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As Soudadcs da Terra conttm nurnerosas refergncias ao meio natural, tanto 
terrestre como marinho. Estas s%o muitas vezes de tal rnodo pormenorizadas que, ao 
memo tempo que revelam o espirizo investigative refiascentista caracteristico de  Gaspar 
Frutuoso, permitem retirar da sua obra informa~Bes corn vatidade cientifica e de enorme 
impartincia para o estudo da hisr6ria natural do arquipkfago. 

Neste pequeno texto procurou-se compilar c organizar as referencias relativas 
aos organismos marinhos contidas no Livro 111, dedicado a Santa Maria e contendo 
algumas pdginas referentes As Formigas. Para cada uma 6 feita uma kentativa de 
identifica~go taxondmica e cornentadas as observaqBes do autor a seu respeito. 

Em termos gerais. tessalta da leitura do Livro III que a fauna marinha de Santa 
Maria e Formigas no injcio do povoamento portuguzs era mais abundante e diversificada 
do que actualmente. Exernplos da abundincin de vida marinha n5a Paltarn. Referindo-se 
is Formigas diz Frutuoso (p. 6): "Nestes baixos h i  muitos casanguejos, lapas, cracas e 
biizios. em tZo grandc quantidade. que C coisa dc cspanlo a multidlo deste rnarisco," As 
lagostas eram em t8o grande nlirnero que podiam ser apanhadas "de mcrgulho e de fisga" 
o quc, atendendo-se aa niveI tecnol6gico da ipoca, significa que ocorrcriam praticamente 
na zona das maids. Do peixe 6 dito que "ao redor da ilha [Santa Maria] sc fazem grandes 
pescarias de pescado de toda a sorte. de que t bem provida". Outra nota de abundincia 6 
dada pelas aves marinhas. A coldnia de garajaus do IIhCu d a  Vila pade ter excedido u 
milhar de individuos, enquanta que as "cstapagados (.,,I eram mantimcnto dc muitos", 
chegando a sua carne a ser exportada para Sgo Migucl. 

No que diz respeito i diversidade, d forqoso reconhecer que o nhmero de especies 
directamente referidas no texto de Frutuoso 6 reduzido. TaI facto n5o C inesperado, urna 
vex que a inventaria~zo da fauna nHo era objectivo do cronista e. per outro lado, a 
sistematizaqiio do conhecirnento do rneio natural em bases cientificas estava ainda a 
duzentos anos dc distiincia. Mesmo assirn, relevam da leitura destes texros indicios de 
urn empobrecirnento da fauna marinha do sCculo XV at& aos nossos dias. De facto. pel0 
menos trCs das espkcies referidas por Frutuoso estlo hoje extintas ou s5o muito raras 
nos Aqores. Menq5o especial deve ser feita aos "lobos marinhos". Animais 
suficientemente abundantes em Santa Maria para constituirem prejuizo para os 
pescadores, encontram-se extintos no arquipelago peIo menos desde 0 seculo XIX. Das 
espdcies restantes, pela menos outras seis s8o actualmente prolegidas par iegislaq50 
especial. 

Pode afirmar-se que as inforrna$ties contidas na abra de Gaspar Frutuoso 
fomecem urn ponto de referencia a partir do qua1 6 possivel avaliar, ainda que 
genericnrnente, o estado actual da fauna marinha do arquipdlago. TCm, consequenternente. 
urn papel imporlante nio s6 a nivel cientifico mas tambem na consciencializa~~o piiblica 
da necessidade de conhecer e preservar o litoral aqoreano. 



EspCcies de animais rnarinhos referidos no 
Livro I11 das Saudadcs da Terra 

A valorizaqiio gastron6rnica do "rnarisce" (termo em que Frutuoso incluia 
crustdceos e rnoluscos) jB  no sCcule XVI  estl bem patente nas abundantes e detalhadas 
referemias is vgrias especies. Era incIusivamenle "de muita passatempow descer, no 
VerBo, A praia. a achar "rnuitos lagostins e caranguejos, e muito peixe e rnarisco". 

Carna r i o  (Santa Maria. p. 103). Provfiveimente Palaemon elcgans Rathke, 
1837. o mais vulgar carnarso litoral, 

Caranguejo  (Formigas, p. 6; Santa Maria, pp. 65, 83, 91, 103). 0 s  
caranguejos litorais mais comuns e habirualmente consumidos silo Pa c h i g  r a p s u s  
marmoratus (Fabricius, 1787) e Grapsus grapsus (Linnaeus. 1758). Esta liltima espkcic 
t ainda hoje rnuito abundante nas Formigas. pelo que 6 natural que, pel0 rnenos nesse 
local, seja a ela que Fmtuoso se refira. 

Caran g u e j o  la  (Santa Maria, p. 103). Aurnentativo de caranguejo. De 
acordo corn DrouEl (1861). este era o nome dado nos Aqores a Cancer pagurus Linnaeus, 
1758. Este crustAceo iS ainda pescado na regigo, senda actualmente conhecido corno 
sapateira. De realcar que Frutuoso se refere i abundgncia de todos os crustficeos corn o 
adjeclivo "rnuitos", escolhendo no entanto "aIgumasW ao rnencionar esta especie. 

G r a c a  (Formigas, p. 6;  Santnta Maria, pp. 61, 83, 103). Megaba lanus  
balenoides (Linnaeus, 17581, ainda hoje rnuito apreciado na gastronornia regional. 

Lagosta (Santa Maria, p. 103). Palinurus elephas (Eabricius. 1787). A 
pesca dc lagostas e lagostins era efectuada corn "c6vZos" (arrnadilhas), "de mcrgulho e de 
fisga."' Estes dois 63timas rn&todos eram os mais utilizados, uma vex que os lobos 
rnarinhns destruiam as arrnadilhas de modo a ingerir os animais nelas capturados. 0 
facto de ser posslvel capturar lagostas corn "fisgas'" larpdes de pesca) ou mergulhando em 
apneia, sem auxiliares de visiio, denota a exlrerna abundincia destes crustAceos e a baixa 
profundidade a que ocorriam. Actualmente, esta espkie  i pouca abundante e dificil de 
encon trar a profundidades inferiores a 5Om. 

La~ost irn (Santa Maria, pp. 61, 65, 91, 103). N3o existem actualmente 
nos A~ores nenhuma das espCcies a que C atribuido este nome. A presenqa (qualificada 
de "cornurn") do lagoszim Homarus gammarus (Linnaeus, 1758) nos Aqores foi, no 
entanto, docurnentada por Drouet (1 86 1 ) .  Este registo C certarnente falso, poi6 nenhurn 
dos investigadores que se Ihe seguiram encontraram esta espkcie. Barrois ( 1  888), que 
estudou aprofundadamente a fauna carcinoldgica asorcana apenas 30 anos depois da 
estadia de DrouE~ pGe em d6vida a veracidade deste regista (assim corno a de pelo menos 
outros tris). Por outro lado, o sermo 'cavaco', correspondente a Scyllarides Iafus 
(Latteilk, 1803), especie rnuito comum e apreciada actualmente, n5o t referido no Livro 
111 das Saudades da Term. Seria o actual 'cavaco' canhecido, no sCculo XVI, pel0 nome de 
'lagostirn"? 

B 6 z i o  (Formigas, p. 6).  Ainda hoje, ao chegat as Formigas, n5o pode 
deixar de constazar-se a abundincia dos litorinideos, gastr6podes lipicos do andar 
supralitoral, particularmente da espCeie Liliorina srriara King & Broderjp, 1832. A 
associa$2a dos "bbzios" corn outsas especies comuns na zona intertidal ("caranguejos, 



lapas, cracas e blizios") leva a incluir igualmente nesta designaqiio Thais haemasloma 
Linnaeus, 1758, m a  espkie conspicua do andar mediolitoral. 

L n p a (Formigas. p. 6; Santa Maria, p. 103). Reconhecem-se actualmente 
pelo menas duas espCcies deste gastrdpode, coincidentes corn as designaqdes rulgares de 
'lapa mansa' (Parella candei d'orbigny, 1834) e 'lapa brava' (Parella aspera RGding, 
1798) (Hawkins et al.. 1990). Extremamente abundantes na Cpoca de Gaspar Frutuoso. os 
'stocks' de lapas estio hoje em perigo, o que as tornou objecto de proteqao legislativa 
especial. 

F6sseis (Santa Maria, p. 67). Gaspar Frutuoso anota que Santa Maria C a 
finica ilha dos Aqores da qua1 "se tira muita pedra, de que se faz muita calm, ou ueja, a 
possuir rochas calc8rias. Observou ainda que "entre algumas destas pedras se acham 
pegadas cascas de marisco, de ameijas (sic) e ostras." A pedrcira do Figueiral constitui 
da facta urn dos maiores depdsitas de f6sseis Miocknicos da ilha. Zbyszewski & Ferreira 
(1961) apresentam urna descriqgo dos dep6sitos fossiliferos de Santa Maria, assim como 
urna boa lista bibliogr8ficn. Embora nHo refcridas por Frutuose, tambCm nas Formigas 
existem rochas fossililcras, provarelmentc relacianadas corn as de Santa Maria (Chaves. 
1924; Friedlaender, 1934). 

Badejo (Santa Maria, p, 75). A Gnica refethcia a esta espgcie prordm do 
nome de urn pesqueiro, o "Pesqueiro dos Badejos". A toponimia dos pesquciros i?, alihs, 
uma indicaqgo das espCcies piscicolas conhecidas na altura, sendo muitas deias apenas 
assim mencionadas. O badcjo lem sido dcsignado como Micleroperca rubra (Bloch, 17931, 
mas o seu nome cientifico correct0 6 Micleroperca fusca (Lowe, 1836) (v. Azevedo el a!., 
1992). 

CagBa (Santa Maria, p. 74). Para alEm da referencia a urn pesqueiro corn 
esse nome, Frutuoso menciona igualmente (p. 178) urna cmbarca~ao cspanhola 
proveniente do Cabo Branco e carregada corn este peixe. 0 nome 'cac5o' 15 attibuido 
popularmente a virias espCcies de pequenos tubarbes, dos quais o mais vulgar nos 
A F O ~ ~ S  C Galeorhinus galeus (Linnaeus. 1758). 

C a v a l o-rn a r i n h o (Sanla Maria, p. 108). Uma descriqgo fantasiosa, em 
que Frutuoso descreve "urn cavalinho da grandura de urn dedo" que teria dado h costa 
apds urna tempeslade, pode rcferir-sc ao vulgar cavalo-marinha, Hippocampus rartnulosus 
Leach. 1814. 

Eir6 (Santa Maria, pp. 69, 70, 102). Anguilla anguilla (Linnaeus, 17581, 
tamMm conhecida por enguia. Frutuoso aponta correctamente as poqas de iigua doce ou 
salabra na foz de  ribeiras como habitat desta espCcic. 

Escolar  (Formigas, pp. 6. 7). Esta designa~go n8o diz certarnente respeito 
a nenhuma das especies actualmente conhecidas por esse nome (Ruverlus preriosus 
Cocco, 1829 e Terragonurus cuvieri Risso, 1810), urna vez que estas s5o especies rams e 
pouco comestiveis (Albuquerque, 1956; obs. pess.). 6 possivel que a express50 "peixe 
escolar" n50 se refira a urna espCcie em concreto, sendo antes utilizada para qualificar 
peixe de pouco valor (Yiterbo. 1966). 

Faneca (Sanla Maria, pp.11, 58, 75, 81, 82). Da toponimia "Ponta da 
Faneca" e "Baixas da Faneca". Este nome 6 aplicado actualmente a Trisopterus lscscus 
(Linnaeus, 175S), uma espCcie inexistente nos A~ores.  0 gadideo litoral mais pescado no 
arquipilago C a abr6tea. Phycis phycis (Linnaeus, 1766). Uma vez que este liltimo termo 
n5o C mencionado no Livro 111, pode pBr-se a hip6tese de que a actual abrdtea foi 



primi tivamente designada por 'faneca' . Por outro lado, convCm notar que Ribeire (1937) 
refere que a toponimia 'faneca' pode provir do termo utilizado popularmente nos Acores 
para designar "urn serviqo de pouca monta, executado fora das horas normais de 
trabalha." 

Mu gem (Santa Maria, p. 70). A frase de Frutuoso coloca mugens e eirds 
no mesmo habitat. Esta designaqso deve portanto referir-se a Chelon labrosus (Risso, 
18261, uma espgcie que penetra em Aguas salobras e memo doces (Ben-Tuvia, 1986). 

Prombeta (Santa Maria, p. 75). Referida como "Polombeta", no nome de 
urn pesqueiro. A espCcie actualmente conhecida por este nome E Trachinotrts ovatus 
(Linnaeus. 1758). 

S a f  i o  (Santa Maria, p. 102). Conger conger (Linnaeus, 1758).  Frutuoso 
refere implicitamente as grandes dimens6es atingidas por estes animais quando escreve 
"hA muitas eir6s e grandes, tarnanhas como safios". 

Sargo (Sanla Maria, p. 74). pravdvclmente a csta especie que se referc a 
toponimia do pesqueiro denominado "Calheta do Sardo" (sic). A EinEca espkcie deste 
gdnero nos A~ores k Diplod~is  sargus (Linnaeus, 1758). 

AVES 

0 s  principais ilhkus eram propriedade privada, e a caqa das aves marinhas neles 
existentes constituia uma das suas fontes de rendimenro (pp. 89 e 100).  

Cagar ra (Santa Maria, pp. 89, 100). Calonecrris diomedea borealis (Cory, 
1881). Frutuoso rcfcre que estas aves cram abundantes e nidificavam nos ilhtus, cntrc 
ervas e arbuslos ou nas rochas, sendo ca~adas para aproveitarnento do 61co ("graxa") para 
iluminapao e das pcnas para travesseiros ("cabe~ais"). 

Co rvo- rn  a r in ho (Santa Maria, p. 75). Urn pesquciro denominado "as 
Corvos" reflete provivelrnen te a presensa na irea do corva-marfnho Plalncrocorax carbo 
(Linnaeus, 1758), actualmente uma espkcie rara no arquipC tago (LC Grand, 1983). 

Estapagado (Santa Maria. pp. 100-101). E provivel que a ave "da feiqgo e 
grandura dc pornbas" a que Frutuoso se refere sob este nome seja u cagarro Puff inus  
puff inus (Briinnich. 1764). Drouet (1861) atsibui a esta espicie estes dois nornes 
comuns e Chavigny & Mayaud (1932). analisando os textos de Frutuoso. chegam i~ mesma 
conclus50. De facto, os pormenores farnecjdos par este autor relativarnente ao tarnanho, 
aos hibitos nochirnos, i nidificaqla em covas abertas no solo e aos ruidos produxidos por 
estas aves possibili tam uma deterrninaqio quase certa. 

Muito abundante na altura dos primeiras povoarnenlos, estava praticamente 
extinta em meados do sCculo XVI. mantendo esse estatuto at& 31 actualidade. Ernbora 
atribuida por Frutuoso 3 rnaldiqiio Ianqada pelo bispo I). Agostinho, C mais provdvel, 
contudo. que essa extin@o se tenha devido i predaqgo excessiva. A nidjficaqgo em covas 
abertas no sola, feita sobretudo nos ilheus mas tamMrn em rerrenos de pastagem, tomava 
os estapagados presas f6ceis quer para o hornem quer para outros predadores, como os 
porcos. Atraidos 3 noite pot fogueiras e mortos h paulada, "enchendo assim sacos deles", 
eram caqados, tal como as cagarras. pelo 61eo e pelas penas. servinda ainda como 
alirnento. Chegaram, "em anos de iorne", a ser exportados secos para 350 Miguel. 

Garaj  aus (Santa Maria, p. 77, 89, 100). Nidificarn nos Aqores duas 
esp6cies de garajaus: o Garajau-cornum. Sterna hirundo (Linnaeus, I 758) e o Garajau- 
rosado, Sterna dougallii (Mantagu, 1813). 0 conhecimenro de Frutuoso acerca dos 
hibitos destas especies migrat6rias t sarpreendcnte. No seu texto refere correctamente 



que estas ayes surgiam todos os anos em Santa Maria no fim de Marqo (dia de Nossa 
Senhora da Anunciaqio, 25 de Margo), vindas da costa ocidental de Africa (Ide umas 
ilhas que est5o junto de Berberia ou da mesrna BerbCria"), indo nidificar em grande 
ndmero nos ilhdus, sobretudo no Ilhku da Vila. A explicaqao para a rnigraqgo destas aves 
buscava-a Frutuoso na necessidade de encontrarem temperaturas mais amenas que 
possibilitassem a nidificaqh. JB no que diz respeito aes hdbitos alimentares nio parece 
rnerecer cridiro a referencia de que 0s garajaus "fazern preveito na terra. porque a 
alimparn do gafanhoto", urna vez que estas aves marinhas se alimentam exclusivamente de 
p e i x e .  

A predaqiio humana sobre os garajaus exercia-se sobretudo a nivel dos ovos, dos 
quais "se apanharn [no Ilhbu da Vila] por vexes. trezentes, quatrocentos e quinhentos 
ovos pelo ch8oY" Admitindo urna media de dois ovos por ninho, esra frase t urna indicaqgo 
de que nidificariam no ilhCu pelo menos 250 casais. 

BaIeia (Santa Maria, pp. 81. 108-109). As refethcias existentes no 
Livro IT1 dizem respeito apenas a animais arrojados 2 costa ou encontrados moms no 
mar. Pelo menos num caso C certo matar-se de urn cachalote (Physerer macrocephaius 
Linnaeus, 17581, uma vez que mencionada a extraqBo de imbar, apenas existente nesta 
especie (Watson, 1988). Estes achados eram muito apreciados pela abundante quantidade 
de 61eo que deles se extrafa. 

Lobo marinha (Formigas, p. 7; Sante Maria, pp. 81, 83, 108). 0 s  lobos 
marinhos a que Frutuoso se refere, hoje extintos nos Acores, eram animais da 
corpulCncia "de urn bezerro", posswiam rnanchas brancas no corpo e habitavam em grutas 
litorais. Estas caracteristicas permitem afismar que penenciarn i espkcie M o n a c h u s  
monachus (Hermann), cuja distsibui~5o no AtIBntico Norte estd hoje reduzida a urn 
pequeno nBmero de exempIares nas Desertas, arquipelago da Madeira. Muito abundantes 
na altura do poveamento dos Aqores, a sua e x t i n ~ i o  deveu-se provavelmente i caFa que 
lhes era movida pelos pescadores, aos quais desttuiam as artes de pesca. 

A cornpiIaglo destas notas foi muito enriquecida pelas informaqBes e sugestBes 
fornecidas pela Dra. Ana Cristina Costa, relativamente aos Crustdceos, e pela Dra. Maria 
de Fatima Medeiros e Eng. Tee. Ag. Duarte Furtado, relativamente i s  Aves. 
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