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Pica 

A ilha do Pico tem 45 kilometros de comprimento e 13 de largura media, e 496 
kilometros quadrados de superticie. E' a mais accidentada do archipelago, e a 
elevada montanha vulcanica que the do 0 nome, ergue-se, segundo 
observa<;:6es realisadas pelo noturolista, sr Francisco Affonso de Chaves, ocima 
do nivel do mar, 2274 metros. 0 vutcao exisfe ainda lotente, e ton<;:o grossas 
columnas de fumo. Porte do montonha, que nao e, como se poderio supper, a 
mais etevada, est6 quasi sempre coberta de neve, a qual nos dios em que 
brilha 0 sol. durante 0 tnverno, Ihe retlecte os raios, produzindo tindissimo effeito. 

o not6vel ge610go, Mr. Fouque. n'uma ascensao 0 montonho, toi 
surprehendido por um grande nevoeiro, e teve de demorar-se tres dios dentro 
de uma gruta, junto 0 cumiado do grande cratera. Parece que, entre outros 
incommodos, soffreu 0 da fome, por se Ihe haver acabado a provisao de 
comestiveis. N'uma das pedras que formam a entrada da gruta, aindo hoje se 
Ie, gravada pelo naturalista francez, a palavra France. 
Produz 6ptimo vinho, excellentes fructos (notavelmente damascos, que exporta 
para as outras ilhas em grandes borcos de cabotagem), bons queijos, cereoes, 
vinagre, aguardenfe e legumes. 

A villa de S. Roque, construido em omphitheatro, tem uma excellente bohio. A o 
da Magdalena, fronteiro 6 cidode da Horta, fem com esto frequentes u 
communica<;:6es, e possue um bom caes. Muitas fammas do Foyol vao voranear '+,
para 0 Pico, onde teem as suos cosa de campo -I

C 
A ilha do Pico tem quatro pequenas lagoas, das quaes a maior, chamado do (l) 
Caiado, abrange uma superticie de 5,8 hectometros quadrados. U 
Tem 25328 habitantes e 7418 togos. o 

10 
Lr 

-0 
(l) 
Q. 
X 
(l) 

In: AC;ORES pessoas e coisas. Alice de Moderno. l~Ol. 
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SOBRE A ILHA DO PICO 

Eesta ilha chamada do Pico em respeito de um altissimo pi co que tem, que 
se levanta sobre as nuvens; ter6 duos leguas grandes, se bem quem 0 sobe 
anda tres , em respeito dos giros que faz 00 subir: tem no cume uma grande 
caldeira que est6 sempre coberta de neve, de que sai um pico, no cume do 
qual est6 uma grande rotura que de continuo est6 fumegando, tal que se Ihe 
nao se sabe 0 fundo, porque, botando-Ihe pedras, se nao ouve estrondo 
algum. Suspeita-se ter rebentado por ele 0 fogo, antes que se descobrisse a 
ilha. 

Sendo este pico lao alto, que em tempo claro, nao s6 e visto das ilhos vizinhas, 
mas de muitas l<§guas 00 longe, havendo entre Faial e esta ilha um canal de 
mar menos de legua, tendo junto de si uns ilheus, do Faial s6 viam os ilheus e 
nao a ilha, tendo em si um pico tao alto. Tambem foi descoberta nao 
sabemos por onde, nem 0 dia e ano, nem quem foi 0 descobridor, e 0 

primeiro que nela entrou somente se diz serio Job Dutra, flamengo, senhor do 
Faia!. 

Tem dezossete leguas de comprido, de largo no mais estreito nao sao menos 
que duos, para 0 noroeste dista quinze leguas do ilha Terceira: e muito 
fragoso , falta de 6gua, pouco trigo, abundante de vinho, que, de origin6rio, o 
d6 trinta mil pipos, com muitos madeiras de cedros, treicho (sic) ('I , faia e u 
outras. "I,

+
Tem duos vilas, com seus capitaes maiores e comoros que a govemam, com C 
seu govemador que e 0 capitao-maior do Faial, e no eclesi6stico tem seu (j) 
ouvidor. U 

o 
(1 J no e6pio de Jose Torres est6 escrito "freixo". 10 

cr 
U 
(j) 
0.. 
X 
(j) 

In: CR6NICAS DA PRoviNCIA DE SAO JOAO EVANGEUSTA OAS IlHAS DOS AC;;:ORES. 
Frei AgosHnho de Montalverne 

Volume 3, p6glno 185. 1'962. Instituto Cultural de Ponta Delgado 
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A MAJESTADE DO PICO 

IIha verde com rebordos anegrados e remote de cinzo. IIha que consubstancia 
em si 0 ideal do belo, ora suave, ora agreste. IIha que se desdobra em 
cambiantes paisagisticos, os mais co tivantes, os mais harmoniosos, os mais 
excelsos. 

IIha de «misterios», com costas profundamente recorfadas, abrindo-se para 0 

mar em arcos, em grutas, em pontas, em ilheus. ((Misterios» de lava que, 
escorrendo, fransformaram 0 terrivel num capricho sublime, 

IIha que nos sentimos com a profundezo do mais calido sentimento, com uma 
ansia perdido entre a temura e 0 amor. Amando-a, estamos a render preito 00 

Criador por ter oferfado 6 humanidade tao prodigiosa benesse. 

IIha de flagrante meiguice que, aqui e ali, por todo 0 lado, se patenteia. E de 
sedutora fascina<;oo que brota do seu corpo ondulado. 

A ridencia do Calheta de Nesquim. a gra<;a de Santa Cruz das Ribeiras, 0 

arroubo dos Arcos do Cachorro. a esbeltezo do Prainha do Norte, a pulcritude 
do Piedade, 0 esplendor das Loges, a do<;ura de S. Jooo. IIha que se olinda a 
preceito, roupagens verdes debruadas a preto, de forma mais vincada, enfre S. o 
Mateus e a Madalena. IIha que oferece 0 deslumbramento de S. Roque, visto, u 
cd de cima, de S. Miguel Arcanjo. IIha que mostra a fantasmagoria arrebatante '+,
do Terra Alta. IIha que nos faz /remer de fremito, que nos sac ode de jubilo, que ~ 

nos agita de emo<;Oo. C 
(J) 

IIha singular, que pelo seu aspecto tao caracteristico, quer pela sua ()
imponencia, onde noo ha arrogancia, mas humildade e abnega<;oo. o 
IIha onde as casas proliferam em amontoados, encostadas 6 aria maritima. E 10 
enseadas e barcos e pescadores ... (y,

'
'D* 
(J)Do estrada de volta 6 ilha, bermas arrebicadas com flores, a paisagem espraia

se para cima e para baixo. Para cima, 0 esverdiscado das pastagens, que 0.. 
rematam em ondula<;oes suaves ou em cabe<;os recamados de vegeta<;oo tao >< 

(J)luxuriante quoo primitiva. Para baixo, a limpidez do mar e 0 contraste do 
casario, ora alvo, ora escuro, irmanando-se, porem, no mesmo sentido do 
perpetuidade de usos ancestrais. 
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Q feili<;:o do ilha aferra-se, com maior prafundeza, 00 deixar-se a estrada 

principal, variando-se pelos ramais que descem, suavemenle, ate junto do 

beira-mar. Prainha do Norte, Santo Amaro, Piedade, Calhela de Nesquim, 

Ribeiras ... Entdo, e esmagadora a forca panordmica e leve 0 or que rescende a 

ex6ticas fragrdncias. 


Que maviosidade, que enlevo, se ndo experimenta no Calheta de Nesquim, 

local que desabrocha em pura beleza! Q mar, a praia, 0 porto, a igreja, tudo se 

conjuga numa onda de entusiasmo, numa catadupa de inefavel extase. 


E as Ribeiras? Eo Prainha do Norte? 

Santa Cruz das Ribeiras com a sua igreja vestida de roupagens amodernadas, 

com 0 seu porto onde 0 sol campeia e as ondas fazem ricochetes, com um 

recanto ajardinado onde domina um cruzeiro de pedro singe la, um cruzeiro que 

rememora acontecimento candenle de misticismo ... 


A Prainha do Norte on de branqueja um templo de enormes proporc6es, onde 

um jardim engalanado - 0 mais precioso do ilha - se encheu de canteiros 

floridos. E, no meio, a destacar-se, um coreto bem caracteristico, simbolo do 

paixao acoriana pela musica das filarm6nicas. 


* 
Q Pico, todo ele, e um grandioso jardim recheado de canleiros. Uns com flores. 
Quiros com vinha, com legumes, com arvores frutiferas. 

Desse imenso jardim, numa mistura airosa de verdes e cinza, brota um hino de o 
alegria flamejanle que grila, que enlontece, que entusiasma, que emociona, u 
que reza! ,

~ -
C 
Q) 

U 
o 
10 
0' 
"0 
Q) 
Q. 
X 
Q) 

In: ILHA DO PICO majestade d05 acores. Guido de Monterey, 1979. 
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ENQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

A ilha do Pico, com 444,9 km2, e a maior das c inco ilhas que constituem 0 Grupo 
Central, representando 19,2 % da superlicie do Arquipelago dos A<;ores. Situa-se 
entre as coordenadas 38°22'57" e 38°33 ' 44· ·de Latitude Norte e 28°01 '39" e 
28°32 '33·· de Longitude Oeste de Greenwich. A ilha mais pr6xima e a do FaiaL a 
cerca de 6 km de distancia, largura minima do canal no enfiamento da Ponta 
da Espalamaca (Faial) com os ilheus da Madalena (Pico). A carta batimetnca 
do canal revela a presen<;a de diversas baixas e recifes (ncos em fauna e flora 
marinha), embora a profundidade media nao ultrapasse os 95 m. A Norte da 
ilha do Pico encontra-se Sao Jorge, num alinhamento insular quase paralelo, 
motivado pelas facturas que configuram a tect6nica regional. 0 canal que as 
separa tem uma dimensao minima de 18 km e profundidades na ordem dos 
1200m. 

""-' l.JrTTtl! de Conce!ho 

~ RedeV~ria 

,. EQrfiaos 

1_

~ 
o :l,! 

_ca<t>pka: 
~= 

lJ 
(J) 

Com configura<;ao alongada no sentido WNW-ESE, a ilha do Pico tem um Q. 
compnmento de 46.3 km, entre a Ponta do Aneiro (Madalena) e a Ponta da IIha X 
(Manhenha). A largura maxima, medida na perpendicular ao eixo de maior (J) 
comprimento, atinge cerca de 16 km, entre a Ponta Negra (Cabrito) e a Lage 
do Cavalo (Ponta de Sao Mateus). A linha de costa, com 151,8 km, apresenta
se ligeiramente recortada, onde pontuam ilheus e enseadas pouco abngadas. 
A acessibilidade ao mar nao coloca dificuldades, excepto em troc;:os de costa 
onde dominam as imponentes ambas mergulhantes, instaveis e sujeitas a 

. 

o 
o 

depOltamemo de biologlo . vnlversidade dos O~Ofa • 1:0IT1JlUI urw~ de poroo delOOdO - orJO'10d0 1.Ql 

lUOda mOe de de IJ A· r r '~I -I!OI ~"Ddeboda · \6()nl\llJ\'l - ,)((I"Jl~ - A-mQII: <:Idl) .3-'IOfllil1 "",cpl 

"''''MI " 'I"p /I"''W\~ ~ \IOC p:; retefonM 1·3511 '2'6 c;o 101 1102 fax f~:lS11196 6SO 100 



•
PICO 2005 

projecto 

frequentes derrocadas (Nordeste e Sudeste). As aves marinhas encontram 
nestes habitats condi<;:6es favoraveis a nidifica<;:ao, em particular as especies de 
Garajau (Sterna hirundo e Sterna dougal/ii) e de Cagarro (Caloneciris diomedea 
borealis). Os substratos rochosos prevalecem em todo 0 litoral (Iajes que 
alternam com calhau rolado) , nao existindo zonas de areia, havendo, contudo, 
numerosas po<;:as e enseadas naturais aproveitadas para a pratico balnear 
("piscinos"). 

A ilha do Pico e a mais recente dos A<;:ores e a que apresenta orografia mois 
acidentada, com 16 % do sua area acima dos 800 m de altitude. De acordo 
com Nunes (1999) afioram rochas com idade inferior a 300 000 anos, 0 que 
atesta a juventude do vulcanismo subaereo do ilha. Do sua descoberta a 
actualidade ocorreram tres erup<;:oes hist6ncas que originaram os "Misterios", 
termo local para designar as escoadas basalticas que destrufram os cobertos 
primitiv~s, hOje restabelecidos pelo surgimento de matos mistos com endemicas 
e povoamentos florestais (Pinus pinaster), intercalados com nucleos de 
infestantes: Misterios do Prafnha (1562-64), de Santa Luzia (1718) , de Sao Joao 
(1718) e do Silveira (1720). Nos encostas de media altitude, as coberturas de 
vegetac;:ao launf6lia estao bem representadas. Estas formac;:6es sao essen ciais 
para a preservac;:ao do avifauna protegida, enquanto habitats preferenciais do 
pombo-torcaz (Columba palumbus azorica) e de outras especies residentes. 
Nas escoadas lavicas dos "Misterios" ocorrem micro-relevos de grande 
singularidade, como tumulis, lavas encordoadas, cristas de pressoo, toes e 
formac;:oes com disjunc;:ao prism6tica. As cavidades vulcanicas sao abundantes 
e diversificadas, um verdadeiro patrim6nio a escala intemacional. estando 
catalogadas mais de uma centeno de grutas lavicas e algares onde se oidentificaram varias especies cavernfcolas aut6ctones, objecto de investiga<;:ao uapurada (estudos bioespeleoI6gicos). 

'+,
+A Montanha do Pico e 0 Planalto do Achada soo as duas principais unidades C

morfol6gicas do ilha. A primeira domina todo 0 sector ocidental, onde impera 0 (l)
imponente estratovulcao, truncado no topo por uma cratera de colapso com 
550 metros de diametro medio e 25 metros de profundidade maxima. No parte U 
NE do cratera eleva-se 0 Pico Pequeno (Piquinho), 0 ponlo mais alto de oPortugal (2351 metros). Trata-se de um cone quase perfeito (125 metros de 10altura) com vertentes inst6veis e sujeitas a intensa erosao, origem dos frequentes 

(pdeslizamentos e derrocadas que acentuam 0 grau de dificuldade das 
escaladas. Nos flancos do Montanha contam-se inumeras erup<;:oes de caracter "D 
efusivo (tipo havaiano) , por vezes associadas a cones de esc6rias (tipo (l) 
estromboliano). Registam-se aqui estruturas vulcanicas de grande interesse, 0... 
como hornitos, cones de spatter, tubos 16vicos, lavas encordoadas e em tripa. X 
Algumas destas areas estao destituidas de qualquer tipo de solo de cobertura (l)
(horizonte organico), conferindo aos terrenos elevada permecbilidade e 
deficiente drenagem superficial (ausencia de rede hidrografica) . No 
perspectiva ecol6gica, a metade superior do Montanha do Pico acolhe as 
unicas comunidades alpinas dos Ac;:ores. Para preservar os valores presentes, foi 
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classificada como Reserva Natural (Decreto Legislotivo Regional n.o 15/82/A, de 
9 de Julho). 

o Plana Ito da Achodo e a unidade moriologica que se desenvolve da base da 
Montanha do Pico 00 extremo mais oriental da ilha (Ponta da IIha), a cotas 
compreendidas entre 700 e 1000 metros de altitude. Consiste numa extensa ocordilheira vulcanico c om uma orienta.;:ao geral WNW-ESE, onde sobressaem ()
numerosos cones de escorias (cerca de 170) e escoadas lavicas associodas de 

"Inatureza bosaltica. Estes aparelhos vulcanicos, com formas e dimensoes ,
variadas, estao implantodos no alinhamento dos principais acidentes tectonicos -C 
da ilha, dos quais se destaca a Falha da Lagoa do Capitao. Os derrames (j)
lavicos no Planalto ocupam areas restritas, estando recobertos por materiais 

()piroclasticos sujeitos a permanente humidade, cujo altera.;:ao origina argilas e 
horizontes impermeaveis. Neste dominio de altitude formaram-se diversas zonas o
humidas de elevado valor ecologico e interesse turistico, como lagoas, charcos 10temporarios e turieiros de Sphagnum, frequentadas por aves migratorias dos 

()oambientes dulciaquicolas, principalmente indivfduos da famma Anatedea, 
observados no perfodo de Inverno (Setembro a Fevereiro). "D 

Q) 
Toda a regiao central do Pico e dotodo de porticuloridades naturois invulgores, 0.. 
reconhecidos pelo Rede Natura 2000 (SIC e lPE) , as quais soo de olgumo forma X 
salvaguardodos pelo baixo valor economico do terra, uma vez que os solos Q) 
apresentam fraca capacidade produtivo (baixo potencial agronomico). A 
elevada altitude impoe condicionalismos edofoclimaticos improprios 00 
assentamento das popula.;:oes, desde sempre remetidas para a peri feria do 
ilha. A prolifera.;:oo de especies ex6ticas invasoras, a eutrofiza.;:oo das lagoas, a 
cria.;:oo de bovinos e caprinos (pisoteio e herbivorismo), ainda que em regime 
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extensivo. 0 turismo e a explora<;:ao de inertes (pedreiras e saibreiras) 
constituem-se como amea<;:as reais nesta 6rea do Pico. 

A parte ocidental da ilha reserva uma matriz paisagistica com tra<;:os peculiares. 
composta por extensos campos de lava do HolocEmico. ressequidos no Verao e 
ex post os 6s intemperies que assolam 0 arquipelago nos meses de Inverno. Os 
"Iajidos". como designam os picoenses. sao escoadas do tipo pahoehoe 
emitidas a partir dos centr~s eruptivos da bose da Montanha e das bocas 
secund6rias que se encontram ao longo das principois fracturas da sua 
periferia. Tratam-se de 6reas planas ou de inclina<;:ao suave desde cedo 
utilizadas para a cultura da vinha. 0 homem soube transformar a rocha negra 
improdutiva no seu modo de sustento. plantando e protegendo os vinhedos dos 
ventos fortes e dos efeitos da maresia. erguendo uma complexa e estruturada 
malha de muros de pedra seca chamados "currais". Em torno desta actividade. 
criou-se um rico e diversificado palrim6nio edificado. constituido por solares. 
adegas. armazens, po<;:os de mare, rola-pipas e ermidas. Em 2004. a Paisagem 
Protegida de Interesse Regional da Cultura da Vinha da IIha do Pico. instituida 
pelo Decreto Legislativo Regional n.o 12/96/A. de 27 de Junho, foi distinguida 
pela UNESCO com 0 estatuto de Patrim6nio Cultural da Humanidade. 

Embora 0 clima da ilha do Pico seja classificado. em termos genericos. como 
temperado oceanico, existe contudo uma assinal6vel diferencia<;:ao clim6tica 
em altitude e segundo as condi<;:6es da fisiografia local. A infiuencia da 
Montanha a decisiva no comportamento das vari6veis meteorol6gicas. pois a 
pluviosidade e controlada por factores geogr6ficos. A sua interierencia na 
dinamica atmosfarica estende-se 6s ilhas do triangulo (Faial, Pico e Sao Jorge). 
No Pico. chove regularmente durante todo 0 ano, a temperatura a amena, a 
humidade relativa e sempre elevada e os ventos de SW sao os dominantes e 
sopram com mais intensidade. Em tra<;:os gerais. a este 0 quadro clim6tico que 
caracteriza a generalidade da ilha, com excep<;:ao das zonas mais a ltas e 
agrestes do interior. sujeitas 6s fories condi<;:6es de instabilidade. Quanta a 
valores madios anuais, a temperatura supera os 17°C. a precipita<;:ao ronda os 
1000 mm/ano e a humidade relativa do ar quase atinge as 80 %. 

Acima dos 1500 metros a queda de neve ocorre com certa regularidade, mais 
significativa entre Janeiro e Mar<;:o. permanecendo a solo gelado durante 
a lgumas semanas. A precipita<;:ao ultrapassa as 5000 mm/ano. as temperaturas 
podem ser negativas e as nevoeiros sao constantes. Estes valores extremos. 
associados 6 forma<;:ao de geadas. determinam um periodo de dormencia da 
vegeta<;:ao bastante prolongado. superior a quatro meses. Segundo 
Thomthwaite. 0 clima do Pico a classificado nos seguintes termos: (B) humido (BI 
na zona mais ocidental; B2 na restante faixa litoral; B3 e B4 nas medias altitudes); 
e (A) super-humido (Planalto da Achada e Montanha). 
Os condicionalismos geol6gicos. geomoriol6gicos e clim6ticos tiveram (e tem) 
um papel determinante no dinamismo da actividade econ6mica e na 
distribui<;:ao dos aglomerados populacionais. Os principais centr~s urbanos. 
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Temperatura media anua l (mm) 

Modelo CIELO 


Temp. m&dia Anual 
(Unld.. : CO) 

. < 7.5 
_7,i!I  l0 

. 10, 1-12,5 
1' , 6 · 15 

r:::J 15, 1 - 11,5 
011,6 . 20 -

Fonte, 
Modelo CIELO (1996) 
Eduardo M V Brito de Azevedo 
Edll?O. Outubro de 2001 

Precipita,.ao media anual (mm) oModelo CIELO u 

Proclp. mtKfia Anual 
(Unid : mm) 

0 <"" 
0 501.1000 
C)1001- 1.500 

1.5/rI - 2.000 

1112001-2~ 
--_2~, - l.OOO 

_ 3.001 . 3.500 
_3,501 . 5.000 

. ' 5.001 

Fonte' 

Modelo CIEl O (1996) 

Eduardo M V. BnttI de Azevedo 

Edl~ Outubro de 2001 
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sedes de concelho, encontrom-se locolizodos junto ao mar: Madalena, Sao 
Roque e Lajes do Pico. Segundo os dados do XIV Recenseamento Geral da 
Populac;:oo (INE, 2001), a populac;:oo totalizova 14806 habitantes. A Vila da 
Madalena comportava 0 maior efectivo demografico (6136 individuos). A 
densidade populacional (33,3 hab/km') era das mais baixas do arquipelago e a 
estrutura etaria demonstrava sinais de envelhecimento. Os nucleos mais 
importantes estao dotados de infra-estruturas, equipamentos colectivos e 
servic;:os basicos: saude, seguranc;:a, ensino, cultura, des porto e lazer. As 
acessibilidades ao exterior sao garantidas pelos portos de Sao Roque e 
Madalena (mercadorias e passageiros) e pelo aeroporto, recentemente sujeito 
a obras de ampliac;:ao. A rede de estradas e caminhos e agora aceitovel. 
permitindo chegar a todos os pontos da ilha, excepto 6s partes mais ingremes e 
reconditas do interior da ilha e 6s impenetraveis areas de mato. 

Descoberta em data incerta (1439?) e povoada definitivamente p~r volta de 
1450, a historia da ilha do Pico revela aspectos peculiares. A dependencia do 
Faial (economica, politica e social) prevalece ate hoje, embora atenuada pela 
dinomica empreendedora da sua populac;:ao e pelas centralidades criadas 
pelo regime autonomico. As estreitas relac;:oes com a ilha vizinha ainda se 
estabelecem nas carreiras mariti mas que atravessam diariamente 0 canal. A 
pesca e das principais actividades do sector primario. designadamente a 
captura de tunideos destinada 6 industria conserveira, que emprega, 
sobretudo, mao-de-obra feminina na transformac;:oo do pescado. As 
explorac;:oes leiteiras fornecem materia-prima as diversas queijarias, cujo 
produto e muito apreciado pelas suas caracteristicas artesanais (pasta mole). A 
produc;:ao de vinho nao tem a importoncia de outrora, apesar dos ensaios para o 
melhoramento das cast as e dos incentivos para a recuperac;:ao de "currais", u 
onde se produzia 0 verdelho que era exportado para longinquos mercados. '+,-
Actualmente, sao os sectores secundario e terciario que assumem maior +
dinamismo, devido ao crescimento da oferta de servic;:os e 6 instalac;:oo de C 
dependencias da administrac;:ao regional, que geram emprego especializodo. ill 

U 
A semelhanc;:a das restantes ilhas. 0 turismo e tambem aqui uma actividade oemergente. sendo encarado como 0 pilar estrategico da diversificac;:ao da 10base economica. A oferta de alojamento tem progredido procurando 
responder 6s necessidades de um destin~ cada vez mais exigente, havendo lr 
cinco unidades hoteleiras (hoteis, pensoes e outras) e quatro de turismo em "'0 
espac;:o rural (2002). Multiplicam-se os servic;:os de apoio aos visitantes e os ill 
estabelecimentos de restaurac;:oo, aluguer de viaturas, animac;:ao turistica, entre 0
outros. Como principal centro de baleac;:ao dos Ac;:ores, os agentes economicos X 
souberam transfonnar a observac;:oo de cetaceos ("whale watching") num ill 
negocio florescente, atraves da reactivac;:ao de uma actividade ancestral com 
um patrimonio de inegavel interesse historico e cultural (Ianchas, botes 
baleeiros, vigias, antigas industrias transformadores, etc.). A captura de 
cachalotes (Physefer macrocephalus) para extracc;:oo de 61eo e produc;:ao de 
farinhas para alimentac;:ao animal cessou definitivamente na decada de 80 do 
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sEkulo possodo. devido a substituic;:ao dos produtos derivodos do baleio e 00 

cumprimento de convenc;:iSes internacionois, 0 primeiro operodor de "whole 
wotching" instala-se nos Lojes do Pico. existindo recentemente 26 empresos 
ligodos as actividades nauticos (2003), 

Sec~ao de Geografia do Departamento de Blologlo do UniversJdade dos Ac;ores. 

JOAO MORA PORTEIRO (le><1o) 


PEDRO MONTEIRO (recolha de informa<;:ao ) 


ANTONIO MEDEIROS (cartografia) 
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INTRODUCAO 

Prosseguindo com os objectivos estatutarios do Universidade dos A<;:ores (UA), 
no que respeita a cria<;:ao, transmissao e ditusao do cultura, do ciencia e do 
tecnologia no Regiao Autonoma dos A<;:ores, 0 Departamento de Biologia (DB) 
vai realizar entre 6 e 15 de Junho de 2005 a XII Expedi<;:ao Cientifica do DB: Pica 
2005, destinada a ilha do mesmo nome, a segundo em area terTitorial do 
Arquipelago dos A<;:ores e que no possado foi objecto de dois eventos similares, 
a I e a VII Expedi<;:ao Cienlifica do DB, em 1977 e em 1991, respectivamente, 
estando os 3 eventos separadas por periodos de 14 anos. 

a DB participa nos objectiv~s e atribui<;:6es da UA, desenvolvendo actividades 
de ensino, investiga<;:ao e presta<;:ao de servi<;:os a comunidade em diversas 
areas especializadas da Biologia e do Geografia, fundamentalmente no sua 
sede no Campus Universitorio de Ponto Delgada, ilha de S. Miguel - A<;:ores, mas 
a sua actividade exige que se ultrapasse 0 limite do sua sede e ilha, ao servi<;:o 
do comunidade e do ciencia. 

oSendo desej6vel que esta actividade, noo fique somente consignada aquele uespa<;:o, mas abranja sempre que possivel as restantes ilhos do Arquipelago dos 
~ A<;:ores, toma-se necessario ulirapossar diversas condicionantes de natureza ,
4

financeira e logistica, que viabilizem a continua<;:oo do actividade nos outros C
ilhas. Dai a importoncia do projecto "Expedi<;:6es Cientificos do DB", que e um (j)
projecto de interesse publico, desenvolvido em periodos de pausa lec tiva, um .
dos mais antigos do Universidade dos A<;:ores, que existe desde 0 inicio do U 
actividade do DB e, um dos mais acarinhados pela Sociedade A<;:oriana, dado o 
que sempre reuniu um consider6vel apoio institucional publico e privado. 10 

<.ra DB 00 deslocar para uma outra ilha do Arquipelago dos A<;:ores , durante .
alguns dias, uma parte dos recursos humanos e materiais, ossim como cientistas 1J 
e tecnicos de outras institui<;:6es, intemacionais, nacionais e regionais, que 00 (j) 
Iongo dos ultimos anos tem colaborado com a institui<;:oo, 0 seu corpo de 0
cientistas pretendem desenvolver uma serie de estudos, onde est6 sempre X 
presente 0 aprofundar do saber e do conhecimento sobre a vida que nos (j) 
acolhe e rodeia nest a parcela do mundo. Tambem e nossa missao como 
docentes e investigadores, apos um complexo processo de transmissao de 
saber, participar em trabalhos de campo com os nossos alunos dos diferentes 
graus, desde a licenciatura 00 doutoramento, partilhando ai experiencios, 
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praticando interac<;:6es com outras areas cientfficas e aprofundando as 
colabora<;:6es com outras institui<;:6es. 

Neste contexto, 0 projecto XII Expedi<;:ao Cientrfica do DB a ilha PICa, em 2005, 
sera desenvolvido no campo por um carpa de 87 (oitenta e sete) 
expedicionarios, repartidos por 12 (doze) equipas, cada uma com um plano de 
trabalhos, designadas pelo nome do principal area do conhecimento, isto e: 
Conserva<;:ao e Ambiente: Biologia dos Vertebrados: Botanica: Geografia Fisico 
e Humana; Ecologia Animal; Ecologia Vegetal; Ecologia Aquatica; Entomologia 
e Luta Biol6gica; Genetica Humana, Geologia/Vulcanologia; Malacologia; 
Nematologia. Salienta-se que, estas equipas de investiga<;:ao sao apoiadas por 
um grupo de logistica, onde se destacam os 12 (doze) motoristas das viaturas, 6 
(seis) das quais cedidas para este efeito a Universidade dos A<;:ores por diversos 
servi<;:os publicos do ilha do Pico, e por um servi<;:o de tecnicos com 
equipamentos audio-visuais. Pela dimensao dos recursos envolvidos e a maior 
expedi<;:ao cientifica ate agora organizada pelo Departamento de Biologia. 

A XII Expedi<;:ao Cientifica do DB a ilha Pico ficara sedeada no Parque de 
Campismo das Fumas de Santo Ant6nio, cedido para 0 efeito pela Camara 
Municipal de Sao Roque do Pico, ficando os expedicionarios instalados em 25 
(vinte cinco) tendas de campismo do Servi<;:o Regional do Protec<;:ao Civil da 
Regiao Aut6noma dos A<;:ores. Esta expedi<;:ao conta com apoio logistico das 
tres Camaras Municipais do Pico: Lajes, Madalena e Sao Roque do Pico; dos 
Servi<;:os Agricolas e Florestais do Pico; e das delega<;:6es dos Servi<;:os Regionais 
do Ambiente, da Economia, do Equipamento Socia l, sedeadas no ilha do Pico. 

A par das actividades de campo e como extensao do investiga<;:ao cientifica, 
terao lugar diversas "Ac<;:6es de Sensibiliza<;:ao Ambiental", promovidas pelo 
CCPA (Centro de Conserva<;:oo e Protec<;:ao do Ambiente) e pela Ecoteca do 
ilha do Pico, um "Cicio de Conferencias" organizadas pela XII Expedi<;:oo 
Cientifica e pelas 3 Camaras Municipais do ilha do Pico, onde os diversos 
cientistas proferiroo 14 (catorze) conferencias sobre diversos aspectos do 
ambiente, da fauna e do flora, destinadas aos estudantes do ensino secundario, 
aos agricultores e aos tecnicos da agricullura, ambiente e florestas e, um 
"Workshop sobre a prepara<;:ao de colec<;:6es de cole6pteros coccinelideos", 
promovido pela Sec<;:oo de Ecologia do DB . Salienta-se que, qualquer uma 
destas actividades esta aberta a participa<;:ao do popula<;:ao em gera!. 

as resultados preliminares do actividade desenvolvida durante a XII Expedi<;:oo 
Cientifica do DB a ilha Pico, a semelhan<;:a das anteriores expedi<;:6es, seroo 
publicados na serie Relat6rios e Comunica<;:6es do Departamento de Biologia, 
durante 0 primeiro trimestre de 2006. 
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PARl'lCIPANTES 
membros do universidade dos acores 

docentes/investigadores 
Prof. Coledrotico ANTONIO FRIAS M ARTINS 

Investigodor Coordenodor JOAO TAVARES 

Profo. Auxilior FATIMA MEDEIROS 

Profo. Auxi lior MANUELA LIMA 

Investigodoro Auxilior LuisA OLIVEIRA 

Profo. Auxilior REGINA TRISTAo DA CUNHA 

Profo. Auxilior MARIA JOAO PEREIRA 

Prof. Auxilior Luis DIAS E SILVA 

Prof. Auxilior ANTO NIO ONOFRE SOARES 

Profo. Auxilior HELENA CALADO 

Prof. Auxilior JOAO MORA PORTEIRO 

Prof. Auxilior JOSE SILVINO ROSA 

Profo. Auxilior ANUNC IACAo VENTURA 

Pro f. Auxilior JOAO CARLOS NUNES 

Profo. Auxilior ZILDA FRANCA 

Licenciodo VITOR COSTA GONCALVES 

Doutor RAFAEL MONTIEL DUARTE 


funcionarios/agentes 
Doulor VIRGiLI O VIEIRA 
Engenheiro Tecnico DUARTE SOARES FURTADO 
Licenciodo ANA ISABEL COUTO o 
Licenciodo ANDREA ZITA BOTELHO u 
Licenciodo ADRIANO Q UINTELA :t 
Licenciodo ASUNCION GONZALEZ MARTINEZ ~ 

Licenciodo JOANA CADETE C 
Licenciodo MARIA LU Z MARTIN Q) 
Licenciodo NUN O CIPRIANO CORDEIRO 
Licenciodo PAULA C RISTINA LOURENCO U 
Licenciodo PEDRO RAPOSEIRO oLicenciodo RUI SOARES COSTA 
Licenciodo SANDRA ALMEIDA GOMES 10 
Licenciodo SUSAN A CABRAL <> 
Licenc iodo SUSANA LACERDA DLic enciodo XENIA ILLAS LINARES 

(l)Tecnico Pro fissionol HELENA FIGUEIREDO 
Tecnico Pro fissionol PAULO JORGE MELO Q. 
Tecnico Profissionol ROBERTO RESENDES >< 
Tecnico CARLOS LEAL Q) 
Tecnico SANDRA MONTEIRO 
Operodor de Meios Audiovisuois EMANUEL PAC HECO 
Operodor de Reprogrofio TOMAZ CARVALH O DE SOUSA 
Assistente Administrotivo Especiolisto MARIA C VIEIRA 
Molorislo JOSE MANUEL TAVARES 
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Motorista JOSE VIVEIROS 
Corpinteiro Principal RICARDO MACEDO 
Pintor Principal PEDRO SOUSA 

alunos 
Aluno ADRIANO CORD EIRO 
Aluno BRUNO TEIXEIRA 
Aluno DAVID VIEGAS COELHO 
Aluno MARCO ANTONIO SANTOS 
Aluno PEDRO SOARES MONTEIRO 
Aluno RAFAEL SOUSA ARRUDA 
Aluna CARINA SOUSA CARDOSO 
Aluna NATERCIA VARGAS VITO RIA 
Aluna DO NZiliA NUNES 
Aluna ELIZA TELHADO 
Aluna MARIA HELENA COSTA SOUSA 
Aluna RITA SOUSA MELO 
Licenciada ANA MOREIRA 
Licenciado BRUNO SIMO ES 
Licenciada EVA ALMEIDA LIMA 
Licenciada FILIPA SOARES ROCHA 
Licenciada GISELA NASCIMENTO 
Licenciada ISABEL MATEUS BORGES 
Licenciado JOAO GUILHERME FIG UEIREDO 
Licenciado JOAO MIRANDA NEIVA 
Licenciada HELENA MACHADO PRISCA 
Licenciada PATRicIA GOMES M ADEIRA 
Licenciado PAULO RUI LARANJEIRA 
Licenciada SARA DUARTE PERES 
Licenciado RICARDO DUARTE FERREIRA 

membros de Qutros institui<;6es 

Professeur Titulaire JEREMY McNEIL 
Mestre BEATRIZ BERNARD LAZARO 
Licenciado CARLOS RODRIGUES MEDEIROS 
Licenciada CAMMAERTS DA VID 
Licenciada DALIA C RISTINA LEAL 
Licenciado JOAQUIM MANUEL TEODOSIO 
Licenciada HELENA GAGO DA CAMARA 
Licenciada ROSA MARTINS 
Licenciado MANUEL SOARES COSTA 
Licenciada MARIA CAROLINA ARRUDA MEDEIROS 
Licenciada MARIA HELENA SOAR ES DE SOUSA 
Licenciada MARIA JOSE BETTENCOUT 
Licenciada MARIA MANUELA MARTINS 
Licenciado WATIlEZ XAVIER 
Vigilante do Natureza FILIPE CORREIA 
Foto-jomalista PEDRO MIGUEL MONTEIRO 
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MALACOLOGIA Prof. Catedratico A. FRIAS MARTINS 
Pro fo. Auxiliar REGINA TRISTAO DA CUNHA 

Licenc iada PAULA CRISTINA LOUREN<;::O 
Tecnico Pro fissiona l PAULO JORGE MELO 

Aluna MARIA HELENA COST A SOUSA 
licenc iada PATRiCIA GOMES MADEIRA 

Recolha de mo luscos terrestres poro estudos de sistem6 tico: 
- inc idenc io nos endemismos de zonitideos e enfdeos: 
- preserva<;:ao p ara uso em d isseca<;:ao e ana lise mo lecular; 
- estudos em moluscos terrestres. centrados em especies endemicas: distribui<;:ao 
em altitude e hobito t; 

- recolha de moluscos morinhos. 

GEOGRAFIA FfslCA E HUMANA Prof. Auxiliar JOAO MORA PORrEIRO 
Profa. Auxiliar HELENA CALADO 

Licenciodo JOANA CADETE 
Licenciada MARIA LUZ MARTIN 
Licenciada SUSANA LAC ERD A 

Licenciodo ANDREA ZITA BOTELHO 
Licenciada ANA MO REIR A 

Aluno PEDRO SOARES MONTEIRO oAluno MARCO ANTONIO SANTOS u 
,
+-

Recolho de dodos poro a gestao integrodo da zona costeira : C 
- USGS do solo; (]) 
- implemento<;:ao de um sistema de informa<;:a o geogra fica ; 

- identifico<;:oo de condicionontes e de potencialidodes; U 

- avalia<;:ao do eslado e das press6es ombientois. 
 o 

10 
lP 

GEOLOGIA - VULCANOLOGIA Pro f. Auxiliar JOAO CARLOS NUNES -0 
Pro fa. Auxiliar ZILDA MELO FRAN<;::A (]) 

licenciada EVA ALMEIDA LIMA 0.. 
Licenc iado PAULO RUI LARANJEIRA X 

licenc iado JOAO GUILHERME FIGUEIREDO (]) 

Caracteriza<;:ao geologica. geomorfologica e p e trol6gica da area que integra 

a a rriba f6ss il das Lages do Pico. 

- a mostragem de sedimentos no aria costeiro [praias e d ragagens]. 
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BOTANICA Prof<'. Auxiliar MARIA JOAO PEREIRA 
Engenheira HELENA MACHADO PRISCA 

Engenheiro Tecnico DUARTE SOARES FURTADO 
Lic enciado CARLOS MEDEIROS 

Licenciada HELENA GAGO DA CAMARA 
Licenciada SANDRA ALMEIDA GOMES 

Aluna ELIZA TELHADO 
Aluno RAFAEL SOUSA ARRUDA 

Aluno ADRIANO CORDEIRO 
Aluno DAVID VIEGAS COELHO 

Vigilante da Natureza FILIPE CORREIA 

Cat61ogo das plantas vasculares da ilha do Pico. 
- levantamento fo togr6fico das especies para a base de dados do herb6rio; 
- lista das especies e dos habitats onde existem e sua fenologia. 

ENTOMOLOGIA E LUTA BIOLOGICA Inv. Coordenador JOAO TAVARES 
Inva . Auxiliar LuisA OLIVEIRA 

Prof. Titulaire JEREMY McNEIL 
Doutor VIRGiLIO VIEIRA 

Licenciada ROSA LOBATO MARTINS 
Aluno BRUNO TEIXEIRA 

Motorista JOSE VIVEIROS 

Prospec<;:6es da praga da lagarta-das-pastagens e seus inimigos naturais. 
- contribui<;:ao para 0 estudo dos artr6podes da ilha do Pico; 
- invent6rio dos lepid6pteros existentes na ilha; 
- invent6rio de parasit6ides com interesse para 0 controlo biol6gico de pragas 
agricolas; 

- invent6rio de pragas agricolas junto dos agricultores e associa<;:6es. 

ECOLOGIA ANIMAL Prof. Auxiliar A. ONOFRE SOARES 
Licenciada ISABEL MATEUS BORGES 

Licenciada SUSANA CABRAL 
Tec nica Profissional HELENA FIGUEIREDO 
Tecnico Profissional ROBERTO RESENDES 

Prospec<;:ao de coccinelfdeos nas ilhas do Pico e Faial. 

WORKSHOP: prepara<;:ao de colec<;:6es de cole6pteros coccinelfdeos. 
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ECOLOGIA VEGETAL Prof. Auxiliar LUIS DIAS E SILVA 

Licenciado NUNO CIPRIANO CORDEIRO 


Licenciada XENIA ILLAS LINARES 

Licenciada ASUNCION GONZALEZ MARTINEZ 


Amostragem da flora nas zonas costeiras e de montanha. 
- amostragem das manc has de Piffosporum undula tum; 
- amostragem de pteridium oquilinum; 
- germobanco - recolha de amostras de sementes. 

ECOLOGIA AQUATICA Licenciado VITOR COSTA GON<;:ALVES 

Licenciado PEDRO RAPOSEIRO 


Licenciada CAROLI NA ARRUDA MEDEIROS 

Licenciada ANA ISABEL COUTO 


Licenciada FILIPA SOARES ROCHA 

Licenciado RUI SOARES COSTA 


Licenciado JOAO MIRANDA NEIVA 

Licenc iado WATIIEZ XAVIER 


Licenciado CAMMAERTS DAVID 


Caracterizo<;:ao dos ecossistemas de agua doce da ilha do Pico. 
- fitoplancton, diatomaceas bentonicas e macrofitas; o- macro-invertebrados bentonicos; 

U- inventario dos peixes de agua doce. 
'+,
-+
C 
(})

GENETICA HUMANA Profo. Auxiliar MANUELA LIMA 
U 
o

Recolha de amostras biologicas. 10 acompanhamento de familias com OMJ no ambito do aconselhamento 
<...rgene tico. 

"D 
(}) 
Q.BIOLOGIA DOS VERTEBRADOS Profa . Auxiliar FATIMA MEDEIROS 

Aluna CARINA SOUSA CARDOSO X 
Aluna NATERCIA VARGAS VITORIA (}) 

Aluna RITA SOUSA MELO 
Aluna OONZILIA NUNES 

Realiza<;:ao de censos de aves. 

- quantifica<;:ao de valiaveis dos habitats utilizados pelas aves. 
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NEMATOLOGIA Prof. Auxiliar SILVINO ROSA 
Doutar RAFAEL MONTIEL DUARTE 

Licenciada GISELA NASCIMENTO 
Licenciado RICARDO DUARTE FERREIRA 

Reisolamento e pesquisa de agentes entomopatogenicos. 

- amostragem nematodos/bocterias; 

- recolho de nematodos/bacteria. 


CONSERVA<;:AO E AMBIENTE Profo. Auxiliar ANUNCIA<;:AO VENTURA 
Mestre BEATRtZ BERNAD LAzARO 

Licenciada HELENA SOARES DE SOUSA 
Licenciado ADRIANO QUINTELA 

Licenciado JOAQUIM DIAS TEODOSIO 
Licenciodo BRUNO SIMOES 

Licenciada SARA DUARTE PERES 
Licenciada DALIA CRISTINA LEAL 

Licenciada MARIA JOSE SILVA BEITENCOURT 
Licenciada MARIA MANUELA MARTINS 

Licenciado MANUEL SOARES DA COSTA 
Tecnica SANDRA MONTEIRO 

Tecnico CARLOS LEAL 

Estudos de conserva<;:ao e protec<;:ao do ambiente. 

- ac<;:oes de sensibilizo<;:ao ambiental ; 

- sensibiliza<;:ao para 0 preservo<;:60 do meio ambiente junto dos olunos dos 


escolos basicos; 
- recolho de registos fotograficos dos comunidades subtidais costeiros 
- dinamicos de reciclagem; 
- colheita de material biol6gico; - participo<;:ao no WORSHOP: preparo<;:ao de 

colec.;:6es de cole6pteros coccinelideos. 

SERVI<;:OS AUDIO VISUAlS Operador de Meias Audiovisuais EMANUEL PACHECO 
Operador de Reprografia TOMAZ CARVALHO DE SOUSA 

Fotojomalista PEDRO MONTEIRO 

Cobertura total em foto e video. 
- osseguram a cobertura total em folo, video e imprensa escrita dos diversos 

Irabalhos a desenvolver pelas equipos de investigo<;:60. 
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LOGiSTICA Engenheiro Tecnico DUARTE SOARES FURTADO 
Assiste nte Administra tiva Especia lista CONC EICAO VIEIRA 

Motorista JOSE M ANUEL T A V ARES 
Motorista JOSE FARI AS VIVEIROS 

Carpinteiro Princ ipa l RICARDO M AC EDO 
Pintar Princ ipa l PEDRO SOUSA 

COMISSAO ORGANIZADORA 

Investigador Coordenador JO$.O TAVARES 
Prof. Auxiliar JOAO MORA PORTEIRO 

Engenheiro Tecnico DUARTE SOARES FURTADO 
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CICLO DE CONFERENCIAS 

dia 7 de junho as 21 HOOm 
local: Acampamenlo das Fumas de Santo Anlonio 

- neotect6nica e sismicidade da i1ha do pico. 

pelo doulor JOAO CARLOS NUNES 


- hist6ria vulcanica da i1ha do pico - erupo;c5es tipicas e seus principals 
produtos vulcanicos. 
pelo doulora ZILDA FRANCA 

dia 8 de junho as 21 HOOm 
local: Auditorio do Escola B6sica Inlegrada/Secund6ria de Sao Roque do Pico 

- flora e vegetao;ao dos ao;ores. 
pela doutora MARIA JOAO PEREIRA 

o 
- plantas invasoras no arquipelago dos ao;ores. U 

pelo doulor LUis DIAS ESILV A <.C, 
+

- dislrlbulo;ao de pteridium aquilinum. c 
pela dro XENIA ILLAS LINARES <D 

dia 9 de junho as 10H30m U 
local: Escola B6sica Inlegrada/Secund6ria do Madalena o 

10 
- joaninhas: de que se alimentam? lJ"pelo mestre ISABEL MATEUS BORGES .

""0 
- a utilizao;ao de coccinelideos em lula biologica. <D 

pelo doulor ANTONIO ONOFRE SOARES 0.. 
X 

dia lOde junho as 21 HOOm <D 
local: Audilorio do Filarmonica Liberdade Lagense 

- plataforma das lages: uma mais valia ambienlal para a i1ha. 

pelo doulor ANTONIO MANUEL DE FRIAS MARTINS 
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dia 11 de junho as 21 HOOm 

local: Audit6rio do Centro de Formac;:ao Agrario "Matos Souto" 


- controlo integrado da lagarta das pastagens, 

pelo dou tor JOAO TAVARES 


- biomanipulaC;ao das lagoas: caso da lagoa das furnas, 
pelo dr, RUI SOARES COSTA 

dia 12 de junho as 21 HOOm 
local: Acompamento das Fumas de Santo Ant6nio 

- choix d'un partenaire: Ie succes reproducleur des insectes, 
pelo doutor JEREMY McNEIL 

dia 13 de junho 
local: Ecoteco do Pico 

- residuos: separaC;ao, reduC;ao e reciciagem, 

pelo dr. CARLOS LEAL 


urn caso estudo de urn centro de recuperaC;ao de animais seivagens, 
pelo CCPA [centro de conservoc;:ao e protecc;:ao do ombiente] 

o 
u 

,-~ 
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C 
CD 

WORKSHOP U 
o 

preparac;;ao de colecc;;oes de coleopteros coccinelldeos 10 
l}. de 8 a 14 de junho as ISHOOm Ulocal: Escolo Basico/ lntegrodo e Secund6ria de Sao Roque do Pico (j) 
(Lorgonizado pela equipa de ecologia animal e sob direcc;oo do 

doutor ANTONIO ONOFRE SOARES X 
CD 
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MAPA DA ILHA DO PICO 
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DESCOBRIMENTOS 

Quem descobriu 0 ifho do Pico? 

Quando foi descaberta a ilha do Pica e/ou quando se deu 0 seu povoamento e 
uma incognito que nao e f6cil de esclarecer. cusle embora aqueles que a 
coberto de um puritanismo suspeito. quose exigem uma resposta concreto e 
precisa. 

Transcrevo de Damiao Peres: 
«0 terceiro dos passos decisivos no caminho do expansao maritima refere-se 
igualmente a um arquipelago. os Ac;:ores. Documentos suficientes nao existem 
para apontar com seguranc;:a a data do reconhecimento dos Ac;:ores pelos 
Portugueses. do qual a nosso ver se pode apenas afirmar que ter6 sido muito 
provavelmente 1427-1431. Dos dois documentos mais antigos que se Ihe 
referem. um. a carta de Valsequa de 1939. d6 segundo maior numero de 
leituros e os mais recentes [Rubia i Valsequa e Reparaz Jr.]. a esse facto a data 
de 1427. eo outro. 0 globo de Martinho de Bohemia. que habitou 0 arquipelago 
no segundo metade do seculo XV. 01431 J) (6). 
o Senhor Ruge. professor belga. em trabalho publicado em 1901 sobre a o 
«Historia do Descobrimento dos IIhos dos Ac;:ores e sua denominac;:ao de Ilhos u 

.........
Flamengos». traduzido e publicado no ((Revis to Michaelense» (7) pelo respectivo ,
director. Aires J6come Correia. diz: ((Parece-me inutil expor detalhadamente a +

Cideia que a antiguidade fazia do Atlantico. Considerado desde tempos mais 
Q)remotos . como inacessivel para a navegac;:oo. este oceano nao tardou a 

tornar-se um campo de explorac;:ao aberto aos navegadores. Entre eles e U 
precise citar como sem igual 0 Cartaginez Hannon [entre 450 e a segundo omelode do seculo IV] e Phytheas [ultimo terc;:o do seculo IV].» 

10E escreve ainda: ((Quanto aos Ac;:ores. eram realmenle conhecidos dos antigos? 
Noo existe indicio algum de viagem que os fenicios. cartaginenses. gregos ou U
romanos tivessem empreendido para elos. Por esta razoo 0 descobrimento U
deltas ilhos deve ticar em hipotese e hipotese pouco prov6vel. atendendo 6 Q)
grande distancia que os separam do costa europeia. e os dificuldades do Q.navegac;:ao do epoca.» (8) Xo mesmo investigador refere ainda a opiniao contr6ria de M. Curt Fischer que. Q)
baseando-se no encontro de moedos fenicias no ilha do Corvo. diz ou afirma 
mesmo que os Ac;:ores foram descobertos pelos antigos. 
Lacerda Machado. probo historiador picoense. cuja obra infelizmente nao 
chegou a publicar-se integral mente por incuria ou incompreensao de velhos 
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senhores que se consideravam proprietorios dos destin~s munlclpais [uma 

historia que naG vem para este trabalho], diz a proposito: ((Foi em meados do 

seculo IV que as ilhas a<;:orianas come<;:aram a aparecer nos postulanos 
vagamente pouco ao acaso, desatendendo-se 6 questao de latitude, 

longitude, forma, numero e posi<;:ao relativa, e uns 4 graus mais proximas da 

costa portuguesa do que corresponde 6 sua verdadeira posi<;:ao, como 

orienta<;:ao geral norte-sul'>l 

Em tais postulanos, e 0 autor cita 0 ((Atlas mediceo de 1351; carta catala de 

1375, atlos Pinelli de 1384, carta de Dulcert de 133911. A ilha do Pico e anotada 

com as denomina<;:6es de ((Columbis, y.a de colonbi. Ii comlumbi. Columb6ria, 

dos pombas, j.a de san Dinis.1I (9) 

A julgar-se pel a denomina<;:ao de «insula de Columbisll a ilha do Pico ofereceu 

sem duvida aos seus descobridores grande quantidade de pombos selvagens, 

ou ((pombos da costall como vulgarmente sao conhecidos. (10) 


Nao deixa de ser, porem curiosa e vem a proposito recordar, a cronica de 

Emesto Rebelo publicada no jomal «Revolu<;:ao de Setembroll em jeito de 

fo/hetim sobre a visita que tez 6 vila das Lages, «depois de nove horos de 

jomadall, de haver atravessado a serra, subido e descido muitas ladeiros e 

cruzado os grandes descampados de pedra roli<;:a e requeimada a que se d6 0 


nome de «misteriosll, por serem estes os sitios por onde passaram as ribeiras de 

refervente lava das antigos erup<;:6es vulcanicas do Pico. (11) 

Nessa «cronic all 0 escritor faialense [faialense por adop<;:ao] descreve uma 

ca<;:ada aos ((Botos e pombosll. Se nao aludo 6 primeira para nao entrar em 

confiito com os neoprotectores dos animais marinhos, anoto que Emesto Rebelo 

tambem tomou parte na ca<;:a aos pombos da costa, talvez aqueles a que se 

referem os antigos postulanos. 

Mas, voltemos ao descobrimento. 

Enquanto Lacerda Machado atribui 6 ilha do Pico 0 nome de «SaO Dinisll, 0 


coronel Afonso de Chaves, reportando-se a um mapa feito em Veneza no 

seculo XV e ainda a proposito de uma carta recebida em 1889 pelo Dr. Emesto 

do Conto do Dr. Fules Mees, referindo-se a esta Carta de que e autor Cristofalo 

Soligo, designa a ilha do Pico por «Ya. De Salvi e a ilha do Faial por Ya. De San 

Dinisll. (12) Um pormenor que nao deixa de ter interesse, principalmente para 

quantos recordam, e alguns sao, 0 que foi 0 controverso projecto de lei da 

autoria do coronel Linhares de Lima, deputado pelo distrito da Horta, quando 

em 1940, sendo vice-presidente da Comissao Nacional das Comemora<;:6es do 

Duplo Centenorio da Independencia e Restaura<;:ao de Portugal, pretendeu 

crismar 0 Pico com a denomina<;:ao da ilha de Sao Dinis. A proposta foi 

rejeitada e ainda esta vivo - ao que julgo - 0 autor do Parecer da Camara 

Corporativa, - mas a est6tua veio para a ilha e 16 foi inaugurada no dia festivo 
16 de Agosto de 1940 - frente ao mar, no Cais do Pico. 

Seja como for, segundo a opiniao autorizada do Dr. Jacinto Monteiro (13) 0 


professor Damiao Peres, atr6s citado, baseado na carta de Jaime Bertran ... p6s 
fim ao problema. 
Descobertas ou reencontradas as ilhos dos A<;:ores, coube ao infante D.Henrique 
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a honra de ter acrescentado aos territ6rios de Portugal estes nove peda<;:os de 
terra emergentes das misteriosas 6guas atlonticas. E que ({SO um apostolo 
divinomente inspirado, como 0 Infante D. Henrique, podia depurar as lendas 
das quimeras absurdas que Ihes deram vida; so um ciaroo de genio podia 
iluminar 0 sentido das realidades, atraves desse amontoado de no<;:oes 
confusas, que do Antiguidade tinham vindo e exerciam a influencia de 
obscuras supersti<;:oes nos olmos dos homens mais destemidos». (14) Venho de 
citar Mario Gon<;:alves Viana. 
Dom Henrique, personalidade forte , de facetas variodas, nado numa epoca de 
pura transi<;:oo economica e social, tinha 0 sentido pr6tico das coisas e, no 
expressoo de Elaine Sanceau, se ({era visionario que adivinha mundos invisiveis, 
noo era sonhadar fantastico». (IS) 
Diferente, contudo, a tese de Jose Hermano Sara iva quando afirma que ({em 
rela<;:oo aos A<;:ores e mais exacto falar de ocupa<;:oo do que em 
descobrimentoll. (J6) 
Agora que 0 chamado (<Imperio» ficou pe/o caminho , sera que ja noo tem 
valimento a obra do Infante, que Camoes imortali20u e, parece, uma das ilhas 
consagrou [talvez a ilha onde Vasco do Gama deu sepultura 00 irmoo Paulo do 
Gama (Il ) nestes versos sublimes: 

(iTresfermOS05 outeirosse mostrovom 
c(erguidos com soberbo grociosa 

(que de gramrneo esmolte se adornovam 

({no fermoso ilho olegre e deleitoso})? (18) 


A concluir, uma referencia muito r6pida a versoo algo fantasista do Padre 
Antonio Cordeiro, legitimamente refutada par Lacerda Machado: o
«Consta que esta ilha [do Picoj foi descoberta alguns depois do do Faial; e u 
como a do Faial se descobriu depois do ana de 1450, segue-se que no ana de 

'+,1460 j6 a ilha do Pico estava descoberta, ha perto de 260 anos, mas em que -I 
ano, mes e dia se descobriu, isso noo consta, como nem quem tambem fosse C 
primeiro descobridor, parque dizem alguns que foi joz dUtra, Donatario do Faial, Q) 
pois foi tambem Donatario do dita ilha do Pico,» E continua a narra<;:oo: « ... se 

Unoo quisermos considerar, que pois aquele Ermitoo, morador em 0 Faial, julgou 
ver a Virgem Santissima nessa parte do IIha do Pico, e que 0 chamava para la, o 
a Virgem Senhora foi a Divino Descobridora desta ilha, par meio daquele 10 
Ermitao, que s6 no seu batel foi para 0 Pico e noo mais se soube dele,» (19) 0
(6) DomiOo Peres, uHist6rio de Porlugobl (Edi9oo Monumental). Borcelos, 1931, vol. III. p . 367. (7) Revislo -0 
Michoelense. Ana It 19 19. n,o 2. p. 139. (8) Revislo Michoelense. vol. cit. f1 919), p . I40. (9)locerdo Machado, ab. Q)cit., p. 29. (10) Idem. p. 29. (II) Emeslo Rebelo, (tOigre~sOe5 Ac;:oreOnos)) - Pombos e 8010$), in uRevoh.X;60 de 

Seteffibro)), de 27-XII-1883. (12) locerdo Mochado. ab. cit. (13) Jacinto Monte iro, «Alguns Aspectos do Historic Q.

A<;:oriano nos seculas XV-XYbl, New Bedford, Mass. 19B2, p. 24. (1 4) M6rio Gon<;oIves Viana, Hlnfante D. Henrique» . 

(15) E. Avilo. «Comemorcx;Oes HerYiquinos nas loges do Pico)), in «Boletim do Nucleo Cullural da Hartem, voL2. n.O 2. X 

1960, p. 252. !16) Jose Hermano Soroivo, «Hist6rio Concisa de Portugabl. 4.° edic:OO, 1979, p. 134. !I 7) AlusOo a ilho (J) 

Terceira [Convenlo de S. Francisco], onde foi sepultodo Poulo da Gomo. (lS) l UIs de Comoes. «Os lusiodosn. 

Canto IX, estOncia UV. (19) Ant6nio Cordeiro, uHist6ria Insuloncm. 1981, p. 469. 


In: IlHA DO PICO suas origens e sUQS gentes. Ermelindo A.vila. (15·19ppl 
Edit;:ao do Camara MunicIpal de Sao Roque do Plco. 1988. 
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PICO 

A IIha do Pico e a maior do Grupo Central e a segundo de todo 0 Arquipelago. 
Tem uma superficie de 433Km2 e uma popula<;:ao de aproximadamente 16 100 
habitantes [1986]. 
o seu nome advem do alto montanha que a domino e que termina num pico 
pronunciado, a 2 351 m de altitude, sendo, portanto, 0 mais alto de Portugal. 
Deve ter sido descoberta nos meados do seculo xv e no mesma altura em que 
os primeiros navegadores chegaram 00 Faia!. pois, entre elos, apenos existe 
uma lingua de oceano de cerca de 7,5Km de largura. 
o seu povoamento come<;:ou cerca do ano de 1460 pel a vila dos Lages no 
costa SuI. Euma ilha de paisagem bem caracteristica, constituindo hoje uma 
reserva natural de grande importCincia, com vegeta<;:Cio varia do e rico em 
cedros, vinh6ticos, loureiros, teixos, dragoeiros, urzes, criptomerias, pinheiros, etc. 
o solo apresenta caracteristicas bem distintas sendo a ilha coberta, em grande 
porte, por mantos de lava denominados «misterios)), resultado de erup<;:6es 
vulcCinicos junto 6 costa, algumos delos posteriores 6 descoberta do ilha. Sao 
de referir os «misterios)) de Santa Luzia, do Prainha, de Sao Joao e do Silveira. 
A costa, muito recortada, apresenta alguns aspectos curiosos, deles se 
salientando 0 conjunto rochoso do Arco do Cachorro no baia do mesmo nome. 
A cultura do vinha predomina no regiao ocidental. 0 famoso «Verdelho do 
Pico)) e cultivado entre muros de forma geometrica feitos de pedra solta nos o 
terros do litoral. As cepas crescem por vezes como que por milagre nos fendos u 
dos rochos 00 longo dos compos. '+, 
o habitante do Pico nao e homem que se deixe vencer pela Natureza. Era 0 +
mais forte e destemido «trancadom de baleias quando estas ainda se ca<;:avam C 

(l)nos mares a<;:orianos. Nao em barcos industriais de grande tonelagem mas em 
fr6geis baleeiras, numa luta corpo a corpo entre 0 homem e 0 gigante. U 
Uma viagem pela ilha, e quose sempre junto 00 mar, leva-nos da vila do 
Madalena 6 vila de Sao Roque do Pico, no direc<;:ao Norte, sempre com a ilha o 
de Sao Jorge 6 vista. No direc<;:ao SuI. leva-nos 6 vila das Loges. Entre aquelos 10 
vilos existem pequenas povoa<;:6es de grande interesse e a paisa gem do Pico lr 
encontra-se salpicada de cosos brancos 00 gosto e estilo do continente. Um ou -0dois moinhos de vento tentam resistir 6 evolu<;:ao do sEkulo XX. Atravessando a (l)
ilha, junto 6s faldos do Pico, podem ver-se os lagoas do Caiado, do Paul e do 

Q.Capitao, todos elos cheias de encanto e bucolismo. 
XA oscen<;:ao 00 cume do Pico, embora muito diflcil e cansativa, e de grande 
(l)belezo, pois dai se pode admirar 0 mais vosto panorama do Arquipelago 

A<;:oriano, venda-se em dios claros todos os ilhas do Grupo Central. 

A forma como a montanha do Pico se apresenta, mais ou menos nublada, 

d6 aos seus pescadores e moradores, e aos dos ilhas vizinhas, a possibilidade 
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de preyer com certo rigor 0 tempo que vai fazer. 

Ja Gospar Frutuoso, em «Saudades da Terra». nos finais do seculo XVI, nos dizia: 


({O Pico tem outro pico no meio fOO grande como quo/quer dos Qutros picos grondes que h6 no 
Terra, e em Qutros terros, e tem too grande altura 0 cume dele e tao vizinho OOS ventos, que por e/e 
os odivinho mui foci/mente os moreontes e morodores daquelos ilhas 00 redor, porque, quando est6 
todo cober1o de nevQQ, e cer10 sinal de virem tempos moreiros, como e SuI, Leste, Sudoeste, e, 
quando est6 todo descober1o, adivinha vento Oeste au Oes-noroeste, ate Norte, e quando tem 
uma barra bronco de nevQo pe/o melo e 0 mais, ossim pete nbc como para baixo, esto descober1o 
odivinho tempos lestes e nordestes, e quando se ve todo fimpo e logo de pois se cobre no elmo de 
todo de nevQo e faz um cope/o deja, cursondo ent60 quolquer vento, odivinho que se h6-de 
mudor 0 tempo moreiro, como e SuI, Sueste e Sudoeste)). 

Nos meses frios de Inverno 0 Pico reveste-se. geralmente, na sua parte superior, 
de espessa camada de neve, tomando-se espectaculo de grande beleza. 
Como em todos os restantes ilhos ac;:orianos, sao os festos religiosos que mais 
traduzem 0 sentir dos seus habitantes. A festa do Bom Jesus, que ocorre na 
freguesia de Sao Mateus. e a mais importante. 
As festos do Senhor Espirito Santo revestem-se igualmente de grande 
importancia, sendo muito famosos os «SOPOS do Espirito Santo». Com 0 ritual de 
sempre, repetem-se os «Coroac;:6es», os «Imperios». a distribuic;:ao das 
«rosquilhos» e da ((mossa sovadall depois dos solenes prociss6es como as da vila 
da Madalena, Criac;:ao Velha e outros. 

o 
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In: ACORES. Cartos v. S. Barras & Renee F. Pasqulet. 1989. 244pp. 
EdIc;da do Dlrecc;da Regional de Turis-mo dos AC;ores 
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DETERMINANTES GEOGRAFICAS DO 

POVOAMENTO AC;ORIANO 


9 - PICO 


Eis uma ilha sem paralelo nos Ac;:ores. Embora obedec;:a, na essencia, ao modelo 
ac;:oriano, ultrapassa todos as outras na imponencia da sua elevac;:iio nuclear, 
braveza dos seus misterios, densidade e extensiio das suas matas e na 
extraordinana vocac;:oo marftima dos seus habitantes. 

o picaroto, humilde e labonoso, descobnu no mar um prolongamento da sua 
ilha, noo venda nele, de forma alguma, um elemento isolador e inimigo. Essa 
sera uma das razoes porque 0 povoamento se distnbui uniformemente ao longo 
de toda a costa, sem areas preferenciais e grandes aglomerac;:6es (20) . 0 cosario 
disp6e-se ao longo da estrada litoral. entre os 100 e 200 metros de altitude, s6 
raramente saindo desses limites [21). 

o 
U 

4=,
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X 

Apenas os dois extremos da ilha, nas freguesias da Madalena e Piedade, (1) 
apresentam um esboc;:o de dispersoo. 

A grandeza esmagadora do Pico, autentica montanha sagrada, que se escala 
por devoc;:oo, impoe respeito mesmo a gente forte e resiste a todos as tentativas 
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de dominio. 0 homem e a montanha estao separados por uma cintura continua 
de arvoredo densa que constitui a grande reserva florestal dos A<;:ores e a 
imagem mais valida do que loram as ilhas virgens. 

A morfologia vulcanica aparenta tambem maior modernidade do que em 
qualquer outra ilha, nao obstante a mais recente erup<;:ao terresire se ter 
verificado em Sao Jorge [22]. Extensas areas estao ainda coberfas por lavas 
pouco meteorizadas, embora ja em grande parfe revestidas por vegeta<;:ao 
arb6rea e arbustiva. Os terrenos de cultura confinam-se a uma faixa litoral 
estreita e sem continuidade. Sao, no entanto, suficientes para as necessidades 
de uma popula<;:ao pouco densa e servida por uma economia fechada. 0 
aproveitamento de muitas areas, especial mente com vinhas e truteiras, requer, 
nos biscoitos, a remo<;:ao de enormes massas de pedras, que vao constituir os 
moroi<;:os, piromides modernas de uma civiliza<;:ao que se elevou por via 
espiritual e pelo trabalho. 

o extraordinario empolamento do sector primario fala-nos ainda do arcaismo da 
sociedade picoense em que os homens, no anonimato de cada vida, obram 
prodigios de toda a hora. 

[20] Em 1940 nenhumo das tres sedes de cancelha [Madalena. Sao Roque e Loges] afingia 0 milhar 
de habitontes. Apenas a povoac;60 do Proinho, que obrange praticamente tOda a populac;60 de 
uma freguesio do costo norte, ultrapassava esse limite. o 
[21] Estao neste coso a Prainho e Sonta Amaro, em que 0 povoomento fei olraido ate 00 mar por uIro<;as de costo mais ocessivel. 

[22) Pudemos identifieor no Pica 107 oparelhos vutc6nicos bem conservodos, a par de 22 no Faic!. 56 , '+
no Terceiro e 40 em Sao Miguel. -+

C 
(1) 

U 
o 
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l} 

U 
(1) 
Q. 
X 
(1) 

In: lIVRO DA II SEMANA DE ESTUDOS DOS A<;:ORES. Engenheiro Jose Correia da Cunha. 1963. 
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UMA MONTANHA PITORESCA 
o FUJI-YAMA DOS ACORES 

Chegamos 00 Cais do Pico depois de uma hora de travessia a partir dos Velos. 
A distancia e de 10 mil has. Aqui 0 navio nem sequer parou; os passageiros e a 
mala foram desembarcados para lanchos e seguimos logo para 0 porto 
imediato, a Horta. 

Ja falei antes do Fuji-Yama dos A<;:ores. Ea montanha que se eleva a meio 
desta ilha. 0 seu verdadeiro nome e 0 Pico, ou Pico Alto. Naquele dia, 29 de 
Setembro, a monlanha estava envolta em nuvens negras e espessas de alto 
abaixo. Apenas se Ihe podiam ver as abas descendo em declive suave para 0 

mar. Pequenos vulc6es parasitas viam-se espalhados por aqui e por ali pelas 
faldos do montanha. Vistos de longe, parecem pequenos montes, como os que 
constroem os formigas, mas no realidade sao montanhos de altura respeitavel. 
de SO a 250 pes de altura. 

No regresso a 2 de Outubro, ancoramos aqui e demoramo-nos umas Ires horos. 

De manha estava bom tempo, mas depois cobriu-se 0 ceu de nuvens, of pelo o 

meio-dia, quando nos aproximavamos do Cais do Pico e por fim desatou a u 

chover. A montanha estava completamente coberta. Nao pude afinal '+
,
desembarcar nesta ilha, mas quando tratar do ilha do Faial. farei referencia a -+
montanha, vista de 10. C 

(J) 
A ilha do Pico eo terceira [???) em grandeza, no arquipelago dos A<;:ores e fica U 
umas dez milhas a sud oeste de S. Jorge, quasi paralela com esta ilha. Nao e tao 
comprida como Sao Jorge, mas tem duos vezes e meia a largura desta. A o 
metade ocidental do ilha e quasi redondo, adelga<;:ando para leste com a 10 
forma de uma cunha. Um pouco 00 sui do centro do parte arredondada ergue (» 
se a montanha do Pico. -0 

Q)Nao sou a primeira pessoa a baptizar a montanha com 0 nome de Fuji-Yama 
dos A<;:ores. Ja pelo menos cinco anos para tras um turista americano Ihe tinha Q. 

Xdado esse nome ('). 
(J) 

Pelo que diz respeito a altitude do montanha, coda autor Ihe tem atribufdo um 
numero. Por exemplo, 2042m [Boid), 2274m [Brown) , 2320m [Hartung, Guppy, 
Baedeker, Proen<;:a) , 23B4m [Adams), 2625m [Friedlander). Perguntei por isso 00 

Coronel Agostinho qual a sua opiniao e oblive como resposta que a medida 
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mais recente e digna de confian<;:a dera 2345 metros. Eeste 0 numero que ele 
menciona no seu trabalho (2). 

Acrescente-se que, pelo que toca a forma da montanha, algumas gravuras 
anti gas, impressionistas, mostram os flancos dela muito inclinados. Na estampa 
do livro de Boid vemos angulos agudos de 40-60 graus e na figura de Heather 0 

contorno aparece com cerce de 60 graus. Hartung, porem, em 1860, mediu 0 

declive cuidadosamente em oito direc<;:oes diferentes e chegou a conclusao 
que em todas elas a inclina<;:ao ia quando muito a 35 graus, j6 perto do cume 
da montanha. Os seus esbo<;:os mostram cerca de 3 a 5 graus perto da base, 12 
a 29 graus a meio, e 35 graus perto do cume. Guppy calculando 0 declive pela 
altura e distOncia e distOncia a costa mais pr6xima, do lado do suI. achou um 
angulo medio de 27 graus. Ele faz notar que mesmo assim este declive e 
bastante superior ao da montanha de Tenerife, que apresenta um declive de 15 
graus apenas. 

Bullar deixou um interessante relato da sua ascensao, feita durante a sua estada 
nesta ilha em Maio de 1939. Os leitores devem lembrar-se de que h6 cem anos 
isto era um acontecimento not6ve!. pois nem se podia alugar um cavalo ou 
burro para transporte, nem encontrar cama numa hospedaria. A dificuldade de 
viajar nesta ilha deveria ser neste tempo muito grande. Embora ele nco fa<;:a 
men<;:ao disso, e prov6vel que tenha partido da Madalena, povoa<;:co perto da 
costa. Bullar levou nove horas a subir a montanha e tres a desce-Ia. Pelo que 
toca a cal<;:ado, sapatos, botas ou sand6lias de couro, eram totalmente 
impr6prias. Levou um par de botas fortes, de ca<;:a, que se mostraram 
excelentes; nem muito pesadas, como se poderia esperar, nem susceptiveis de oescorregarem ao passar nos rochedos e pedregulhos. E maior curiosidade uapresenta isto pelo facto de naquele tempo ninguem ter pensado ainda em ......cal<;:ado de montanhes, daquele genero, como hoje se usa. ,

-+
C

Foi no dia 10 e 11 de Maio que Bullar e os seus companheiros fizeram a (J)
ascensao e viram que, perto do cume, 0 orvalho que se tinha deposita do nas 
concavidades da lava, se tinha coberto de uma camada de gelo durante a U 
noite. Guppy afirma que a neve no Inverno nao se mantem com grande o espessura, mas no fim de Abril ainda se pode ver alguma neve acumulado nos 10lug ares onde nco bate 0 sol. e em buracos. Em Junho ela desaparece 
completamente. Uma fotografia que comprei a um fot6grafo na Horta, tirada 0
em Abril de 1934. mostra 0 Pico branco de neve por ali abaixo ate perto do "0 
quarto ((gO» (3). Isto parece contudo ser um caso excepcional. (J) 

Q.
T. H. Huxley fala desta montanha no fim do di6no da sua famosa via gem a X 
bordo do ((Rattlesnake». Quando vinham de volta para a p6tna, 0 navio tocou (J) 
nos A<;:ores e Huxley subiu ao Pico. Foi isto em Outubro de 1850. Ao ver esta linda 
montanha, de longe, ainda no alto mar, imaginou como seria belo ver nascer 0 

Sol 16 do cimo e pos na ideia sUbi-la. 
Convidou alguns membros da tripula<;:ao, desembarcou, contratou uns 
carregadores e alugou um cavalo. Come<;:aram a subida a tarde e dormiram a 
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meio do eaminho. Levantando-se depois pelos duas da madrugada, 
continuorom a subida com auxnio de arehotes. Ao aproximaram-se porem do 
eimo, Huxley foi ataeado repentinamente de fortes palpitac;:oes do eorac;:ao, 
devido a suo idade. Nao pode por isso eaminhar mais e deixou-se fiear ali 
mesmo. Os seus tres eompanheiros ehegaram 10 cima. Como 0 eaminho que 
seguiam fieava do lado oeste do montanha, nao puderam ver 0 naseer do Sol, 
mas 0 eenario ofereeido pelas nuvens e pelo mar, ao alvoroeer, visto em redor, 
de uma altitude superior a 7000 pes, era indiseritivel. Ele esereveu com grande 
admirac;:ao: ({5e alguem lentasse pintar um cenarlo destes, lerla de junlar em si 
proprio a arle de TIciano, de Claude e de Turhem. 

Pelo que diz respeito a deseric;:aes cientifieas desta montanha, do seu formato e 
do suo eonstituic;:ao geol6giea temos em primeiro lugar a de Hartung. Segundo 
Friedlander, e notavel a ausencia de tufo, de cinzas e de bloeos, e a lava 
eonsiste prineipalmente de basalto contendo boo pereentagem de feldspato. 
Alem disso eontem grendes eristais de olivina e augite. 0 ponto mais alto da 
eratera fica no bordo leste do mesma, a q ual tem uma profundidade de 70 
metros aproximadamente. No lado de nordeste existe um cone mais pequeno 
com uma segunda eratera. 
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A respeito da flora desta montanha deu Guppy [1917] informac;:oes detalhadas >< 
baseadas no suo pr6pria explorac;:ao dela e distinguiu tres zonas de distribuic;:ao (J) 
das plantas, tal como se segue, eorrigindo opinioes anteriores. 

A primeira e a zona de mato. interior, ou zona do Myrica, que se estende desde 
a beira-mar ate uma altitude de 2000 a 2500 pes. Abundam nessa zona Myrica 
faya, Erica azorica, ou urze e Laurus canariensls. A segundo e a zona de mato, 
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superior, ou zona do Juniperus, que vai do altitude de 2000 pes ate a altitude de 
2500 pes, embora haja arbustos mais para cima, ate uma altitude de 5500 pes. 
Entre 2000 e 3000 pes a tlora e de transic;:ao do zona do Myrica, encontrando-se 
ali plantas das duas zonas, misturadas. 

Caracterfsticos do zona do Juniperus sao Juniperus oxycedrus var. brevlfolia, 
Daphne laureola e Euphorbia stygiana, alem de alguns tetos, tois como 
Dicksonla culcita e Aerostichum squamosum. A terceira zona, a do cume, vai 
dos 5500 pes ate 00 alto do montanha. Por entre a lava e as esc6rias apenas 
vegetam por ali Calluna vulgaris, rapa, Thymus serphyllum var. angustifollus. 
Mensiesla pollfolia. etc. 

Alem das tres zonas mencionadas pode ainda considerar-se uma zona de terras 
altas, humidas, entre as altitudes de 2000 e 4000 pes. Esta area alargou-se 
notavelmente, grac;:as a limpeza sem mais considerac;:ao do zona do Juniperus. 
Aqui vemos plantas bem comuns e caracieristicas, tais como: Pleris aquilina, 
Polytrichum e Sphagnum. 

ill lawton Mackall, 1931. {(Portugal tor twon, New Y()(\c. 
12, No recenle levontomento geodesico, feile pelo Inslifulo Geog6fico e Codastral. ochou-se que 0 altura 

exocto do Pico €I de 2352 metros (J.A.). 
PI OS joponeses dividem 0 declive de umo montomo em 10 sec.:;oes. OU «g6s». numerondo-os de baixo 

pora eimo. Assim, 0 4° ugoncorrespof"'lde a 4/JOo partir do sopa do monlonho. 
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In: UMA VIAGEM PELO ARQUIPELAGO DOS ACORES. Hiroshi Ohshlmo. 1956. 
A~o(eano, vol. V, numero 3, 272·276. 

depMornenlO de biologlo - univllnldod. dos o~orn • t:or1'P\..1 ~IOfIO d e ponlo ool!)Odo ~~ 

NO do '"lee de deus.. 1J A - pr9501-t101 oont~ Ilo:II~a<.lD - Kia I"IIgIRI · Qf';0IPI · e·mOJr tl ct':t llnot~,. uac;:)' 

, ' e m.al; turpJ/www.dOvce .p l ll;l le lone.i 1- 35 11296 65!) 101 J 102 rox 1 ..351) 296 650 roo 

http:turpJ/www.dOvce.pl
http:Ilo:II~a<.lD


o 

PICO 2005 
projecto 

Pica - TERRA BALEEIRA 

Descoberta em 1449 pelos navegantes que aportaram ao Faial (1443) e se 
estabeleceram nos Lages. A sua superticie e de 447 km2 com uma populac;ao 
de 21 750 habitantes. Em 1867 a populaC;ao ascendeu a 27 077, (maximo 
registado por todos os censos). 0 Pico esta dividido por tres concelhos: 
Madatena, Loges e Sao Roque. Faz parte do Distrito Autonomo do Horta. 

A costa e pouco recortada. Em frente 6 Madalena h6 dois pequenos ilheus: 
((Deitado)) e ((em pe)). Pequenas enseadas: Caia do Pico, Lages, Madalena, 
Calhau, Areia Larga, Prainha e Calheta. As pontas principais sao Casteleto, 
Queimado, Trombetas e Baixa. 

Geograficamente toda a ilha esta envolta numa cadeia de montanhas 
culminada pela grandiosidade do Pico cujo cone, em sucessivas erupc;oes 
atingiu a cota mais alta de todo 0 continente portugues (2351 metros). As 
encostas sao declivosas ate junto ao mar. Ha outros picos de grande altura 
como sejam os de Caveiro (1706), Topo 11007), Grotoes (1008) , Loge 1968), 
Landroal 1887), Cone d'Agua (819) e Cabras (771). Desta imensidade de picos 
surgem como, por encanto, lagoas (acumulaC;ao de aguas das chuvas), como 
as do Caiado, Capitoo, Paul. Rosada, llheu, Peixinho, Joao lnacio, Negra e 
Lageinha. Por falta de agua potavel as cisternas pululam por toda esta o 
encantadora ilha. u 

'+,
A economia picarota esta na criaC;ao de gada leiteiro e na pesca, +
principal mente, na cac;a ao cachalote e 6 albacora. 0 vinho que predomina C 

Q)no terreno pedregoso loi no seculo passado 0 melhor autor de divisas pois 
atingiu a cifra de 15 000 pipas. A mesa do Czar da Russia so se servis este U 
capitoso nectar. Hoje, pensa-se na valorizaC;ao do vinho branco, sercial tipo 
«Xerez». Predominam tambem arvores de !ruta (figueira, laranjeira, ameixoeira, o 
macieira e pereira) que e vendida a bom prec;o, no vizinha Horta. Do figo foz-se 10 
a aguardente por processos ainda rotineiros do alambique. lr 

1JPresentemente os servic;os florestais estao a desenvolver uma campanha para Q)
divulgac;ao do c ultivo de formas de milho hibrido com produc;ao tripla do da Qregiao. 

X 
Q)

Os terrenos ogricultodos localizam-se na foixo costeira ate 30 m. de altitude e 
principal mente, 6 volta dos centr~s urbonos. Dai para cima, dominom as 
pasta gens naturais e as malas de lenho. Sao ogricultodos 10 155 hectares, 
correspondentes a 25% do area total da ilho. 
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Do ponto de vista agrol6gico, 0 Pico divide-se em duas regi6es: a Oeste, 0 solo 
e delgado, pobre, muito pedregoso, resultante de materiais ainda em principio 
de meterioriza<;:oo de erup<;:6es vulconicas recentes (((misterios)) e ((biscoitos))); a 
Leste, as cinzas, areias e outros materiais prioclasticos finos que deram origem a 
solos fundos e ferteis, faceis de trabalhar. Aos dois tipos de solo correspondem 
culturas completamente diferentes: nas parcelas pedregosas avultam a vinha, 
arvores de truta e a batata doce. Nos solos evolufdos, cultiva-se milho (base da 
alimenta<;:oo do povo) , batata doce e comum, trigo, feijoo e produtos 
horticolas, 

o Pico e das ilhas com maior possibilidade de reservas de vegeta<;:oo natural. 

A vila da Madalena, em trente a Horta, tem um modesto porto acostavel a 
pequenas embarca<;:6es, Pede um porto de abrigo, em condi<;:6es e um 
aer6dromo, para servir toda a IIha do Pico. E interessante uma visita ao 
miradoiro do Cachorro - uma infinidade de bocas do infemo.. .. Tambem digna 
de visita a Quinta das Rosas, na canada do Mato onde se pode admirar uma 
valiosa colec<;:oo de plantas omamentais. 

Foi elevada a vila em 1723, extinta em 1895 e, de novo, restaurada em 1898. 

Epresidente do Municipio Manuel Cristiano de Fraga Bettencourt e Simas, 
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Soo Roque que dista a 20 kms. Da Madalena e a 55 das Lages foi elevada a vila (]) 
em 1501. Muito tipica, Todo 0 concelho e um permanente itinerario turistico, Na 0.. casa onde estivemos hospedados havia em trente, uma piscina natural. ><rodeada por rochedos, Quando 0 mar estava bravo assistia-se a um (])
espectaculo unico: as ondas subiam e desciam por entre os rochedos 
desenhando, no espa<;:o, formas e configura<;:6es humanas, num repetido 
exercicio de bailado classico. Um espectaculo que nco e facil repetir-se. Os 
A<;:ores, afinal. estco cheios destes espectaculos, por toda a parte. 
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Eaqui e, nos Lages, que h6 campanhos de baleeiros e f6bricos de 61eo e de 
farinha dos cachalotes arpoados. A frente da edilidade est6 0 industrial Jose 
Cristiano de Sousa. 

Lages, como todas as localidades, tambem tem os suos aspirac;:6es, Melhoria do 
porto e seguranc;:a das embarcac;:6es; acesso a montanha do Pico, com 
instalac;:6es hoteleiros condignas; alargamento de estradas numa zona de 
hectares de terreno que nao foram ainda aproveitados e sao de enorme valor 
turistico e agricult6vel ; um quartel de bombeiros volunt6rios (0 actual est6 por 
completar); estudo pormenorizado do aproveitamento piscfcola para defender 
o interesse das unidades industriais que vivem da conserva do peixe e ainda 
para garantir a vida dos tripulantes dos companhas, Alem do Clube Desportivo 
Lagense existe a Sociedade Liter6ria e Recreativa Lagense. 

Epresidente da Municipalidade Francisco Ant6nio Melo Ferreira, 
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In: ILHAS DE BRUMA - ratelro a~oriano. A. Lopes de Orrvetra. 1967. 
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BALEIA 

ESPECTAcULO DE VIDA E DE MORTE 


Tomemos a ilha do Pico como ilha-padrao, centro baleeiro excepcional. No 
periodo de 1954 a 1963 s6 0 Pico teve, a sua conta, a maior produ<;:ao, num 
total de 1181,4 toneladas. Quase todo 0 Arquipelago a<;:oriano [e a Madeira] 
actuam, vivem e sentem na sua pele todo 0 dramatismo, a beleza e a 
grandiosidade do espect6culo unlCO: a pesca a baleia, ou, mais 
concretamente dizer, ao cachalote. Animal de formas descomunais, possante 
de for<;:a. A cabe<;:a e enorme, mais de um ter<;:o do corpo. 0 esparmacete, 0 
cerebro, pode dar de 12 a 15 barris do melhor 6leo. Alguns medem uns bons 
puxados 25 metros. Mais parecem embarca<;:6es. A BALEIA como 0 vulgo Ihe 
chama, e 0 melhor e Onico espect6culo desta gente. 0 homem bete-se 
heroicamente, quase corpo a corpo com 0 colosso. Grande batalha, grande 
luta, em que muitas vezes 0 mais forte, sem dOvida, 0 cachalote, acaba por 
vencer mas, depois, termina na situa<;:ao de vencido. Vit6ria, derrota ou morte 
nada importa ao baleeiro. Quando 0 sinal soa de baleia avista, quase sempre 
dado por fogu ete, 0 baleeiro larga tudo, agiganta-se, as for<;:as redobram-se
Ihe estranhamente. Tudo empolga para a luta. 
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Um dos elementos primordiais desta pesca e 0 vigia. Firme no seu posto, 
sentinela alerta, com os olhos sempre postos no mar. Sempre na mesma 
posi<;:ao, bin6culo assestado. Para ele nao h6 hor6rios: de manha ate quase ao 

departamento de biologla - univl!'r$ldode dos O~OI'" - cUtJ't)VI: ~~I0n0 (Ie ponTO JlClgItIdc - Q".)a'iado 4~ 

1\10 do ~de detn 11 A - Pj~50'~1 nonlo delgoda - sac 1"1~ - acz:ueo; - e-mail. dclb-.\i: note~uOC..pt 

w e.,.."r- hl!p'l/W'W'W.dhuac.pl - °ele!O'l es 1~151)296 650 JOI /102. ro.. 1° 3511 296 650 100 



•pica 2005 

projecto 

sol poslo. Mal come e mal dorme. A vigia e um pequeno compartimenlo: um 
espa<;:o exiguo que mal da para respirar e ale para espregui<;:ar. Esla equipada 
com aparelhos de radio-Ielefone. 

Ha 6 vigios no sui do Pico, a zona principal dos opera<;:oes e a onde ha mais 
arma<;:oes [So Maleus. Loges. Ribeiras e Calhela]. Eslas vigios eslao dislanciadas 
umos dos oulros cerca de 100 melros e em silios alios. Os vigios vem de pais 
para filhos. Nao e ganha-pao que sorria, pois lem apenos de soldada mensa I 
350$00, acrescida de mais duos diarios, calculadas no produ<;:ao e despesas 
das campanhas. Ha mais de uma vinlena de anos que eles, pacienlemenle, 
aguardam um equilalivo salario. 

o 

-1-

u 
,-

Malo primeiro aviso soa - um foguele - a vida de um povo fica em alvoro<;:o. C
Todos deixam 0 que eslao a fazer para em grilaria e correria se apressarem (l) 
para 0 varadouro. Noulro lado, celebrava-se. judicialmenle um conlralo de 
penhora. Tudo desapareceu. 0 juiz, mais os oulras personagens inlervenienles. U 

o
Um cosamenlo: noivos e convidados la foram a correr por molivo do baleia. Um 10enlerro: 0 padre, 0 sacrislao e os acompanhanles deixaram 0 morto, a caminho 

(}>do cemilerio e abalam para a baleia. A vida parou nos ponleiros do rel6gio de 
um povo. S6 a vida dele recome<;:a quando a pesca finalizar. "'0 

(l) 
Enlrelanlo os baleeiros apreslam-se. Reliram os barcos, coscos de noz dos Q. 
barracoes onde se enconlram. Tomam posi<;:oes. X 

(l) 
Normalmenle a Iripula<;:ao compoe-se de sele homens: trancador, balr. ante
avante, avante-a-re. vogal e olicial que foz de mestre. Todos eles lem a sua 
missao. Os remos cadenciados vao cavando vigorosamenle os ondas. 
enquanlo um barco, 00 largo, a molor, Ihes presla assislencia e 0 vigia vai 
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indicando 0 rota do cardume. A cosco de noz quose que voo em direc<;:ao 00 

cordume. que velozmente foge como seta. Eextroordin6no 0 esforc;:o destes 
homens poro chegarem pnmeiro 6 luta. Chomom nomes uns aos outros. os 
piores que nao figurom no escolo do dignidode humono. Mos e como nuvem 
que poiro openas noquele instonte. 

Quondo 0 distancio e gronde e 0 vento e de feic;:ao os ponos das velas correm 
e funcionom codo umo delas com sinois pintodos 0 negro: quodrodo. estrelo ou 
losongo. etc .. distintivos das empresas de coda componho. Quondo se 
aproximam da presa, fazem-na com todo a cautela, pois 0 cacholote tem 
grande sensibilidade ouditivo. 

Os olhos dos cet6ceos sao pequenos, mal se veem. Olhom em frente. Por isso, 0 
embarcoc;:ao tem de 0 ocomponhor lado 0 lodo, quose em silencio. Momento 
orrepionte e de espectotivo. Os coroc;:6es parom. 0 or engole-se. Umo 
suspensao de viver. 0 arpao e disporodo quose 0 um metro de distoncio, por 
mao cerieiro, tol e quol 0 toureiro forpeio 0 touro no redondel. 
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U 
o arpao e um ferro com 57 cm, de lamina e 2 metros de cabo. Quando 0 (J) 

baleio fico mol trancada aplicom 0 Chatuope que vai oguc;:or 0 arpao. A preso Q. 

sente-se morialmente fendo e lonc;:a-se. precipitodomente. no fugo. 0 X 

espect6culo ganha, enta~, mois emoc;:ao, mois color. Mos, 0 arpao est6 ligodo (J) 

00 cobo de reboque (estorpo) deixondo correr 0 linho sem conto e 0 gronde 

velocidode, sobre 0 mar ogitodo e tinto de cor vermelho. 

Quontos vezes. 0 colosso nao s6 otiro com 0 embarcoc;:ao para 0 mar, 

desfozendo-o. em pedoc;:os. mos tombem volto-se poro os homens, de boco 
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aberta, como fera autentica. Noutras vezes noo e 0 cachalote, a causa do 
morte, e a falta de cais, como aconteceu em 9-XI-1967, com a canoa Crist6vao 
Manuel. de Santa Cruz do Graciosa, que num rude golpe de mar se virou, 
perecendo os seis tripulantes, salvando-se apenas um, 0 arpoadar Rrmino 
Rodrigues. 

Nestes lances, de morte ou de vida perdem-se vidos de muitos baleeiros. 
Quantos vidas este misterioso mar nao guarda no seu seio? 

o 
u 

<+
meada de avenluros de baleeiros, diz-nos: um dia arriamos a um cardume de 4
((Manuel Alves continuando a desafiar a 100 interessante quanta eric;ada ,

c::baleias peta Queimada fora. No bote em que aniei, ia de oficial 0 mestre Jose 
Q)Alves, um valentao que tinha andado embarcado em baleeiros americanas 

durante muitos anos. U 
oUma hara depois, estavamos sobre elas e trancamos uma; esta rolando, ferida 
10pelo arpao, revirou 0 bote, partindo-Ihe uma t6bua. Ainda assim tivemos sorte, 


parque a baleia ficou ali parada, dando tempo de cortar a linha, pois, se tivesse l» 

caminhado com 0 bote, deixando-nos sobre a 6gua desamparados, poucos 
 -0
teriam escapado, porque s6 nos chegou socorro cerca de uma hara depois do Q)
desastre. 0... 

Xo bote era pequeno, medindo apenos 27 pes e alem disso estava tripulado por Q)
oito homens, no maioria velhos. Durante essa hora de espera, que pareceu um 
dia, 0 mestre, mandou-me e a outr~ mais novo, que juntassemos as cestas, 
remos e tudo quanto pertencia 00 bote e andavam sobre 0 mar, dispersos 6 
deriva. 
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Sucedeu, porem, numa das vezes em que me aproximei do bote, 0 mestre Jose 
Alves, meu tio , chamar-me. Obedeci, chegando-me para junto dele, que se 
encontrava agarrado a borda do bote um tanto aflito. Na boa fe de Ihe prestar 
auxilio, abeirei-me do homem. Ele, entao, num esfor<;:o supremo, prendeu-se 
com mais energia a borda do bote, trancou os pes nos meus ombros e atirou-se 
para cima do bote. 

Enquanto ele subia, eu descia a boa profundidade, e tom ado de surpresa, bebi 
grande quantidade de agua mas, quando voltei acima e me enchi de ar, 
voltei-me para ele e com voz trovejante disse-Ihe: - 6 nosso amigo!... nada disso, 
nao e assim que se faz!... Mas, Jose Alves estava em cima do bote 
enmurenhado como coo que apanhou pedrada, mas estava fora da agua e 
eu metido ate ao pesco<;:o com 0 estomago cheio de agua! ... 

Dizem e, e verdade, que noo ha pior cunha que e a do pau. Jose Alves era meu 
tio, mas nao teve pejo nenhum em me meter no fundo poro se guindar ocimo 
do bote paro se solvor.)) (I) 
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Em terro 0 espectaculo nao e menos vivo. Eraro assistir-se de terro 00 que se 0> 
passe no mar olto. Nos ultimos tempos, em 1957 e, em Dezembro de 1965, 
presenciou-se de terro, a visto desormodo 00 arpoomento de onze boleias, no "0 
conol entre as ilhas do Pico e de Soo Jorge. Q) 

0.. 
Por isSQ, 0 gronde recurso e oindo 0 radio. Escuta-se 0 radio em coso ou no X 
cofe. Formom-se portidos como se oquilo fosse futebol, um Sporting - Benfico. ill 
Porque oquela tripulo<;:ao e 0 melhor: 0 que tem um arpoodor que ja, a suo 
conto, deu 0 morte a muilos cetoceos: porque e valente, tem um bom golpe 
de visto e de pemos, eu sei la, um cortejo de porques e oulros tontos de 
odjectivo<;:oo ... 
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H6 os que a ssistem a tudo silenciosos, os de mais idade, que rememoram 0 que 
foram e 0 que sao (2). Muitos deles foram bravos no mar e da pesca ao 
cachalote. Hoje, sombras do passado, vivem aquele doce momen to, como se 
tivessem rezondo as contas de um longo terc;:o. Jose Lima, j6 falecido, como 0 

oficial que mais orpoou no IIha do Pico. 

A baleia vem a reboque. H6 festa na recepc;:ao, com musico e foguetes. E o 
dinheiro que chega. Homens aprestom-se na faina. Comec;:a 0 desmanchar de u 
baleia. Quadro vivo que nunca mais se perde na mem6rio. 0 espelho, ,-+instrumento cortante com um cabo de madeira entra em func;:ao. Um guindaste 

Cretira da 6gua outra enorme baleio, e outra e aindo outra. Um nunca mois 
(1)ocabar... Tudo indic a que foi desta vez a opanha de um outro cardume, Um 

cemiterio de ouro, U 
oPor toda a parte vasil has ensebadas, borris de 6leo, mont6es de ossos, residuos 

de lenha e toucinho branco, cortados em grandes pedac;:os. Sobe 0 fume nas 10 
f6bricas, que reduz tudo aquilo a p6 em menos de um f6sforo (3). Os caes (» 
fomintos farejam e comem. Da massa encef61ico saiem depois excelentes "0
produtos cosmetic os. Quem havia de dizer! 0 resto e feito para rac;:6es de (1)
animais. Alguem, aqui ao lado, um entendido, disse-nos que em cado rrcachalote, em media, est6 calculado a produc;:ao de 4,850 kilos de fino 6leo, XEm 1963, s6 0 Arquipelago ac;:oriano produziu 305.813 kilos de forinhas. Os meses (1)
melhores pora a pesca e de Maio a Selembro, sendo dos melhores meses 0 de 
Julho. Mas lodos os anos h6 acrescimo de produc;:ao. E aindo bem que e assim. 
H6 um cheiro a fartum, por toda a porte, que nos fico nas narinas durante um 
ror de tempo, t um cheiro pestilenlo que d6 a volta 00 esl6mago, 
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A baleia do outra riqueza - 0 ambar. que e 0 excremento da fera. de valor 
precioso como catalizador de perfume. A principio houve quem pensasse que 
fosse excremento de aves ou. entoo. uma forma congelada de goma. 0 
branco e 0 melhor e relativamente raro. S6 0 macho e que produz ambar. Em 
1913. Londres registou a maior quantidade de ambar: cento e tantos kilos. 
Posteriormente. na Noruega. em 1931, foi assinalada uma pedra de ambar com 
cinquenta e tal kilos. 

Enfim. a baleia e sinal de prosperidade. e oiro que entra por todos os portas 
deste bom povo a<;:oriano atraves da exportac;:ao com 0 estrangeiro [Holanda. 
Alemanha. Espanha. etc.]. 

E. ao pensarmos no processo rotineiro destes ac;:orianos lembramos 0 de outros. 
mais evolufdos e de maior perigo para 0 homem. como aquele praticado pelos 
pescadores da Noruega. Inglaterra. Japao. Russia. Africa do SuI. Panama. entre 
outros mais. em que 0 arpoo e disparado por um canhoo. Tambem 0 navio
oficina. com instoloc;:5es dos mois modemos e com 0 mais apreciavel 
equipomento. ultima palovra dos instrumentos nauticos. mantem-se no allo mar 
de Novembro a Abril. e ali procede a todas as operac;:5es de aproveitamento 
dos c etaceos. Apesar de tudo estar previsto. num conforto relativo e num 
mundo de distracc;:oo [exibem-se. na salo de projecc;:oo. os melhores filmes do 
on~]. todos os epocos enlouquecem homens (4). 

A balela e de facto uma razao de vida e de morte. 

/:iC?~ 
. .,~ 
_;;.lrrr:......._ 


---':= 

(lJ esto umo das muitas hist6rias verdadeiros, contadas peres boleeiros recolhido por Alberto Pereira 
de lemos, Genie do Terra e do Mar, in : Boletim do Nucleo Cutturol do Horta, vol. Ill, numero 2, 1963. 
(2) Hermann Melville [1819-1891]. marinheiro e romonclsto norte-americono que se dedicau a 
escrever sabre a pesco a boreia, considerova: 0 Q<;:oriono urn dos grandes boleeirO!l do mundo. 
Alguns deles, ap6s terminadas as componhas tomarom porte activo no explora<;:ao do Far West, no 
pis1a das minas de eiro do Calif6rnia. uma des causQs que fomentarom a largo corrente 
emigrat6ria. [3] Como titulo de curiosidade apontom-se as principais empresas armadoras baleeiras 
existenfes no Arquipelago. [4] Georges Blond, in: A Grande Aventura das 8aleias [tradu<;ao 
portuguesa de Carlas Branco, 1966]. 

In: IlHAS DE BRUMA- rotelro oc;:orlono. A. lopes de Onvelro. 1967. 
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VILA DA MADALENA 
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VILA DAS LAGES DO PICO 
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VILA DE SAO ROQUE DO PIco 
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apoios 

-associaeio de bombeiros voluntal'ios da madalena 
-camara municipal da madalena 

-camara municipal das lages do pico 
-camara numicipal de sio roque do Ilico 

-ecoteca da ilha do pico 
-filarmonica "Iiberdade lagense" 

-parque de campismo das 'lurnas de santo antonio" 
-restal.lrante "a 'fl,lrna" 

-serviens da conservaeio da natureza da ilha do pieo 
-servieos de desenvolvillllnto agrario da ilha do pico 

-serviens de ilha da secretaria regional da 
habitaeio eequipamentos 

-servieos de ilha da secretaria regional da economia 
-servieos norestais da ilha do pico 

SATA Air Ayores 

FCT f lJ [lAt;:AO~ 
LUSO·AMIRJCANAORCT 


