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lQ. 	 testa ilha chamada do Pico em respeito de um altTssimo pico que tem, que 
se levanta sobre as nuvens; de altura tera duas leguas grandes, se bem quem 
o sobe anda tres, em respeito dos giros que faz ao subir; tem no cume uma 
grande caldeira que esta sempre coberta de neve, de que sai um pico, no cume 
do qual esta uma grande rotura que de contTnuo esta fumegando, tal que se lhe 
nao sabe 0 fundo, porque, botando-lhe pedras, se nao ouve estrondo algum. 
Suspeita-se ter rebentado por ele 0 fogo, antes que se descobrisse a ilha. 

2Q. 	 Sendo este pico tao alto, que em tempo claro, nao so e visto das ilhas 
vizinhas, mas de muitas leguas ao 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 seria Job Dutra, flamengo, senhor do 
Faial. 
Tem dezassete leguas de comprido, de largo no mais estreito nao sao menos que 
duas, para 0 noroeste dista quinze leguas da ilha Terceira; e muito fragosa, 
falta de agua, pouco trigo, abundante de vinho, que, de ordinario, da trinta 
mil pipas, com mu i tas madeiras de cedros, treicho (sic) (1), faia e outras. 
Tem duas vilas, com seus capitaes maiores e camaras que a governam, com seu 
governador que e 0 capitao-maior do Faial, e no eclesiastico tem seu ouvidor. 

(1) 	na capia de Jose de Torres esta escrito "freixo". 

in: 	(r@~icas ~a Prowincia de sao Joao 
[wange~ista das li~~as dos ~~ores. 
Frei Agostinho de Montalverne 

Vol. 3, pag. 185 
1962, Instituto Cultural de P.Delgada 
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A IIlLIftU!I. 00 PTIOO 

TIl1ItrndlUl~al!J) 

A i~~a d@ Pico pertence ao grupo central do arquipelago e representa 19,2% 
da ~rea total deste, constituindo a segunda maior ilha dos Acores com 447,7km2. 

Apresenta uma forma oblonga e situa-se entre 38Q 02 1 e 38Q 34 1 de Latitude 
Norte e 28Q 02 1 e 28Q 33 1 de Longitude Oeste. Tem por comprimento m~ x imo 45km, 
segundo um ei xo WNW- ESE entre Kadale~a e pl!J)~ta da TI~~a e de largura m~x ima 
16km, segundo um ei xo NNE-SSW entre Arcl!J)s e Pl!J)nta de S. ~teIUlS. 

Administrativamente encontra-se dividida em tres concelhos: Lages do Pico, 
Madalena e Sao Roque do Pico. 

Testemunha dos fehomenos vulcanicos, a H~a dl!J) i?iilCl!J) revela na sua morfologia 
a actividade vulcanica, de que, a ultima erupcao descrita data de 1720 em 
Cabecos de Fogo. 

o 5Km 
L----l 

Assim, apresenta um relevo vigoroso com 16,4% da sua superfTcie em cotas 
superiores a 800m, 41, 2% em cotas inferiores a 300m e 42,4% em cotas 
compreendidas entre os 300 e 800m. 

Individualizam-se duas grandes unidades morfologicas, uma mais recente, a 
mIDntan~a dl!J) PiilCl!J), outra mais antiga, 0 ~~a~altl!ll da AIC~ada. A fai xa litoral 
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e geralmente estreita com interrup~oes a Nordeste e Sudeste, espraindo-se a 
Ocidente e Noroeste. 

A mo~ta~~a d@ Pic@ constitui 0 ponto mais alto de Portugal, com 2351m de 
altitude (Pico pequeno e Piquinho). E urn cone vulc~nico perfeito e de grande 
imponencia com declives medios acentuados (65%) e de grande imponencia (de onde 
deriva 0 nome da propria ilha. 
Ao contrario do que acontece com os aparelhos centrais do Arquipelago, este nao 
apresenta ainda caldeira somital. 0 cone corresponde a parte ocidental e a sua 
ultima actividade foi descrita em 1718. As suas proximidades circundantes sao 

5 Km 
L-----J 
o 

constituidas por extensos campos de lava onde surgem alguns aparelhos. 

o pla~alto da ~c~ada, com cotas compreendidas predominantemente entre os 700 
e os 1000m de altitude, alonga-se a partir da base da montanha do Pico, onde 
e mais largo e afilando-se progressivamente para Este ate a extremidade Oriental 
(Ponta da Ilha). Apresenta importantes alinhamentos e cones vulc~nicos sen do 
Montanha do Topo 0 seu ponto mais alto e simult~neamente 0 que parece 
corresponder aos restos do vulcao mais antigo da ilha. 
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Embora genericamente 0 clima seja classificado como oceanica humido, existe 
uma forte diferenciacao climatica marcada pela altitude e condicoes locais. 
Assim, segundo a classificacao de Thornthwaite, enquanto a area mais ocidental, 
a fai xa litoral e as de media altitude, possuem urn clima humido, as areas de 
altitude mais elevada do planalto da Achada e a montanha do Pico apresentam urn 
clima super humido, verificando-se ainda urn aumento dos quantitativos 

(mm) 
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o 5 Km 
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pluviometricos na encosta Norte. 

A temperatura conhece tambem uma variacao em altitude, 0 valor medio anual 
dela e de 17QC, com amplitudes termicas diurnas na ordem dos 5QC. Os ventos 
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dominantes sopram do quadrante Sudoeste e Oeste. A montanha do Pico e a que 

apresenta clima mais agreste, mesmo de Ver~o, observando-se nos meses mais 

frios a queda de neve e granizo. A rede hidrografica e constituida por linhas 

de agua de regime torrencial e lagoas nas crateras de altitude. As nascentes 

existentes situam-se junto ao litoral e nas bordas do planalto da Achada. 


Os solos, no geral, por pouco meteorizados que s~o, tem fraca capacidade 

agrlcola, requerendo a sua mobilizac~o cuidados especiais. S~o compostos 

essencialmente por materiais lavicos (piroclastos de teor basico), estando 

as formacoes sedimentares apenas representadas areas de meia encosta nas 

vertentes da montanha do Pico e numa fai xa aluvial em torno da lagoa do Paul. 


As condicoes morfologicas da fai xa litoral tambem n~o s~o favoraveis a 

fixacao de vilas dotadas de porto, dada a deficiente protecc~o dos ventos e 

das mares, mas as necessidades de pesca e comercio local deram origem a 

pequenos cais que permitem a acostagem de barcos de menor tonelagem (S. Roque, 

Madalena e Lages). 


Oescoberta, ou "redescoberta" no seculo xv, em data inexacta, 0 seu povoamento 

deu-se por volta de 1460. Relativamente aosprimeiros povoadores, parecem 

coexistir duas versoes. 

N~o tendo 0 seu primeiro capit~o Donatario (Alvaro Ornelas) chegado a tomar 

posse da ilha, esta e incorporada na capitania do Faial de quem era Donatario 

Jost de Utre, que traz para a Vila da Madalena colonos faialenses e flamengos. 

Por outro lado, parecem ser oriundos da Terceira e Graciosa os primeiros colonos 

das Lages e S. Roque. 


Facto incontestavel e a sua dependencia administrativa e economica do Faial, 

que ira prevalecer ate aos dias de hoje. 

Manifesto e 0 papel polarizador da cidade da Horta que se reflete na importancia 

que assume a vila da Madalena (ponto de ligaCao entre as duas ilhas). Lages foi 

a primeira vila do Pico, seguindo-se S. Roque em 1542 e Madalena em 1723. 0 

povoamento faz-se entao segundo um padr~o linear, quase contlnuo a orla da ilha. 


Atraves de quinhentos anos de Historia, os picoenses desenvolveram varias 

actividades economicas das quais se destacam, no inlcio, a cultura do trigo e a 
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exploracao do pastel. Seguiu-se a transformacao dos campos de lava em ricos 
vinhedos e pomares. Por fim, a presenca dos baleeiros americanos vieram 
induzir uma nova actividade - a cata a~ cac~a]~te - que durante anos 
constituiu, alem de fonte de rendimentos, um dos aspectos pitoresco da ilha. 

A populacao do Pico, apresenta-se como a mais envelhecida da Regiao em 1981 
(lndice de envelhecimento 84,5%), contribuindo decisivamente para tal os 
elevados lndices de emigracao. 0 lndice de perda de populacao a partir de 1960 
e supErior a registada no conjunto do Arquipelago. Por outro lado, existe um 
forte desiquillbrio entre a natalidade e a mortalidade. 

PIC 0 
GNP'll 
[,ina, 
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r tambem na ilha do Pico que se registam os valores mais elevados da taXa de 
analfebetizacao. 

o sector Primario continua a ser aquele que domina na populacao activa, sendo 
nele que assenta a economia da ilha (42,2% do PIB em 1983), nomeadamente na 
producao agropecuaria quase exclusivamente para consumo interno. 

Esta agricultura de subsistencia condiciona uma dependencia da importacao de 
produtos agrlcolas. Somente a vinha, que na 0ltima decada foi em parte 
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abandonada, da mostras de algum dinamismo, com a introdu~ao, com sucesso, 
de novas castas e a tentativa de recuperar a imagem de qualidade do vinho 
Verdelho, famoso nos seculos anteriores. A actividade transformadora e 
reduzida e limitada a industria de lacticlnios. 

o sector Secundario possui uma importancia relativa (24,2% do PIB) que lhe 
advem do sector piscatorio, industria conserveira e pequenos estaleiros. 

PIC 0 A~ORES 

1971 1981 1981 

1I I 

:II: IT li 

11[ lIT ill 

o Turismo nao se revela uma actividade significativa, pese embora as 

potencialidades paisaglsticas e etnograficas da ilha. 

Dotada de alguns empreendimentos hoteleiros, falta-lhe a divulga~ao a nlvel 

dos circuitos turlsticos Regionais e exteriores. 


Todas as actividades se ressentem de tres carencias basicas que condicionam 

as potencialidades da ilha : a falta de agua, a carencia de energia e a 

inexistencia de mao-de-obra qualificada. 
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A producao de energia e a captacao de agua sao insuficientes, agravando-se 
ainda 0 problema com a deficitaria rede de distribuicao de ambos. 

Tambem condicionante do Desenvolvimento, e 0 sector dos transportes: no 
entanto a abertura recente do aeroporto e as obras de melhoramentos dos 
portos existentes podem induzir uma nova dinamica no sector. 

Todavia a il~a d~ Pic~ continua a ver a sua populacao partir em busca de 
melhores condicoes de vida e 0 vazio que fica dificilmente e preenchido. 
o arcaismo das estruturas existentes, 0 envelhecimento da populacao e as 
limitacoes que derivam da sua dependencia da vizinha ilha do Faial sao 
factores que levam a um Desenvolvimento diflcil e penoso. 

Texto elaborado pela: 

Sec~a~ de 6e@~rafia 
~par~nto de Bio]~gia 
~niwersidade d~s ~~ores 
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A zona costeira do arquipelago dos Aeores, e sem duvida uma verdadeira 
fronteira entre 0 mundo terrestre e marinho, representando um dos ecossistemas 
mais ricos da Macaronesia. 
Mal descrita e pouco conhecida, esta pequena parcela com cerca de cinco a 
sete milhoes de anos de idade, e 0 meio mais transformado por numerosos factores 
inerentes a presenea do homem. 
Sao inumeros os pontos do arquipelago em que 0 meio marinho e quase virgem, 
representando uma entidade original onde se reunem especies quer do continente 
europeu, quer americano, bem como do Mediterraneo e tropicos. 

o progressivo aumento da sua degradaeao - presentemente poder-se-a falar em 
poluieao e sobrexploraeao em determinados pontos das varias ilhas que compoem 
o a rqu i pel ago - torna foreoso 0 seu es tudo com 'imp1 i caeoes nao apenas puramente 
cientTficas ou historicas. 
Qualquer polTtica de exploraeao que vise fins turlsticos, culturais ou economicos, 
tal equal uma polltica de conservaeao dos ecossistemas litorais, devera assentar 
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em bases cientificas precisas que so poderao ser elaboradas com profundo 
conhecimento da dinamica destas popula~oes ou comunidades. 

Possuindo desde ha muito tempo a lRe~iao U*.UJltOIrllIIlOllliD. dos h\!(;01f"eS institui~oes e 
tecnicos capazes de conduzirem de forma eficaz um programa cientifico de estudos 
multidisciplinares neste domlnio, consegue-se uma vez mais (apos as expedi~oes 
ci entHi cas ao lr([)Jro/85, GM(lI([)JWM, nmt[S/89 e Sh\Dh\ MJRllh\ e f([)J~ll~S/9([])), 
reunir sob orienta~ao do ~partamento de ~iolo~ia da ~lrIIiwersidade dos h\!(;01f"eS um 
determinado numero de individualidades cientificas, normalmente dispersas, 
contando-se a parti da com a Sec1f"euria lRe~iolrlla~ de h\~riicUJIlltUJlra. e lPescas, com a 
Sec1f"euria lRe~iolrllal de lrUJIrismID e ~ielrllte e a ~lrIIiwersidade dos h\!(;ID1f"eS atraves dos 
~par~ntIDs de r!ieocielrllcias e ~iollD9ia, ambos em Ponta Oelgada. 

As Universidades do U*.lgarwe, Cl!Di~ra e Lis~ - facUJIldade de Cielrllcias - estarao 
igualmente representadas nesta grande expedi~ao cientifica, 0 mesmo acontecendo 
com 0 lllrllstitUJlto INadlDlrlla~ de lllrllwestiga!(;alD U*.~raria - ICelrlltrn ~adlDlrlla.l para a JPlrotec!(;ao 
U*.~rico~a - ([)Jeiras e com as lOlrllas U*.~rarias de (a~das da lRailrllha e SaIrllU~. 

Como convidados estrangeiros, estarao entre nos a Royal SilDciety for t~e IPrntectioml 
of t~e ~irds - lllrll~laterra, Sutiolrll de loo~o~ie - ll~~ - h\IrIItibes - fralrll!(;a, 
IIJJepartemnelrllt des Scielrllces ~io]o~iqUJIes - ~lrIIiwe1rSlite dUJI IqlUJIeiblec - (alrllada, JL~ Smlit~ 
llnstitUJlte IDf k~t~YlDlllDgy - Gra~amms"Wim - H!:frka do SUJll, IlDepartemJelrllt de ~ilD~o~ie 
facUJIlte I!I!es Sdelrllces et de lbelrllie - IqlUJIeiblec - (alrllada, ~ ~s~i1f"e ~lIDiwersity 
[sudos ~lrIIidlDS da. ~rica e 0 llstitUJltID di [lrIItmml!Dlo~ia h\~raria. - JPlerUJl~ia. - llta~ia, 
entre outros. 

-
- .......;:

-
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A Ilha do PICO foi agora escolhida para a realiza~ao desta expedi ~ao por 
motivos varios e com diferentes objectivos, entre os quais: 

(0) a sua situa~ao geografica; 

(0) 0 seu grandioso tamanho; 

(0) a importancia dos pequenos ilheus existentes; 

(0) os diversificados ecossistemas que a compoem. 

Todos estes motivos permitirao um estudo exaustivo (pelas diferentes equipas de 
investiga~ao) dos diversos ecossistemas que apresentam grande variabilidade, 
especificamente relacionados com os diferentes factores flsicos e bioticos que 
os constituem. 

Para alem dos dados cientlficos, que poderao ser objecto de publica~ao, sera 
igualmente elaborada uma monografia sobre a Ilha do Pico, com especial relevo 
para os varios ecossistemas que a compoem. 

Ficarao os responsaveis da linha de investiga~ao de Googlf"iiIlfiiiill fisiiciill e IInUJRiUlliill 
encarregues de elaborar uma descri~ao geografica da ilha e ilheus, aspectos 
socio-economicos da utiliza~ao do solo e, se posslvel os aspectos geomorfologicos 
e geologicos. 

Igualmente, cabe aos restantes responsaveis pelas diferentes linhas de 
investiga~ao, a elabora~ao dum relatorio de actividades cientlficas que servira 
de base a final publica~ao dum RelatOlf"ii~ Plt"'e]ii~ii~iiIlr s~blt"'e iiIl iill1na d~ prr~. 

A edi~ao deste traba-Ihointeressa aos organismos regionais ligados ao TUJldslOO, 
EdUJIcatao e tUJllltUJlra, bem como aos sectores ~glf"ic~]a, f~olt"'esta] e PesqUJIeiiro. 
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LKSTA ~[ PARIKCKP~S 
DepartaEento de Biol~~ia 
~~iwersldade dos Ac~res 

(0) Prof. Doutor J~SE OOO~B[RT~ B~~~~ ~LKW[KRA (respo~sawel) 

(0) Prof. Doutor JOSE (fi~nlHl[~ ~[ ~ros IFIIRMIIIUJ)[S (respo~sawel iW1lteri~~) 

(0) Doutor J~~ ~~~K~ ~~K~ TAW~S (~reside~te da cmmissa~ ~rgaW1lizad~ra) 
(0) Eng.Tec.Especialista [{]~rr SM.RIES RIIRTAOO (cmnissa~ ~rga~izad~ra) 
(0) Dr. fRAlCKSorn ~PK~ (cmmissa~ ~rga~izad~ra) 

( 0) Dr. llin IFIIRAAl ~[ CARWAILiHIDl 
(0) Doutor IHI[~~K~~[ J~S[ ~ ~STA SC~~[Rl 
(0) Dra. IFAT1[M ~L~ li~llmUR~S 
(0) Dra. MRKA L~iSA ~[L~ ~LKW[K~ 
(0) Dra. b\M K~[L I[j)[ IHIEL~ M[W[IOO ~[T~ 
(0) Dr. JOS[ ~~~[L WK[~ [{][ ~LKW[KRA ~EI~ AlEWE~ 
(0) Dra. ~~KA ~~~ELA [{]E ~E[{]EK~S LKM 
(0) Dra. ~RKA J~~ PEREKRA 
(0) Dra. A~ CRKSIK~ ~SIA 
( 0) Dra. (CA~ mclMOO ~~~ES 
(0) Dra. mRKA M MIUl~CKAtt;:.M ~. W[lfnllJl~ 
(0) Dr. CARIL~S uaB[RI~ I!i4JHES RK BU IRO 
(0) Eng9. (fiRi\CKElrI BEL~ mCKEL 
(0) Dr. JO~ J~S[ ~llflUBm ~. roRrrK~ 
(0) Dra. IHIELEM MIUA (fi. PKD~ ICH\.Il.AIOO 
(0) Eng.Tec.Especialista J~S[ JXIIW~EL P[RHAA [{]'~UM 
(0) Tec9.Auxiliar ~RKA J~~ TAWEKAA 
(0) Aux.Tecnico JOSE ~~[L IFARKAS WKWEK~S 
(0) Aux.Tecnico P[[{]RO uaBERI~ ~ PEREKAA 
(0) I. M. T. J~O ~~EL JRAroSdll PAWIAO 
(0) 1. M. T. ~RKA 00 ICUMI«ll SKLWU~ MI~S 

Pessoal auxiliar 

(0) Sra. IHIEL[~ ~[~EKR~S (respo~sawel ~/c~ziW1l~a) 
(0) Sra. ~ ~IK~ 
(0) Sra. L~r~ IF[RR[K~ * 

* Departamento de Geociencias 
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lKSl~ ~[ PARIKtKPAIlES 
Reg-nl!])W1lais 

(0) 	 Prof. Doutor ~K@ ~6~[KRij 
Departamento de Geociencias 
Universidade dos A~ores - 9500 PONTA DELGADA 

(0) 	 Dr. JOM P~IIJU1) roIfllSI.MtK~ 
Rua de Santana, 40 
9500 PONTA DELGADA 

(0) 	 Florestal EstagQ. P[~~ ~KG~[l ~~~ 
Direc~ao dos Servi~os Florestais 
Largo de Camoes - 9500 PONTA DELGADA 
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(0) 	 ProfQ. Doutora ~RIA LORflE CORREIA ~ ~~~(I~ 
Unidade de Ciencias e Tecnologias Agrarias 
Universidade do Algarve - 8000 FARO 

(0) 	 ProfQ. Doutora ~IA l[~SA ~[I~ 
Instituto Botanico - Apartado 3015 
P-3049 COIMBRA 

(0) 	 Prof. Doutor L~rS ~ . ARR~~ 
Faculdade de Ciencias 
Rua da Escola Politecnica, 58 - 1294 LISBOA codex 

(0) 	Doutor JOS[ [~~ ~RlilS O~~~[ 
Museu, Laboratorio e Jardim Botanico 
Universidade de Coimbra - 3049 COIMBRA 

(0) 	Engenheira ~[L[~ ~R[S ~l~ ~lIAS 
Zona Agraria de Santarem 
Rua Pedro Canavarro, 21 ri c - 2000 SANTARtM 

(0) 	 Engenheira F[LISB[~ ~IA ~6R[ ~S ~@S 
Zona Agraria das Caldas da Rainha 
Rua Leonel Sottomayor - 2500 CALDAS DA RAINHA 

(0) EngQ. Tecnica RilA PR[tiOSA R~IWO ~@S l[IX[I~ 
C.N.P.P.A. - Ediflcio I 
Tapada da Ajuda - 1300 LISBOA 
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(0) 	 Prof. Doutor J[~ ~~[X~ 
Departement de Biologie - Universite Laval 
Ste-Foy, Quebec. CANADA G1K 7P4 

(0) 	 Prof. Doutor ~~~ ~X~ 
Department of Anthropology. University of Durham 
43 Old Elvet - Durham DH1 3HW - INGLATERRA 

(0) Dr. ~~X~~i~ (~RI~([ ~[~~ 
J.L.B. Smith Institute of Ichthyology 
Private Bay 1015 - Grahamstown - ~FRICA DO SUL 6140 

(0) 	 Doutor M[J)~ IFERMmI 
St. Zoologie - INRA 
37 Boulevard du Cap - 06602 - Antibes - FRANCA 

(0) 	 Prof. Doutor [J)A~I[~ CO[J)[RR[ 
Departement des Sciences Biologiques 
Universite du Quebec a Montreal 
C.P. 8888, Succ. 	 A, Montreal - CANADA H3C 3P8 

( 0) 	 0r a. ~lEHnlH/[1R MlIOOllX~ 
Thornton Gore Road 
Thornton, New Hampshire - 03223 ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

(0) 	Doutor ~RiM ~] ~[WO 
Royal Society for the Protection of the Birds 
The Lodge, Sandy, Bedfordshire 
SG19 2DL INGLATERRA 

(0) Engenheira ([(X~IA [lEPAl 
Istituto di Entomologia Agraria 
Borgo XX de Giugno 
Perugi a - IT~LIA 
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LliSI~ ~[ P~II[IP~~S 

IhIatllJlralisitas 

(0) 	ffimtollDio ~-n ilnef"E Raposo (a) 
Rua EngQ. Jose Cordeiro 
9500 PONTA DELGADA 

(0 ) 	Jose Pedro ~iegas PillDto (b) 
. 	 Banco Pinto e Sotto Mayor 


Rua da Conceicao, 106 

9600 RIBEIRA GRANDE 


(0 ) 	[[]a1berm leixeira PiIlmOO (c) 
Bairro dos Anjos, 10 
Aeroporto de Santa Maria 
9580 VILA DO PORTO 

(0 ) 	IBrullD([]) de lX'edei ros 1B'f1lMlII1l (b) 
Unidade de Cuidados Intensivos 
Hospital Distrital de Ponta Delgada 
9500 PONTA DELGADA 

(0) 	 IEimilllDllJle1 blJiXlDs([l) fllJlritado PalCitnelC([]) (d) 
Universidade dos Acores 
Rua da Mae de Deus, 58 
9500 PONTA DELGADA 

(0) 	lmnas [anallln«ll dle S«llaJIsa (d) 
Universidade dos Acores 
Rua da Mae de Deus, 58 
9500 PONTA DELGADA 

lIDota: (a) 	 colabora a tempo inteiro com a equipa de Ge«llgrafia
f1s1ICa e lIn~na. 

(b) 	 colaboram a tempo inteiro com a equipa de Bi«lll«llgia nerillDllna. 
(c) 	 colabora a tempo inteiro com a equipa de lillDtrodlllJlta([]) dle 

~nm«llllDia axyridlls lIDOS ~t([l)res - Ililna d«ll PilC«ll. 

(d) 	 colaboram com todas as equipas na documenta~ao em vldeo e 
fotografia. 

Departamento de Btowgtu 

17 



PICO 1991 


Prof. Ooutor ~pijS FI~~~[S 

Dr. J~a~ J~se ~. P~rtei~ 
Ora. ~]e~a ~ria P. ta]ad~ 
Ora. ~ria ~n~ela ~. li~ 
Prof. Ooutor ~ri~ Sa]g~eiro 
Dr. UblltO~-n1D GulHllnermre RalJll(])slD 
Prof. Ooutor ~lcorn Smit~ 

(0) 	observacao no ambito da .Geomorfologia (formas do relevo, 
formas do litoral, formas de erosao, etc.) e do ambito do 
ordenamento do territorio; 

(0) 	 estudos sobre as caracterlsticas de uma bacia hidrografica 
da 11 ha do Pi co ; 

(0) 	 os movimentos da populacao e estrutura da populacao numa 
vila da Ilha do Pico; 

(0) estudos sobre a arquitectura da casa rural; 

(0) 	estudos de varios parametros biodemograficos da populacao 
local, com vista ~ caracterizacao gen~tica da mesma. 
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Prof. Doutor BRAI~ ~lli~[li~ 

Dra. ~ria Joao Pereira 
Eng~. 6raciete Belo ~c~el 
Eng.Tec.Esp. ~arte S. F~rtado 
I.M.T. Joao ~n~el R. Pawao 
Dr. Joao Pa~~o to~sta~c~a 
Florestal Pedro ~~g~el ~r~da 
Prof~. Doutora Teresa ~lll1lJllE'ida 
Doutor Jose ~~nde 

(0) 	estudo da distribui~ao, status e fenelogia das especies 
vasculares endemicas. Colheita de algumas especies para 
herboriza~ao; 

(0) 	 colheita de sementes em particular das especies endemicas 
mais amea~adas para ensaios de germina~ao e inclusao no 
banco de germoplasma; 

(0) 	estudo da distribui~ao e dinamica das especies exoticas 
mais agressivas; 

(0) 	 primeira aproxima~ao a cartografia da vegeta~ao da ilha do 
Pico. 
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Dr. 	JosIE iU[\'U[OO 

Dr a. ffima INIeto 
Dra. ffima Cristina Costa 
Naturalista Jose Pedro \'U. Pinto 
Naturalista Bruno de ~. B~ 
Prof. Doutor L~is ~. ~r~da 
Doutora ~at~er Ba]~in 
Doutor P~Hlili\ID IHIeemmstra 

(0) 	cartografia biofisica das Lages do Pico: 
(0) 	 levantamento topografico; 
(0) 	 caracterizacao do substracto; 
(0) 	 caracterizacao e delimitacao das principais biocenoses. 

(0) 	eleboracao de coleccoes de referencia dos seguintes grupos 
de organismos marinhos: 
(0) 	algas; 
(0) 	 moluscos; 
(0) 	crustaceos; 
(0) 	 equinodermes; 
(0) 	 pei xes. 

(0) 	estudo alometrico e ecolog ico das popul acoes de 6ra\IDs~s gra\IDs~s 
(carangueijo-fidalgo). 

(0) 	 todas estas actividades serao complementadas recorrendo a 
fotografia subaquatica. 

Departamento de Blologlu 

20 



PIeo 1991 


(0) I~trod~tao de ~wmo~ia axydiris nos ~tores 
(0) ilha d~ Pico 

Doutor ~E~RI~~E S(~~ERl 

Dra. ~ria ~~~ciatao ~en~ra 
Eng.Tec.Espec. Pereira d'~]neida 
Tec9. Auxiliar ~ria Joa~a Taweira 
Naturalista ~lber~ 1. Pmmbm 
Doutor ~~dre ferra~ 
Doutor ~niel Coderre 

Introdu~ao de ~anmonia axyridis PALLAS ((0]., (occi~el]idae) 
nos A~ores. 

(0) introdu~ao de ~nmonia axydiris PALLAS; 

(0) recolha de predadores entomofagos das famllias (occi~e]lidae, 
Psilidae e (risopidae; 

(0) prospec~ao e recolha de afldeos. 
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(0) 	 IElnitmIOlog-na 
(0) 	 pragas agricolas e -nnsectos parasitO-ndes 

Ooutor JO~O lA~~S 
Ora. ~~isa @]iweira 
Dr. Fralnlcisco S. Pinto 
Aux.Tec. Jose ~iweiros 
Aux.Tec. Pedro Pereira 
Prof9.00utora ~orete AlnI~lnIciada 
Eng9. Felisbela Salnltos 
Eng9. ~]ena ~tias 
Eng9.Tec9. ~-nta leixeira 
Prof.Ooutor Je~y ~~i] 
Eng9. Cecilia (zepat 

(0) 	 inventario dos insectos parasitoides nos principais 
biotopos de aptidao agrlcola; 

(0) 	 inventario de lepidopteros nocturnos; 

(0) 	 inventario das doencas, das pragas e dos lnlmlgos naturais 
nos biotopos com ~ica faya Ait. (~yr., ~yricaceae); 

(0) 	bioecologia da praga lagarta-das-pastagens ~yt~iJ~a ~niJ~ncta 
(Haworth) (~ellD., ib:midae). 
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Ora. ~ MrnIIlJlIEIl..A iMI. iMlUllDlIES 

Dr. 	 Carlos ~lberto G. RibeinD 

Pesquisa de agentes entomopatogenicos: 

(0) 	colheita de insectos com sintomas patologicos; 

(0) 	 recolha de amostras de solo para isolamento de 
entomopatogenicos. 
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(0) 	Omimloglia Ora. lF~nm '"'. m:1IJ)1EI~S 

Ooutor ~drlia~ 1Dle~ OOewo 

(0) 	distribui~ao de Sterna do~gal~lii e Sterna ~i~~do; 

(0) 	 nidifica~ao, ecologia alimentar e crescimento dos jovens
das especies acima mencionadas; 

(0) 	captura e anilhagem de outras aves marinhas; 

(0) 	 observa~ao de especies migratorias marinhas e terrestres; 

(0) 	dinamica populacional de passeriformes em diferentes habitats 
daquela ilha; 

(0) 	captura de especies pertencentes a Passer domestlic~s. 
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Dr. GIL flElRMl IIJ)IE am.WMJID 

1. M. T. Ifrfiari a d([]) iCalf1ll!kl]) S. Ifrfiaws 

Estudo da dinamica populacional do Coelho-bravo Orycw]ag~s 
c~lf1riic~]~s L. 

IfrllIEl({))OOl({))GUi, 

P~ess([])s i~direcws (lQ fase) 

(0) marcacao dos locais a estudar; 
(0) observacao e contagem; 

(0) diferenciacao entre jovens e adultos; 
(0) aplicacao de estatisticos. 
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00 ITllIESOOlRllHlPl1lElffilU M nM 00 PlUOO, 

IE [[J)IE SIEIlDS PIRIlrrrilU oms roOOffihlOOllRlES, 

IE ITllIE lrl!]MS lAS MIS mllDl/AS 

ITllHiMS [[J)IE ~IRI~ 


o primeiro homem, que se pratica por certo auer entrado (1) nesta Ilha para 
a pouoar foi hum Fernando Aluerez Euangelho, 0 qual uindo a buscar a tomou 
polla parte do Sul, e uindo no barco busca la costa (sic) saltou em terra 
aonde se diz 0 penedo negro, e com elle hum cao que trazia, e 0 mar se leuantou 
do modo que nao deu lugar a ninguem mais saltar em terra, e aquela noite se 
leuantou uento, do modo, que a carauela ao outro dia nao appareceo, e elle se 
ficou na Ilha com 0 seu Companheiro 0 Cao; e nella esteue hum an no sostentando 
se das carnes dos porcos, e outros gados brabos, que com 0 cao tomaua (que como 
o Infante quando as descobrio em todas mandou botar gados, auia nellas, quando 
depois se pouoarao muita multiplicacao delles). 
No cabo do anna tornarao os Companheiros a buscar a Ilha polla mesma parte, e 
uindo com milhor mare, e como elle ja estaua pratico na Costa emcaminhou os pera 
o porto, aonde agora he a freguezia das ribeiras em que saltarao, e se festejarao 
como conuinha tratando de sua pouoacao logo por esta parte, sen (sic). 
Dos coais os dous pricipaes pouoadores, forao 0 ditto Fernando Aluerez e Jurdao 
Aluerez Caralta: Este ficou pouoando aly aonde saltou; e 0 Fernando Aluerez, 
comecou a Sua polla parte aonde se diz a Ribeira do Meio. 
Outros dizem, que os primeiros pouoadores da Ilha foram os que mandou 0 Capitao 
Jos D'Utra da Ilha do Fayal, donde dizem, que estando hum dia a sua janela lauando 
as maos ao sahir do sol se the descobrio a Ilha e que mandando hum barco a ella 
com gente forao tomar a parte do Sul, aonde agora esta a Freguesia de S. [~atheus, 
aonde a Ilha faz ponta ao mar, e 0 Pico fica mais Vizinho, que se deuia ser a 
parte, que ao Capitao II se descobrio, e aly fizerao sua pouoacao e he a I-Iha tam 
fragosa, que estes pouoauao por esta parte, e os outros polla outra, e assim 
estiuerao alguns annos sem saber huns dos outros, e nao se meteu tam pouco tempo, 
que 0 Capitao nao negoceasse a Capitanhia da Ilha pera si. 
Porque se pratica por certo, e collige de papeis, que tendo estes primeiros 
pouoadores andando monteando noticia dos outros rompendo polla Serranhia foram ter 
com elles, e communicando se acharao entre si, que os que Vierao de fora erao os 
primeiros que entrarao na Ilha, e dizendo que pouoauao aly por ordem do Capitao 
Jos D'Utra que 0 era della, se forao ter com elle, e contando lhe 0 estado em que 
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estau~o e 0 tempo que auia, os festeiou, e estimou muito e for~o sempre os de 
quem mais cazo fez com aquella Ilha, e mais em particular do Fernando Aluerez, 
ao qual cometia suas uezes por seus Aluaras para 0 que conuinha ao bem commum 
de todos os quais por ser boa antiguidade, e porque delles se collige que pouco 
mais ou menDs por este tempo a Ilha foi pouoada os botarei aqui, com alguas outras 
fintas, que pollos tempos mais adiante se for~o fazendo, donde se ue a pouca 
pouoa~~o que por estes tempos na Ilha auia. 

(1) 	 Estava escrito: sal tad~, foi emendado com tinta diferente e ressalvado 
a margem para: entrad~. 

In: 	 [SI!De'~ 1In~ ICrii staHmJl em Ja1nlliil11ll 
de ~ariias fl~res. 

Frei Diogo das Chagas 

Direc~~o e Perfacio de Artur Teodoro 
de Matos. 1989, 729pp. 
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~ ~ntan~a pitoresca 

o r~i-lama dos ~~ores 

Chegamos ao Cais do Pico depois de uma hora de travessia a partir das Velas. 

A distancia e de 10 milhas. Aqui 0 navio nem sequer parou; os passageiros e a 

mala foram desembarcados para lanchas e seguimos logo para 0 porto imediato, 

a Horta. 

Ja falei antes do Fuji-Yama dos A~ores. E a montanha que se eleva a meio desta 

i-Iha. 0 seu verdadeiro nome e 0 Pico, ou Pico Alto. Naquele dia, 29 de Setembro, 

a montanha estava envolta em nuvens negras e espessas de alto abai xo. Apenas se 

lhe podiam ver as abas descendo em declive suave para 0 mar. Pequenos vulcoes 

parasitas viam-se espalhados por aqui e por ali pelas faldas da montanha. Vistos 

de longe, parecem pequenos montes, como os que constroem as formigas, mas na 

realidade sao montanhas de altura respeitavel, de 50 a 250 pes de altura . 


No regresso a 2 de Outubro, ancoramos aqui e demoramo-nos umas tres horas. De 
manha estava bom tempo, mas depois cobriu-se 0 ceu de nuvens, aT pelo meio dia, 
quando nos aproximavamos do Cais do Pico e por fim desatou a chover. A montanha 
estava completamente coberta. Nao pude afinal desembarcar nesta ilha, mas quando 

, tratar da ilha do Faial, farei referencia a montanha, vista de lao 

A ilha do Pico e a terceira (???) em grandeza, no arquipelago dos A~ores e fica 
umas dez mil has a sudoeste de S. Jorge, quas~ paralela com esta ilha. Nao e tao 
comprida como Sao Jorge, mas tem duas vezes e meia a largura desta. A metade 
ocidental da ilha e quasi redonda, adelga~ando para leste com a forma de uma 
cunha. Um pouco ao sul do centro da parte arredondada ergue-se a montanha do 
Pico. 

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 americana the tinha dado 
esse nome (1). 

Pelo que diz respeito a altitude da montanha, cada autor -Ihe tem atribuido um 
numero. Por exemplo, 2042m (Boid), 2274m (Brown), 2320m (Hartung, Guppy, Baedeker, 
Proen~a), 2384m (Adams), 2625m (Friedlander). Perguntei por isso ao coronel 
Agostinho qual a sua opiniao e obtive como resposta que a medida mais recente e 
digna de confian~a dera 2345 metros. E este 0 numero que ele menciona no seu 
trabalho (2). 
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Acrescente-se que, pelo que toca a forma da montanha, algumas gravuras antigas, 
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 cerca de 60 graus. Hartung, porem, em 1860, mediu 0 declive 
cuidadosamente em oito direccoes direfentes e chegou a conclusao que em todas 
elas a inclinacao ia quando muito a 35 graus, ja perto do cume da montanha. Os 
seus esbocos mostram cerca de 3 a 5 graus perto da base, 12 a 20 graus a meio, e 
35 graus perto do cume. Guppy calculando 0 declive pela altura e distancia a 
costa mais proxima, do lado do sul, 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 ascencao, feita durante a sua estada 
nesta ilha em Maio de 1939. Os leitores devem lembrar-se de que ha cem an os isto 
era um acontecimento notavel, pois nem se podia alugar um cava~o ou burro para 
transporte, nem encontrar cama numa hospedaria. A dificuldade de viajar nesta ilha 
deveria ser nesse tempo muito grande. Embora ele nao faca mencao disso, e provavel 
que tenha partido da Madalena, povoacao perto da costa. Bullar levou nove horas a 
subir a montanha e tres a desce-la. Pelo que toca a calcado, sapatos, botas ou 
sandalias de couro, eram totalmente improprias. Levou um par de botas fortes, de 
caca, que se mostraram excelentes; nem muito pesadas, como se poderia esperar, nem 
susceptlveis de escorregarem ao passar nos rochedos e pedregulhos. E maior 
curiosidade apresenta isto pelo facto de naquele tempo ninguem ter pensado ainda 
em calcado de montanhes, daquele genero, como hoje se usa. 

Foi no dia 10 e 11 de Maio que Bullar e os seus companheiros fizeram a ascencao e 
viram que, perto do cume, 0 orvalho que se tinha depositado nas concavidades da 
lava, se tinha coberto de uma camada de gelo durante a noite. Guppy afirma que a 
neve no Inverno nao se mantem com grande espessura, mas no fim de Abril ainda se 
pode ver alguma neve acumulada nos lugares on de nao bate 0 sol, e em buracos. Em 
Junho ela desaparece completamente. Uma fotografia que comprei a um fotografo na 
Horta, tirada em Abril de 1934, mostra 0 Pico branco de neve por ali abaixo ate 
perto do quarto "go" (3). Isto parece contudo ser um caso excepcional. 
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T. H. Huxley fala desta montanha no fim do diario da sua famosa viagem a bordo 
do "Rattlesnake". Quando vinham de volta para a patria, 0 navio tocou nos Acores 
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 bela ver nascer 0 Sol la do cimo 
e pas na ideia subi-la. 

Convidou alguns membros da tripulac~o, desembarcou, contratou uns carregadores e 
alugou um cavalo. Comecaram a subida a tarde e dormiram a meio do caminho. 
Levantando-se depois pelas duas horas da madrugada, continuaram a subida com 
auxllio de archotes. Ao aproximarem-se porem do cimo, Huxley foi atacado 
repentinamente de fortes palpitacoes do corac~o, devido a sua idade. N~o pode 
por isso caminhar mais e deixou-se ficar ali mesmo. Os seus tres companheiros 
chegaram la cima. Como 0 caminho que seguiam ficava do lado oeste da montanha, 
n~o puderam ver 0 nascer do Sol, mas 0 cenario oferecido pelas nuvens e pelo mar, 
ao alvorocer, visto em redor, de uma altitude superior a 7000 pes, era 
indiscritlvel. Ele escreveu com grande admirac~o: liSe alglUlm 1telrl1usse IprulrI1ur UJIII1lI 

celrl1ar1o des1tes, 1ter]a de jlUllrl1ur em sl p~pr]o a ar1te de i]c]alrl1o, de t~alUlde e de 
ilUlrllner". 

Pelo que diz respeito a descricoes cientlficas desta montanha, do seu formato e 
da sua constituic~o geologica temos em primeiro lugar a de Hartung. Segundo 
Friedlander, e notavel a ausencia de tufo, de cinzas e de blocos, e a lava 
consiste principalmente de basalto contendo boa percentagem de feldspato. Alem 
disso contem grandes cristais de olivina e augite. 0 ponto mais alto da cratera 
fica no bordo leste da mesma, a qual tem uma profundidade de 70 metros 
aproximadamente. No lado de nordeste existe um cone mais pequeno com uma segunda 
cratera. 

A respeito da flora desta montanha deu Guppy (1917) informacoes deta-Ihadas 
baseadas na sua propria explorac~o dela e distinguiu tres zonas de distribuic~o 
das plantas, tal como se segue, corrigindo opinioes anteriores. 

A primeira e a zona de mato, interior, ou zona da ~yr]ca, que se estende des de a 
beira-mar ate uma altitude de 2000 a 2500 pes. Abundam nessa zona ~yr]ca faya, 
Er]ca azor]ca, ou urze e LalUlrIUIs calrl1ar]elrl1s]s. A segunda e a zona de mato, superior, 
ou zona do JIUlIrI1]piErIUIS, que vai da altitude de 2000 pes ate a altitude de 2500 pes, 
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embora haja arbustos mais para cima, at~ uma altitude de 5500 p~s. Entre 2000 e 
3000 p~s a flora e de transi~ao da zona da ~rica, encontrando-se ali plantas das 
duas zonas, misturadas. 

Caracterlsticos da zona do Juullipell"'UJls sao JUJlfll"DIIlleIl"'UJlS «llx.Jcedrns var. lDlf"ewiif«ll-llia, 
~aphflle ]aure«ll]a e [UJlp~«llrIDiia st.J~iiana, al~m de alguns fetos, tais como ~iC~S«llflliia 
CUJI]clta e ~er@stiic~~ sqUJI~s~. A terceira zona, a do cume, vai dos 5500 pes ate 
ao alto da montanha. Por entre a lava e as escorias apenas vegetam por ali ta]]UJlflla 
wUJllgaris, rapa, ~~s serp~.J]]~ var. afll~UJlstiif«ll]iiUJIs, ~fllsiiesiia poliif«llliia, 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, 
gra~as a limpeza sem mais considera~ao da zona do JUJlflliillllell"'UJls. Aqui vemos plantas 
bem comuns e caracterlsticas, tais como: IJlIter-is ail1lUJIiiHflla, 1P«ll].Jtrk~UJIIVIII e Sp~a~fllUJIIVIII. 

(1) -	 Lawton Mackall, 1931. "Portugal for two". New York. 
(2) 	 - No recente levantamento geodesico, feito pelo Instituto Geografico e 

C"adastral, achou-se que a altura exacta do Pico e de 2352 metros - (J.A.) 
(3) 	 - Os japoneses dividem 0 decl ive de uma montanha em 10 sec~oes, ou "gos", 

numerando-os de baixo para cima. Assim, 0 4Q "go" corresponde a 4/10 a 
partir do sope da montanha. 

In: Uma w"Da~em IIllel«ll ~rqUJIipe]a~«ll d«lls ~t«lllf"es. 
HIROSHI OHSHIMA, 1956 
A~oreana, vol.V, nQ.3, 272-276 
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MlIEU\ 

Tomemos a ilha do Pico como i-Iha-padrao, centro baleeiro excepcional. No 
perTodo de 1954 a 1963 so 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 to do 0 dramatismo, a beleza e a grandio
sidade do espectaculo unico: 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 espermacete, 0 cerebro, pode dar de 12 
a 15 barris do melhor oleo. Alguns medem uns bons puxados 25 metros. Mais 
parecem embarca~oes. A BALEIA como 0 vulgo the chama, e 0 melhor e unico 
espectaculo desta gente. 0 homem bate-se heroicamente, quase corpo a corpo. 
com 0 colosso. Grande batalha, grande luta, em que muitas vezes 0 mais forte, 
sem duvida, 0 cachalote, acaba por vencer mas, depois, termina na situa~ao de 
vencido. Vitoria, derrota ou morte nada importa ao baleeiro. Quando 0 sinal 
soa de baleia a wista, quase sempre dado por foguete, 0 baleeiro larga tudo, 
agiganta-se, as for~as redobram-se--Ihe estranhamente. Tudo 0 empolga para a 
luta. 

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 posicao, 
binoculo assestado. Para ele nao ha horarios: de manha ate quase ao sol posto. 
Mal come e mal dorme. A vigia e um pequeno compartimento: um espa~o exTguo 
que mal da para respirar e ate para espregui~ar. Esta equipada com aparelhos 
de radio-telefone. 

Ha 6 vigias no sul do Pico, a zona principal das opera~oes e a onde ha mais 
arma~oes (S. Mateus, Lages, Ribeiras e Calheta). Estas vigias estao distanciadas 
umas das outras cerca de 100 metros e em sTtios altos. Os vigias vem de pais 
para filhos. Nao e ganha pao que sorria, pois tem apenas de soldada mensal 
350$00, acrescida de mais duas diarias, calculadas na produ~ao e despesas das 
campanhas. Ha mais de uma vintena de anos que eles, pacientemente, aguardam 
um equitativo salario! 

Malo primeiro aviso soa - um foguete - a vida de um povo fica em alvoro~o. 
Todos deixam 0 que estao a fazer para em gritaria e correria se apressarem 
para 0 varadouro. Noutro lado, celebrava-se, judicialmente um contrato de 
penhora. Tudo desapareceu, 0 juiz, mais as outras personagens intervenientes. 

Departamento de Biologia 

32 



PICO 1991 


Um casamento: noivos e convidados l~ foram a correr por motivo da baleia. 
Um enterro: 0 padre, 0 sacristao e os acompanhantes deixaram 0 morto, a 
caminho do cemiterio e abalam para a baleia. A vida parou nos ponteiros do 
relogio dum povo. So a vida dele recomeca quando a pesca finalizar. 

Entretanto os baleeeiros aprestam-se. Retiram os barcos, cascas de noz dos, 
barracoes onde se encontram. Tomam posicoes. 

Normalmente a tripulacao compoe-se de sete homens: tra~cador, ba~r, a~te-awa~te, 
awa~te-a-re, wogal e ([])f~da], que faz de rnestre. Todos eles tem a sua Illissao. Os 
remos cadenciados vaG cavando vigorosamente as ondas, enquanto um barco, ao 
largo, a motor, lhes presta assistencia e 0 vigia vai indicando a rota do 
cardume. A casca de noz quase que voa em direccao ao cardume, que velozmente 
foge como seta. E e x traordin~rio 0 esforco destes homens que para chegarem 
primeiro a luta. Chamam nomes uns aos outros, os piores que nao figuram na 
escala da dignidade humana. Mas e como nuvem que paira apenas naquele instante. 
Quando a distancia e grande e 0 vento e de feicao os panos das velas correm e 
funcionam cada uma delas com sinais pintados a negro: quadrado, estrela ou 
losango, etc., distintivos das empresas de cada companha. Quando se aproximam 
da presa, fazem-no com toda a cautela, poiso cachalote tem grande sensibilidade 
auditiva. 

Os olhos dos cet~ceos sao pequenos, mal se veem. Olham em frente. Por isso, a 
embarcacao tem de 0 acompanhar lado a lado, quase em silencio. Momento arrepiante 
e de espectativa. Os coracoes paramo 0 ar engole-se. Uma suspensao de viver. 
o arpao e disparado quase a um metro de distancia, por mao certeira, tal equal 
como 0 toureiro farpeia 0 touro no redondel. 0 arpao e um ferro com 57cm, de 
lamina e 2 metros de cabo. Quando a baleia fica mal trancada aplicam 0 (~a~([])pe, 
que vai agucar 0 arpao. A presa sente-se mortalmente ferida e lanca-se, 
precipitadamente, na fuga. 0 espect~culo ganha, entao, mais emocao, mais calor. 
Mas, 0 arpao est~ ligado ao cabo de reboque (estropo) deixando correr a linha 
sem conta e a grande velocidade, sobre 0 mar agitado e tinto de ' cor vermelho. 
Sangue por toda a parte. Um verdadeiro mar vermelho. 

Quantas vezes, 0 colosso nao so atira com a embarcaCao para 0 mar, desfazendo-a, 
em pedacos, mas tambem volta-se para os homens, de boca aberta, como fera autentica. 
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Noutras vezes nao e 0 cachalote, a causa da morte, e a falta de cais, como 
aconteceu em 9-XI-1967, com a canoa CristOwao ~~~el, de Santa Cruz da Graciosa, 
que num rude golpe de mar se virou, perecendo os seis tripulantes, salvando-se 
apenas um, 0 arpoador Firmino Rodrigues. 
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Ne~tes lances, de morte ou de vida perdem-se vidas de muitos baleeiros. Quantas 
vidas este misterioso mae n~o guarda no seu seio!? 

"Manuel Alves continuando a desafiar a t~o interessante quanta eric;:ada meada de 
aventuras de baleeiros, diz-nos: um dia arriamos a um cardume de baleias pela 
~~e~~da fora. No bote em que arriei, ia de oficial 0 mestre Jose Alves, um 
valent~o que tinha andado embarcado em baleeiras americanas durante muitos anos. 

Uma hora depois, estavamos sobre elas e trancamos uma; mas esta rolando, ferida 
pelo arp~o, revirou 0 bote, partindo-lhe uma tabua. Ainda assim tivemos sorte, 
porque a baleia ficou ali parada, dando tempo de cortar a linha, pois, se 
tivesse caminhado com 0 bote, deixando-nos sobre a agua desamparados, poucos 
teriam escapado, porqu so nos chegou socorro cerca de uma hora depois do 
desastre. 

o bote era pequeno, medindo apenas 27 pes e alem disso estava tripulado por oito 
homens, na maioria velhos. Durante essa hora de espera, que pareceu um dia, 0 

mestre, mandou-me e a outro mais novo, que juntassemos as cestas, remos e tudo 
quanto pertencia ao bote e andavam sobre Q mar, dispersos a deriva. 

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 the prestar auxilio, 
abeirei-me do homem. Ele, ent~o, num esforc;: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 tomado de surpresa, bebi 
grande quanti dade de agua mas, quando voltei acima e me enchi de ar, voltei-me 
para ele e com voz trovejante disse-lhe: - 0 nos so amigo! ... nada disso, n~o e 
assim que se faz! ... Mas, Jose Alves estava em cima do bote enmurenhado como cao 
que apanhou pedrada, mas estava fora da -agua e eu metido ate ao pescoc;:o com 0 
estomago cheio de agua! ... 

Dizem e, e verdade, que nao ha pior cunha que e a do mesmo pau. Jose Alves era 
meu tio, mas n~o teve pejo nenhum em me meter no fundo para se guindar acima 
do bote para se salvar." (1) 
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Em terra 0 espectaculo nao e menos vivo. E raro assistir-se de terra ao que 
se passa no mar alto. Nos ultimos tempos, em 1957 e, em Dezembro de 1965, 
presenciou-se de terra, a vista desarmada ao arpoamento de onze baleias, no 
canal entre as ilhas do Pico e de Sao Jorge. 

Por isso, 0 grande recurso e ainda 0 radio. Escuta-se 0 radio em casa ou no 

- ~ 
-- ~ 
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cafe. Formam-se partidos como se aquilo fosse futebol, um Sporting-Benfica. 
Porque aquela tripulacao e a melhor; a que tem um arpoador que ja, a sua conta, 
deu a morte a muitos cetaceos; porque e valente, tem um bom golpe de vista e 
de pernas, eu sei la, um cortejo de porq~es e outros trantos de adjectivaCao ... 
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Ha os que assistem a tudo silenciosos, os de mais idade, que remomoram 0 que 
foram e 0 que sao (2). I~uitos deles foram bravos no mar e da pesca ao cachalote. 
Hoje, sombras do passado, vivem aquele doce momento, como se tivessem rezando 
as contas de urn longo terco. Jos~ Lima, ja falecido,conta-se como 0 oficial que 
mais arpoou na Ilha do Pico. 
A baleia vem a reboque. Ha festa na recepcao, com m0sica e foguetes. £ dinheiro 
que chega. Homens aprestam-se na faina. Comeca 0 desmanchar de baleia. Quadro 
vivo que nunca mais se perde na memoria. 

o espelh~, instrumento cortante com um grande cabo de madeira entra em funcao. 
Um guindaste retira da agua outra enorme baleia, e outra e ainda outra. Um 
nunca mais acabar ... Tudo indica que foi desta vez a apanha de um outr~ cardume. 
Um cemit~rio de ouro. 

Por toda a parte vasilhas ensebadas, barris de oleo, montoes de ossos, reslduos 
de lenha e toucinho branco, cortados em grandes pedacos. Sobe 0 fume nas fabricas, 
que reduz tudo aquilo a po em menos de um fosforo. (3) Os caes famintos farejam 
e comem. Oa massa encefalica saiem depois excelentes produtos cosmeticos. Quem 
havia de dizer! 0 resto ~ feito para rcoes de animais. Algu~m, aqui ao lado, um 
entendido, disse-nos que em cada cachalote, em media, esta calculada a producao 
de 4.850 kilos de fino oleo. Em 1963, so 0 Arquip~lago acoriano produziu 305.813 Ckilos de farinhas. Os meses melhores para a pesca ~ de Maio a Setembro, sendo dos l~me-Ihores meses 0 de Julho. Mas todos os anos ha acr~scimo de producao. E ainda 
bem que ~ assim. Ha um cheiro a fa~, por toda a parte, que nos fica nas ~ 
narinas durante um ror de tempo. £ um cheiro pestilento que da a volta ao .~ 

estomago. ~ 
A baleia da outra riqueza - 0 ambar, que e 0 excremento da fera, de valor precioso ~ 
como catalizador de perfume. A princlpio houve quem pensasse que fosse excremento ~ 
de aves ou, entao, uma forma congelada de goma. 0 branco e 0 melhor e relativamente ~ 
raro. So 0 macho ~ que produz ambar. Em 1913, Londres registou a maior quanti dade ~ 
de ambar: cen!o e tantos kilos. Posteriormente, na Noruega, em 1931, foi assinalada r~ 
uma pedra de ambar com cinquenta e tal kilos. ~ 

Enfim, a baleia ~ sinal de prosperidade, ~ oiro que entra por todas as portas deste 
born povo acoriano atraves da exportacao com 0 estrangeiro (Holanda, Alemanha, 
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Espanha, etc.). 

E, ao pensarmos no processo rotineiro destes acorianos lembramos 0 de outros, 
mais evoluldos e de maior perigo para 0 homem, como aquele praticado pelos 
pescadores da Noruega, Inglaterra, Japao, Russia, Africa do Sul, Panama, entre 
outros mais, em que 0 arpao e disparado por um canhao. Tambem 0 navio-oficina, 
com instalacoes das mais modernas e com 0 mais apreciavel equipamento, ultima 
palavra dos instrumentos nauticos, mantem-se no alto mar de Novembro a Abril, e 
ali procede a todas as operacoes de aproveitamento dos 
estar previsto, num conforto relativo e num mundo de di

cetaceos. Apesar de 
stracao (exibem-se, 

tudo 
na 

sala de projeccao, os melhores filmes do ano), todas as epocas enlouquecem 
homens.(4) 

A IlDaleiia e de facto' uma razalD> «lie wii«lla e «lie IID!llrte. 

(1) 	 esta uma das muitas historias verdadeiras, contadas pelos baleeiros recolhida 
por Alberto Pereira de Lemos, Ge~te «lIa lerra e «lI1D> ~r, in BID>~etii~ «lI1D> ~~clelD> 
(~l~ral «lIa ~lD>rta, vol. III, nQ. 2, 1963. 

(2) 	 Hermann Melville (1819-1891), marinheiro e romancista norte-americano que se 
dedicou a escrever sobre a pesca a baleia, considerava: 0 acoriano um dos 
grandes IlDaleeiill"'Os dID> ~~«lIID>. Alguns deles, apos terminadas as companhas tomaram 
parte activa na exploracao do Far West, na pista das minas de oiro da Califor
nia, uma das causas que fomentaram a larga corrente emigratoria. 

(3) 	 Como tltulo de curiosidade apontam-se as principais empresas armadoras 
baleeiras existentes no Arquipelago. 

(4) Georges Blond, 	 in ~ Gran«lle ~wen~ra «lias Baleiias (traducao portuguesa de Carlos 
Branco, 1966). 
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Pri~cipais empresas anmad~ras baleeiras 

existe~tes ~o ~rq~ipe~a~~ d~s ~t~res. 

Em 	 Sa~ta ~rla - Vila do Porto 
Companhia Baleeira Mariense, com 4 baleeiras, 2 lanchas de apoio e reboque. 

Em 	 sa~ ~i~~e~ - Ponta Oelgada 
Uniao das Arma~oes Baleeiras de S. Miguel Lda., com 10 baleeiras, 5 lanchas 
de reboque e apoio. 

Na 	 Terceira - Angra do Herolsmo 
Arma~ao Baleeira Terceirense, Lda., com 6 baleeiras e 2 lanchas de reboque. 

Em 	 sa~ J~~e - Velas 
Arma~ao Maria Lucinda (Jose Cristiano de Sousa), com 6 baleeiras e 2 lanchas; 
no Topo, Arma~ao Serafina Bettencourt, com 4 baleeiras e 2 lanchas. 

Na 	 6raci~sa - Santa Cruz 
Cristovao da Mota Soares, com 6 baleeiras e 2 lanchas; e a Companhia Baleeira 
Graciosa Lda., com 4 baleeiras e 1 lancha. (estas duas companhias trabalham 
em parceria) 

No 	 lFaia~ - Horta 
Reis &Martins, com 10 baleeiras e 5 lanchas, e a Companhia Baleeira Faialense 
Lda., com 4 baleeiras e 2 lanchas. 

No 	 Pic~ - Cais do Pico 
Arma~oes Baleeiras Reunidas Lda., com 10 baleeiras e 5 lanchas, e nas Lages do 
Pico: Parceria dos Armadores Baleeiros do Sul do Pico, com 10 baleeiras em 
actividade e 21 armazenadas, 12 lanchas em actividade e 3 armazenadas. 

Nas 	 1F1~res e (@rw~ - Santa Cruz das Flores 
Uniao das Arma~oes Baleeiras das Flores e Corvo Lda., com 5 baleeiras, 3 
lanchas de reboque e apoio. 

in: 	Kl~as de B~ 
Roteiro A~oriano 
A. 	 LOPES OLIVEIRA, 1967 
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