
Cerca das 14.30 horas de on
tem uma tartaruga gigante "Visitou" 
durante algumas horas 0 porto de 
Ponta Delgada trazida p~r uma 

traineira de pesca que a apanhou 
entre sao Miguel e as Formigas. 

De imedialo as autoridades 
maritimas chamaram elementos 

do Departamento de Biologia da 
Universidade dos Ayores que 
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A tar1aruga, sobre a doca, tendo ao lado 0 mestre da traineira que a apanhou. 
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procederam as respectivas medi-
9¢es e regis los necessarios. 

Compareceram nadocaosdrs. 
Fatima Lopes, Duarte Furtado e 
Ja:ta Brum que observaram 0 

enorme especime concluindo 
tratar-se de uma tartaruga do tipo 
"CElriacia". especie muito rara 
nestas paragens atlanticas. 

A tartaruga media 1,95 metros 
pesando 330 quilas.A tartaruga fai 
anilhada, ou seia, presa uma eli
queta mettllica a uma das barbata
nas com um numero que permilira 
a sua identilicayao se mais tarde 
for capturada ou avistada. 

Segundo 0 mestre da traineira. 
toram aVlstadas na mesma area,o 
mar entre sao Miguel e as Formi
gas, mais quatro destas tartaru
gas. 

as cientistas da Universidade 
dos Ai10res consideram a apareci-
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mento deste tipo de tartaruga 
como indicayao de uma eventual 
mudan~ das suas rotas habituais 
possivelmente em consequ~ncia 
de alterayees nas correntes e 
temperaturas das aguas. 

o lipo de tartaruga muito co
mum nos Ayores, particularmente 

na zona das Flores e Corvo, €I a 
"Caretta-caretta" que os pescado
res daquelas ilhas apanham e 
vendem as tamilias frances as da 
Base das Flores que com elas 
fazem umasopamuita apreciadae 
ulilizam a carapa~ para decorar e 
vender em Franya por bom pre<fO. 

Este tipo, a "Caretta-caretta"e 

abundante e a sua sobrevivElncia 
nao corre perigo. Mas a encontra
da ontem ao largo de sao Miguel. a 
"Conacia" e muito rara e nao deve 
ser capturada. 

A tartaruga ontem apanhada 
pela traineira estava ferida. em 
consequ~nciadascordascomque 

foi amarrada pelos pescadores 
para a rebocarem ate Ponta Delga
da mas, segundo o~ cientistas da 
Universidade dos Ayores, dizem 
que dado 0 seu porte Mo tera 
dificuldadade em recuperar. 

Depois de observada. com 0 

auxilio de um monta-cargas da 
Junta Aut6noma, a tartaruga foi 
devolvida ao mar e transportada 
para 0 largo, fora da doca, pela 
!ancha dos pilotos . 


