstruct and 
reconstruct the concept. 

Fernando Diogo - Sociólogo, professor da Universidade dos Açores e investigador do Centro 
de Estudos Sociais CES-UAC. fdiogo@uac.pt http://www.fdiogo.uac.pt/ 

Palavras-chave: Pobreza, emprego, RSI, Ilhas. 

Key-words: Poverty, Employment, RSI, Islands. 
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DIFICULDADES DE UTILIZAÇÃO CIENTÍFICA DO CONCEITO DE POBREZA 

Considerando que a pobreza é um pro
cesso social de grande antiguidade1 

seria de esperar que a sua definição 
fosse fácil e clara. Nada mais afas
tado da realidade. Desde logo, é a sua 
antiguidade que a torna dificil de de
finir. Ao longo do tempo, a sua con
figuração tem vindo a modificar-se, 
obrigando a intensos debates sobre as 
suas características. Por outro lado, a 
pobreza é um conceito de uso comum, 
uma categoria de percepção usada 
pelos indivíduos no dia-a-dia, tornan
do-se necessário fundar um conceito 
científico de pobreza, criticando as 
visões de senso comum. 
Não basta, contudo, realizar a ruptura 
epistemológica, no sentido de des
construir as noções de senso comum, 
construindo outras com uma maior 
capacidade heurística sobre a reali
dade. As categorizações do senso 
comum, pelo menos no que respeita 
às ciências sociais, são parte impor
tante da realidade social que se pro
cura compreender (OGIEN, 1983: 18 e 
ss e THOMAS, 1928, cit. BÜHLER-NIE
DERBERGER, 2010a: 156). Quando 

1 No neolítico, à medida que a agricultura e 
a sedentarização foram criando mais rique
zas, permitiram a sua desigual distribui
ção e apropriação. Por esse motivo, Jared 
Daimond (1992: 180 e ss), chama à agricul
tura uma bênção mista. Para além do exacer
bamento das desigualdades sociais, o autor 

os cientistas sociais, ou os políticos, 
escolhem uma defmição de pobreza, 
não estão apenas a usar uma ferra
menta para analisar e compreender 
a realidade, mas a produzir a reali
dade, porque estão a introduzir uma 
categoria de análise concorrente com 
as categorias de percepção usadas no 
dia-a-dia. De certa forma, o estudo do 
fenómeno contribui para produzir a 
realidade que é estudada 2, algo que 
se designa por efeito performativo. 
Quer dizer, a pobreza tem uma reali
dade substantiva que, em grande 
parte, lhe é dada precisamente pelo 
seu uso corrente e, com grande im
portância dado o seu peso, pela insti
tucionalização do conceito através do 
seu uso político no Estado, através 
das políticas públicas. Por exemplo, 
a escolha de um patamar de 60% 
do rendimento mediano por adulto 
equivalente para limiar da pobreza 
é totalmente arbitrária, não havendo 
qualquer justificação teórica para a 
escolha deste recorte (D' AoosTINO & 
DuVERT, 2008: 15), contudo é quase 
sempre com base nesta definição que 

aponta um declínio dramático nas condições 
de saúde das populações, como consequên
cia da introdução da agricultura. 

2 Cf. os argumentos apresentados por Accardo 
(1991) acerca do papel da sociologia mar
xista na construção das classes sociais na 
nossa sociedade. 
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:e fala da pobreza nas instituições 
ia União Europeia e nos países que 
L constituem. Esta definição é tanto 
nais limitativa quanto a pobreza, bem 
~orno a exclusão social, não se resu
nem à questão monetária, podendo, 
~om propriedade, ser consideradas 
'rocessos multidimensionais. 
!\lém disso, falar de pobreza é, à par
:ida, assumir um conceito que colo-

ca o ónus da desigualdade social nos 
indivíduos que se encontram do lado 
mais fraco da corda. Quer dizer, este 
conceito acaba por ocultar o facto das 
desigualdades sociais se iniciarem 
e perpetuarem através de processos 
sociais que, em boa parte, escapam ao 
controlo dos indivíduos que por eles 
são afectados. 

l . A CENTRALIDADE DO PROBLEMA DA POBREZA NOS AÇORES 

fendo em consideração as limitações 
ios indicadores de pobreza disponí
veis acima mencionadas, estes não 
?Orlem deixar de ser utilizados, dado 
:J.Ue são os únicos existentes, outros 
indicadores terão que ser suscitados 
~rn estudos individuais. Além disso, 
permitem uma primeira aproximação 
1 pobreza, às suas características e vo
lume. A grande consequência a retirar 
da sua análise é a utilização crítica 
dos conceitos criticados. Isto é, uma 
utilização que, tendo em considera
ção as limitações dos conceitos mais 
usuais, procure outro tipo de indica
dores para complementar e aprofun
dar a análise da pobreza. Neste artigo, 
teremos esta questão em atenção. 
Portanto, uma primeira abordagem da 
incidência deste processo social nos 
Açores terá, necessariamente, de pas
sar pelas estatísticas oficiais, baseados 
no rendimento dos indivíduos, consi
derando que são os dados disponíveis 
para grandes volumes populacionais 

e para vários anos (o que permite uma 
análise evolutiva deste processo). 
Assim, em ordem a estabelecermos a 
centralidade do problema da pobreza 
nos Açores, mobilizamos dados de 
duas fontes. Branco e Gonçalves 
(2001) 3 e Farinha Rodrigues (2009) 4. 

Os primeiros permitem-nos apre
sentar um panorama da situação na 
década passada, enquanto que o se
gundo apresenta os dados mais recen
tes sobre a pobreza nos Açores, vista 
através da óptica dos rendimentos 5 . 

3 Os resultados de Branco e Gonçalves têm 
como base o Painel dos Agregados Fami
liares da União Europeia (1994 a 1997). 

4 Por sua vez, os resultados de Farinha Rodri
gues (2009) têm como ponto de partida o 
Inquérito às Despesas das Famílias (IDEF 
2005/2006). 

5 Chamamos a atenção para as dificuldades 
de comparabilidade entre os dois trabalhos 
apresentados, dado que os autores partem 
de bases de dados distintas e apresentam 
metodologias de cálculo próprias. 
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TABELA 1 

Distribuição da população pobre por Regiões (NUT2), em o/o, de 1994 a 1997 

Regiões 1994 1995 1996 1997 

Norte 22,5 26,0 21,9 25,2 

Centro 29,2 32,0 32,6 29,4 

Lisboa e Vale do Tejo 12,9 12,0 12,5 15,8 

Alentejo 29,1 30,9 27,.6 25,9 

Algarve 33,9 36,1 34,4 34,3 

Açores '3~,1 ' 41,8 38,7 ·: 1 ~ 41,2 

Madeira 35,7 39,6 40,2 42,3 

Portugal 22,5 23,4 22,1 23,8 

FONTE: B RANCO e GONÇALVES, 2001. 

De acordo com os dados disponíveis 
na TABELA 1, podemos observar que 
os Açores apresentaram sempre uma 
elevada taxa de pobreza, entre um 
terço e dois quintos da população 
residente, variando consoante o ano 
em causa. No período em análise, é 

sempre a mais alta ou a segunda mais 
alta das várias regiões portuguesas, 
próxima da taxa da Madeira e da do 
Algarve e muito distante de Lisboa 
e Vale do Tejo, de longe, a região 
menos pobre do país. 

TABELA 2 

Distribuição da população pobre por Regiões (NUT2), em o/o, de 1994 a 2005 

Regiões 1994 2000 2005 

Norte 15,4 18,6 19,3 

Centro 21,7 21,4 16,2 

Lisboa e Vale do Tejo 16,6 10,9 12,2 

Alentejo 25,8 22,8 16,6 

Algarve 17,6 23,6 13,4 

Açores 
"" 

31,0 35,3 21,2 

Madeira 30,4 32,5 19,3 

Portugal 18,3 18,5 16,4 

Desvio da RAA à média - 12,7 - 16,8 -4,8 

FONTE: FARINHA RODRIGUES, 2009. 
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O trabalho de Farinha Rodrigues, 
com dados mais recentes, permite 
perceber, no que aos Açores respeita, 
uma redução significativa do peso da 
pobreza, tendo-se fixado num valor 
de 21,2% em 2005, último número 
conhecido para a Região. Mesmo con
siderando que continua a ser a mais 
elevada de entre as várias regiões do 
país, note-se que o desvio em relação 
à média nacional, acima apresentado, 
diminuiu para um terço do seu valor 
inicial, entre 2000 e 2005. 
Estes dados contudo, não reflectem 
os efeitos da actual crise económica, 
especialmente sentidos depois de 

2. POBREZA, EMPREGO E DESEMPREGO 

A percepção do que é a pobreza está, 
muitas vezes, associada à ausência 
de emprego e ao rendimento que este 
proporciona. Esse raciocínio, consi
dera que os pobres são desemprega
dos, pensionistas, ou outros indiví
duos que, por motivos vários, não se 
encontram a trabalhar. 
Contudo, a ligação entre pobreza e 
emprego não é linear, existindo uma 
figura, a do working poor, ou traba
lhador pobre, que associa trabalho 
com pobreza. A situação açoriana pa
rece ser, justamente, a de uma relação 
fraca entre pobreza e desemprego. 
Neste sentido, a taxa de desemprego 
nos Açores, relativa ao primeiro tri
mestre de 2005, apresentava um valor 

2008. Aliás, neste momento, estio 
por publicar, em Portugal, os pri
meiros estudos que incorporam estes 
efeitos. Estamos longe de ter dados 
oficiais recentes e, mais ainda, espe
cificamente sobre os Açores. 
De qualquer forma, os números dis· 
poníveis mostram a persistência da 
pobreza no tempo e, também, que ela 
afecta um número significativo de 
açorianos, sendo, por isso, sociologi
camente relevante. Estes dados, aliás, 
apelam claramente para a relevância 
política, social e mediática deste pro
cesso social na RAA. A pobreza é, 
pois, um problema central nos Açores. 

de 3,4% quase metade do valor homó
logo no continente, 7,5% (INE, 2005 
e SREA, 2005). De notar que este é o 
ano dos dados mais recentes sobre a 
pobreza no arquipélago, pelo que se 
usa a taxa de desemprego desse ano 
para comparação 6• 

Quer dizer, a taxa de desemprego dos 
Açores é mais baixa do que a média 
nacional e a taxa de pobreza mais 
alta, em ambos os casos as diferenças 

6 Em 201 O (3. o trimestre), a taxa de desem
prego foi de 6.6%, sensivelmente o dobro 
da de 2005 (SREA, 20 1 O) e, para o con
junto do país, foi de 10.9%, para o mesmo 
período (INE, 2010). 
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r p ctiva taxa nacional podem ser 
n id radas significativas. 
n lui-se, pois, que a pobreza nos 
r , enquanto problema social e 

lftico, não se encontra significati-

vamente associada ao desemprego, 
dado que este é relativamente baixo 
na Região, em relação ao continente 
e ao total nacional 7, ao contrário da 
taxa de pobreza, que é alta. 

A ÇORES EM CONFRONTO COM AS ILHAS 

u ndo se fala nos Açores tende a 
t r-se por uma realidade una algo 
u é fragmentado, escondendo-se 

p r d trás dessa designação impor
t nt s diferenças entre as várias ilhas, 
n orografia, na dimensão, e até na 
v getação. A esta diversidade terri
t rial, corresponde uma diversidade 
d mográfica, social, económica, sim-

ólica, cultural e até política. Tenha-
• m atenção, especialmente, que 

p o demográfico e económico de 
. Miguel influencia de forma tão 

d 'i iva as estatísticas relativas à 
i o que a tudo impõe o seu padrão, 

m mo quando as contradições entre 
H h lo violentas, como é o caso dos 
indicadores de envelhecimento ou 
d taxas de natalidade (RocHA, 1991 

2009: 401 e ss). 
N t sentido, para perceber a po
br za nos Açores é necessário ter em 

n ideração as diferenças entre as 
ilhas. 

im, à falta de melhores dados, re
rr mos aos do Rendimento Social 
Inserção, RSI, sabendo que estes 

d do não compreendem todas as 
p oas em situação de pobreza, quer 

porque a prestação máxima per capi
ta fica abaixo do limiar de pobreza, 
quer porque nem todos os indivíduos 
em condições de a receber a recebem, 
efectivamente. Contudo, permitem
-nos realizar uma aproximação ao 
processo social da pobreza. 
Neste sentido, o primeiro dado im
portante, respeita ao peso dos benefi
ciários açorianos na população resi
dente, em comparação com os dis
tritos do continente e com a Madeira 
(CR-RSI, 2010). Os Açores são, de 
longe, a unidade territorial em que 
os beneficiários têm um maior peso 
no total da população residente, com 
8,1 %. Comparativamente, o distrito 
do Porto apresenta um valor de 7,41 %, 
sendo que estas duas unidades terri
toriais se destacam, claramente, de 
todas as outras. Não obstante, a pres
tação média por beneficiário é, nos 
Açores, a mais baixa do país, com 

7 Isto não significa que não devam existir 
medidas específicas para os desemprega
dos, considerando que estes pertencerem a 
uma categoria social especialmente vulne
rável a esta situação. 
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69,61 €, enquanto que a do Porto é a 
mais alta, com 95,71 €, uma diferen
ça substancial. De qualquer forma, os 
dados em causa, respeitantes a Outu
bro de 2010, indiciam a persistência 

da maior gravidade relativa da situa
ção nos Açores, por comparação com 
outros locais do país, o que se compa
gina com os dados sobre a pobreza no 
arquipélago, acima apresentados. 

TABELA 3 

Distribuição da população beneficiária do RSI por ilha, 
em 0/o, comparada com a população residente 

Ilhas A B c D 

Santa Maria 2,27 8,09 2,27% o 
S. Miguel 67,44 10,17 54,73% 12,71 

Terceira 20,03 7,12 22,79% - 2,76 

Graciosa 1,39 5,75 2,01% -0,62 

S. Jorge 2,67 5,47 3,85% -1,18 

Pico 3,26 3,00 6,07% -2,81 

Faial 2,24 4,30 6,39% -4,15 

Flores 0,55 2,75 1,69% - 1,14 

Corvo 0,15 7,06 0,20% -0,05 

Açores 100 8,21 100,00% o 
FONTES: CR-RSI (2010) e SREA(2010b), N = 19847. 

LEGENDA: A, percentagem de Beneficiários; B, percentagem de benefi
ciários na população residente; C, percentagem da população residente; 
D, (A-C), desvio do número de beneficiários por ilha em relação à 
população residente por ilha, em %. 

Observando os dados para as diversas 
ilhas, pode-se verificar, na TABELA 3, 
que S. Miguel reúne dois terços do 
total de beneficiários do arquipélago, 
correspondendo a quase 11% da sua 
população residente. Este dado repre
senta o único caso em que uma ilha 
está acima da média regional, na 
percentagem de população residente 
abrangida pela medida (coluna B). 
Além disso, em mais nenhuma ilha 

se atinge o valor dos dois dígitos, 
neste indicador. Em contraste, várias 
ilhas apresentam valores muito abai
xo da média regional. Neste sentido, 
destaque-se Pico, Faial e Flores, que 
se comportam quase como um outro 
arquipélago. 
Complementarmente, observa-se que 
S. Miguel se apresenta como a única 
ilha que tem um peso proporcional
mente maior da população de benefi-



86 Boletim do Núcleo Cultural da Horta 

ciários, em relação à população resi
d nte (coluna D). 

uer dizer, falar de pobreza nos Aço
r é falar de uma realidade bastante 

NCLUSÃO 

ados de outros estudos (RocHA et 
a/., 1995, MEDEIROS, 2002 e 2004, 

JOGO, 2007 e 201 O) parecem indicar 
qu existe uma importante fractura 
n Açores entre os valores da tradi
çlo e os da modernidade e pós-mo
d midade. Esta fractura parece estar 

ociada à questão das classes so
ciais, com os indivíduos que se estru
turam e vivem em função dos valores 
tr dicionais pertencendo às classes 
m is baixas, enquanto que os que se 
r g m pelos valores modernos e pós
·m demos se enquadram nas classes 
m i privilegiadas. 
N t sentido, a pobreza nos Açores 

d r algo mais do que uma ques-
meramente monetária, podendo 

t r a sociada a modos de vida dis
t nt , de onde destacamos, em fun-

d estudos anteriores (Dioao, 
2007), a forma de organizar e viver a 
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