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Obras de Duarte Chaves e Onésimo Teotónio Almeida 
distinguidas hoje em Lisboa na Academia de História

Prémios 2018 da Academia Portuguesa de História

Duas obras estritamente ligadas aos Açores vão ser hoje premiadas pela Academia Portuguesa de 
História. “As Imagens de Vestir da Procissão dos Terceiros”, uma obra de Duarte Chaves recebe o 
“Prémio Lusitânia – História de Portugal” e “O Século dos Prodígios” - A Ciência no Portugal da 
Expansão, de Onésimo Teotónio Almeida é galardoada com a distinção “História da Presença de 
Portugal no Mundo”.

Duarte Chaves

Onésimo Teotónio Almeida

A Academia Portuguesa de História en-
trega hoje os 10 galardões referentes ao ano 
de 2018, numa cerimónia decorrerá no Palá-
cio dos Lilases, em Lisboa, a partir das 14 
horas.

Entre os distinguidos encontra-se o li-
vro “As Imagens de Vestir” da Procissão 
dos Terceiros, uma obra de Duarte Chaves, 
doutorado em História da Arte pela Univer-
sidade de Évora, e mestre em Património, 
Museologia e Desenvolvimento pela Uni-
versidade dos Açores.

Duarte Chaves vai receber o Prémio 
“Lusitânia – História de Portugal” e apro-
pósito diz que “Foi uma agradável surpresa 
porque não estava nada à espera, também 
porque trata-se de uma categoria de histó-
ria de Portugal e o livro foca uma dinâmica 
muito específica e regional”.

A obra é o resultado de uma investiga-
ção, de quatro anos, dedicada ao fenómeno 
da utilização de vestuário na imaginária 
processional, utilizada nos cortejos de peni-
tência com início no Século XVII e que, no 
caso concreto das ilhas açorianas, se man-
tiveram com grande fulgor até às primeiras 
décadas do Século XIX.

Trata-se de um trabalho que percorre 
os primeiros quatro séculos de permanên-
cia efectiva da Ordem de São Francisco no 
Arquipélago dos Açores, contando, para tal, 
com o apoio científico do Centro de História 
d’Aquém e d’Além-Mar, da Universidade 
dos Açores e do Centro de História de Arte 
e Investigação Artística, da Universidade de 
Évora.

Duarte Chaves diz que “ser reconhecido 
é um motivo de orgulho”, mas prefere re-
levar o facto da “Academia Portuguesa de 
História ter reconhecido a importância da 
investigação no âmbito da história insular e 
atlântica, no âmbito da formação da comu-
nidade portuguesa. Ou seja, costumo dizer 
que a história de Portugal é um puzzle com 
milhares de peças e esta peça que tem a ver 
com as «procissões de penitência» é uma 
peça muito pequena, mas acaba por ter al-
guma importância porque sem ela o puzzle 
ficaria incompleto”.

O autor, na sua obra, retrata um percurso 
com início em 1624, na ilha de Santa Maria, 
que ao longo da primeira metade do Século 
XVII se estendeu a todo o Arquipélago dos 
Açores.

As denominadas procissões de peni-
tência franciscanas, fenómeno particular-
mente característico do espaço ibero-ame-
ricano, evidenciam-se pela originalidade 
cenográfica, na qual é utilizado vestuário e 
adereços cénicos como complementos dos 
respetivos conjuntos escultóricos, as deno-
minadas “imagens de vestir”.

Duarte Chaves trabalha agora num outro 
projecto “ligado ao turismo cultural e reli-

gioso, e que vai fazer uma comparação dos 
fenómenos de religiosidade e estética entre 
o Arquipélago da Madeira e o Arquipélago 
dos Açores”.

“O Século dos Prodígios” ganha Prémio 
História da Presença de Portugal no Mundo

O livro "O Século dos Prodígios” - A Ci-
ência no Portugal da Expansão, do conheci-
do investigador açoriano Onésimo Teotónio 
de Almeida, é distinguido na área da Histó-
ria da Presença de Portugal no Mundo.

Na obra, Onésimo Teotónio Almeida 

lembra o carácter pioneiro da ciência por-
tuguesa no período dos Descobrimentos. “O 
nosso Século XVI foi, verdadeiramente, um 
século de prodígios, cheio de inovação, de 
curiosidades e de especulação”, escreve.

O docente, doutorado em filosofia, dá es-
pecial atenção aos Séculos XV e XVI, afas-
tando-se simultaneamente da perspectiva na-
cionalista, na qual incorrem com frequência 
os historiadores portugueses, e da habitual 
indiferença da historiografia anglo-saxónica 
em relação ao papel que Portugal teve na 
história da ciência e do conhecimento.

Meio a sério meio a brincar, Onésimo 

Teotónio Almeida disse ontem ao nosso jor-
nal, que tudo foi tão rápido que nem teve 
tempo para digerir como deve ser. “O livro 
saiu em Outubro e até brinquei: O júri deve 
ter olhado para a capa, viu que era bonita e 
decidiu que este era um bom prémio”.

O autor recorda que jubilou quando rece-
beu o primeiro prémio da sua carreira, atri-
buído pelo Jornal Açores. 

Quanto a este prémio e “numa altura em 
que a questão dos descobrimentos está a ser 
muito debatida, quando se afirma que os 
portugueses não descobriram grandes coi-
sas porque as coisas já estavam lá, o certo 
é que quando se descobre não se inventa e 
nem se cria, mas encontra-se, como também 
nunca se disse que os portugueses descobri-
ram a Índia e o que sempre se disse foi que 
os portugueses descobriram o caminho para 
a Índia”.

“O livro tem uma abordagem diferente 
e pouca gente prestou atenção à questão da 
ciência necessária para os portugueses faze-
rem o que fizeram”, destacou. 

O ensaio é, segundo a editora, a Quet-
zal, uma “revisitação dos anos de ouro da 
história portuguesa” e a revelação de como 
no país, durante o ‘período da Expansão’, 
surgiu e cresceu “um núcleo duro de pensa-
mento e trabalho científico verdadeiramente 
pioneiro, sem o qual as viagens desses sécu-
los teriam sido impossíveis”.

Onésimo Teotónio Almeida tem traba-
lhado nas últimas décadas como historiador 
da ciência portuguesa, embora seja formado 
em filosofia. Nascido em São Miguel em 
1964, o autor doutorou-se pela Brown Uni-
versity, nos Estados Unidos, e foi director 
de vários departamentos naquela instituição, 
onde lecciona uma cadeira sobre valores e 
mundividências.

Além de vários livros de ensaios, o pro-
fessor tem centenas de artigos dispersos e 
que ultimamente tem reunido em volumes 
temáticos, como De Marx a Darwin – a des-
confiança das ideologias (2009), O Peso do 
Hífen. Ensaios sobre a experiência luso-
americana (2010) e Pessoa, Portugal e o Fu-
turo (2014).

No género de crónica e conto, as suas 
mais recentes colectâneas são Quando os 
Bobos Uivam (2013), Aventuras de um Na-
bogador – Estórias em Sanduíche (2007), 
Livro-me do Desassossego (2006) e Onési-
mo. Português Sem Filtro (2011), uma anto-
logia de cinco livros esgotados.

Doutor Honoris Causa pela Universida-
de de Aveiro, Onésimo Teotónio Almeida é 
ainda colaborador permanente do Jornal de 
Letras e membro da Academia Internacio-
nal de Cultura Portuguesa e da Academia da 
Marinha.
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