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São Jorge, a ilha jardim. 

Feixes de hortênsias sorridentes. 
Quadrículas de um verde rutilante, com debruns a azul. 

Fajãs que deslumbram, estiradas pela beira-mar. 
Paisagem máscula e vibrante, de trechos meigos e de pontos bravios. 

◙ 
São Jorge, a ilha jardim. 

Aqui, o reino da fantasia; ali, a moldura extasiante; acolá, o quadro rútilo. 
Fantasia nas suas fajãs: Ouvidor, Vimes, São João, Santo Cristo, Cubres, Ribeira da Areia... 

Extasio por Manadas, Ribeira Seca, Topo, Norte Grande, Norte Pequeno, Rosais... 
Rutilância na Urzelina, no porto dos Terreiros, na Calheta, nas Velas, na Beira, em Santo Amaro... 

◙ 
São Jorge, a ilha jardim. 

Morros altivos, quebradas elegantes, inclinações de terreno, ora suaves, ora agrestes. 
Hortênsias, em ar folgazão, que alindam o conjunto num amor extremoso. Hibiscos que adornam a 

paisagem de tons vários e esbeltos. Metrosíderos que salpicam o terreno, maculando-o de um  
vermelho entusiástico. Flores diversas, numa sedução permanente que atapetam a ilha elegrando-a 

vivificando-a estigmatizando-a. 
◙ 

São Jorge, a ilha jardim. 
Ilha enquadrada, no mar, com a do Pico, fazendo ambas uma paisagem continuada e fantasiosa. 

Majestático o Pico visto de São Jorge; versátil São Jorge alcançado do Pico. 
Conjunto inefável, que desafia todas as belezas, por mais radiantes, que arrebata numa profundidade  

e viveza carismáticas. 
Ali, naquele conjunto, uma panorâmica fulcral dos Açores. Ali, duas ilhas tão discrepantes, mas  

que se combinam numa graça emérita. Ambas sublimizados pelo sofrimento, tendendo para o infinito, 
em ares sobrenaturais. 

◙ 
São Jorge, a ilha jardim. 

Um manancial de formosura. Uma sequência de mesclas radiosas. 
Aqui, a natureza ri, canta e rejubila. 

Ilha expressiva, variada, castiça. 
Linda entre as mais belas. 

◙ 
São Jorge, a ilha jardim dos Açores. 
Um feixe de hortênsias sorridentes... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            GUIDO DE MONTEREY 
                                                                                                     In: Graciosa e São Jorge. Duas ilhas no centro do arquipélago, 237pp. 

                                                                                                                                                                                      Edição do Autor. 1981.  
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INTRODUC;Ao E OBJECTIVOS 

a Deportomenlo de Biologio (DB) voi reolizor. entre 25 e 31 de Julho de 2011. a XV 
Expedit;ao Cientillca SAO JORGE 2011. deslinodo a ilho do mesmo nome e que em 1992 foi 
objeclo do VII Expedi<;:oo Cientifico. Trolo-se de prosseguir com as octividodes eslotutorlos do 
Universidode dos A<;:ores. em concreto com oquelos que sao compelencio do DB. no que 
respeito 6 crlo<;:oo. tronsmissoo e difusoo do culturo. do ciencio e do tecnalagio no Regioo 
Autonomo dos A<;:ores. 

Como e do conhecimenlo gero!. 0 DB desenvolve a oclividode no suo sede. no 
Campus Universit6rlo de Ponlo Delgado. Para que eslo oclividode noo fique somente 
consignodo oquele espo<;:o. torno-se necess6rio reolizar octividodes de invesligo<;:oo cienlifico 
nos outros ilhos do Arquipelogo. Doi a exislencio do projecto Expedit;oes ClentirlCas do 08. que 
remonto oos onos iniciois do fundo<;:oa do Inslilui<;:oo. ocluolmenle designodo por Universidode 
dos A<;:ores. Estes sao desenvolvidos de preferencio em periodos de pouso leclivo e tem sido 
sempre muito bem-vindos pelo comunidode visilodo. que sempre contribuiu com um 
consider6vel opoio institucionol publico e privodo. 

A semelhon<;:o dos evenlos onleriores. para a reoliza<;:oo deslo expedi<;:oo 6 ilho de Sao 
Jorge. 0 DB ir6 deslocor umo porte dos seus recursos humonos e moteriois. bem como cientistos 
e tecnicos de institui<;:oes nocionois e regianois com os quais vem coloborondo. No even to. 
tombem porticiparoo nos trobolhas de compo os olunos do Universidode dos A<;:ores dos 
diferentes grous. desde a licencioluro 00 douloromento. ossim como. olunos do Ensino B6sico e 
Secund6rio essenciolmente do ilho de Sao Jorge. as principois objectivos deste ultimo grupo de 
porticipontes sao 0 refor<;:o de molivo<;:6es de oprendizagem. para permitir umo melhor 
exploro<;:oo de voco<;:6es e 0 desenvolvimenlo do gosto do 6reo dos Ciencios do Natureza. 0 
conhecer os octividodes de compo desenvolvidos e umo experiencio de vivencio do ombiente 
universit6rio e do vida ocodemico. 

No XV Expedit;ao C;entmea do 08 6 ilho de Sao Jorge. pretendemos desenvolver umo 
serle de estudos para oprofundor 0 conhecimento sobre a vida e 0 ombiente. com pianos de 
trobolho diversos. dos quais destocamos: 

- Geodiversidode e Geossitios do ilha de Sao Jorge; 
- Avalio<;:oo do Sitio Romsar do Fojo dos Cubres e Caldeira de Santo Cristo; 
- Actuolizo<;:oo do cot610go dos plantas vasculares do ilho de Sao Jorge e levontomento dos 

populo<;:6es de Uveiro; 
- Actualiza<;:oo dos listos de vertebrodos terrestres do ilho de Sao Jorge; 

Molocofouno do ilha de Sao Jorge. e avolio<;:oo do qualidode do Ambiente otroves de 
especies indicodoros; 

Actuolizo<;:oo do invent6rio do codeio Irofico dos progos ogricolos. nomeodomenle do 
logorto-dos-postogens e do mosco-do-frulo. alroves do recolho de enlomofogos e 
entomopologenicos; 

- Invenlorio<;:oo de inseclos no ilho de Sao Jorge (e.g. ordens Lepidoptera e Odonolo); 
- Prospec<;:oo de termilos; 
- Actividodes em educo<;:oo ombienlol com os crion<;:os e jovens. dos quais se desloco: Assum;r 

comportomentos de protec<;:oo do natureza. respeitar e proteger especies aut6clones. 
compreender as adapta<;:6es dos seres vivos 00 meio ambiente. avaliar a import6ncia 
dos ecossistemas a lim de compreender a necessidade de os conservar. compreender a 
diversidade e a complementaridade dos dilerentes componentes bi6ticos e abioticos dos 
ecossistemas. desenvolver nos alunos autonomia e responsabilidade. "espicac;:ar" a 
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curiosidade cienlifica, facu/lar 005 alunos Irabalhos de campo, passiveis de desencadear 
voca<;:6es nesla area, promover vivencias partilhadas com alunos. 

Paralelamente, uma equipa do Departamento de Geociencias ira identificar e 
caracterizar os elementos que tipificam a Geodiversidade e Geossitios desta ilha, promovendo 
a sua preserva<;:60 e valoriza<;:60 das areas ambientais dos A<;:ores. 

A XV Expedi<;ao Cientiflca do DB a ilha de S60 Jarge ficara sedeada no Parque de 
Campismo do Urzelina, cedido para 0 efeito pela Junta de Freguesia do Urzelina, concelho das 
Velas, ficando os participantes instalados em tendas de campismo do Servi<;:o Regional do 
Protec<;:60 Civil do Regi60 Autonoma dos A<;:ores. Salienta-se que os trabalhos de investiga<;:60 
560 apoiados por motoristas e viaturas do DB e de diversos servi<;:os publicos do ilha de S60 
Jorge, e por uma equipa de tecnicos audiovisuais. 

A par das actividades de campo, tera lugar um Cicio de Conferencias no Sal60 do 
Sociedade Filarmonica Urzelinense com os seguintes temas: 
- Geodiversidade e Geossftios do IIha de S60 Jorge: seu contributo para 0 Geoparque dos 

A<;:ares; 
- Altera<;:6es climaticas e Geodinomica: Implica<;:6es no zona costeira do ilho de S60 Jarge: 
- Aplica<;:6es do cultura in vilra no propaga<;:60 de especies endemicas dos A<;:ores; 
- Conserva<;:60 dos Vertebrados Terrestres de S60 Jorge; 
- Maluscas terrestres do Arquipelago do Madeira: 
- Moluscos Terrestres do ilha de S60 Jorge: 
- As T ermitas dos A<;:ores: 
- Controlo integrado de pragas agrfcolas: caso dos A<;:ores. 

Estas conferencios est60 abertos a popula<;:60 em geral. 

Durante 0 decorrer do even to e no Sal60 do Sociedade Filarmonica Urzelinense estara 
em exposi<;:60 um conjunto de "cartoon" sobre Ecologia do autoria do biologo Carlos Medeiros. 

o projecto sera desenvolvido no campo por 32 expedicionarios, reportidos por 6 
equipas: 9 docentes/ investigadores, 8 tecnicos superiores, 2 bolseiros de investiga<;:60, 4 
assistentes tecnicos, 4 assistentes operacionais, 3 alunos de licenciatura, 1 aluna do secundario 
e 1 colaboradora. 

A XV Expedi<;ao Cientifica do DB contou com os seguintes opoios: Associa<;:60 
Humanitaria de Bombeiros Voluntarios de Velas, BANIF A<;:ores, Comoro Municipal de Calheta, 
Camara Municipal de Velas, Copipelago, Electricidade dos A<;:ores, SA - Central 
Termoelectrica de S60 Jorge, Fotoceanus, Junta de Freguesia do Urzelina, Secreta ria Regional 
do Agricultura e Florestas - Servi<;:o Florestal de S60 Jorge e Servi<;:o de Desenvolvimento Agrario 
de S60 Jorge, Secretaria Regional do Ciencia, Tecnologia e Equipamentos - Delega<;:60 de S60 
Jorge, Secretaria Regional do Ambiente e do Mar - Servi<;:o de Ambiente de S60 Jorge, Servi<;:o 
Regional de Protec<;:60 Civil. Sociedade de Serigrafia A<;:oreana, Lda., npografia Anibal- Ponto 
Delgado, Transma<;:or e Universidade dos A<;:ores. 

Os trabalhos desenvolvidos no XV Expedi<;ao Cientiflca do DB, a semelhan<;:a dos outros 
eventos similares, ser60 publicados no serie Relatorios e Comunico<;:6es do Departamento de 
Biologia, os quais est60 disponiveis no Repositorio Cientifico Aberto do Universidade dos A<;:ores, 
no endere<;:o http://repositorio.uac.pt/handle/1 0400.3/1 

Ponto Delgado, 15 de Junho de 2011. 

o Presidente do Comiss60 Organizadora, 
JOAOTAVARES 
(Investigador Coordenador) 
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EQUIPAS E INVESTIGA~AO 

GEODIVERSIDADE E GEOSSiTIOS Prof. Auxilior JOAO CARLOS NUNES 
Mestre EVA MELO CUNHA DE ALMEIDA LIMA 

Tecnico Superior SARA MARIA TEIXEIRA DE MEDEIROS 
Coloborodoro DIANA FERREIRA PONTE 

• identifico<;:oo e carocterizo<;:oo de geossitios do ilho de Sao Jorge; geologio e vulconologio do 
ilho de Sao Jorge com interesse poro 0 promo<;:oo do geoturismo e do geoporque A<;:ores . 

GEOGRAFIA Prof. Auxiliar JOAO MORA PORTEIRO 

.ovolioc;:oo do sitio Romsor do Fojo dos Cubres e coldeiro de Sonto Cristo; 
• levontomento de informoc;:oo fisico e humono do Fojo dos Cubres e Coldeiro de Sonto Cristo. 

FLORA VASC ULAR Proto. Auxilior MARIA JOAO PEREIRA 
Prof. Auxiliar ANTONIO NEVES TROT A 

Tecnico Superior DUARTE SOARES FURTADO 
Tecnico Superior CARLOS MEDEIROS 

Tecnico Superior RUI SEQUEIRA 
Tecnico Superior SARA CUNHA CABECEIRAS 

Tecnico TIAGO OLIVEIRA 

Floro vascular do ilho de Sao Jorge: 
• Actuolizoc;:oo do cotclogo de plontos Vasculores e levontomento das populo<;:6es de Uveiro; 
• fenologio; 
• recolho de sementes. herborizoc;:oo de plontos vosculores e registo digitol 0 integror 0 Herbario 
Virtuol dos Ac;:ores. 
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MALACOLOGIA Profo. Auxi lior REGINA TRISTAO DA CUNHA 
Tec nico de Loborol6rio ROBERTO RESENDES 

Tecnico Superior DINARTE NUNO FREITAS TEIXEIRA 
Boiseiro de Invesligocoo MARIA PIA SPIGONARDI 

Esludo do molacofouno lerreslre do ilho de Sao Jorge: 
• prospeccoo de moluscos terrestres; 
• esludos no ilheu do T opo: 
• olelier de moluscos lerreslres: 
• especies indicodoros do quolidode do am bien Ie: 
• octuolizocoo do lislo de especies em hobilols pouco esludodos. 

ENTOMOFAUNA AGRiCOLA E TERMITAS Investigodor Coordenodor JOAO T A V ARES 
Investigodoro Auxilior MARIA LuisA OLIVEIRA 

Doulor VIRG iLIO VIEIRA 
Aluno de Licencioturo MARIO BRUM TEIXEIRA 

Aluno de Licencioturo TANIA ISAB EL PERES TEIXEIRA 
Meslre JOAO JOSE SOARES DO AMARAL 

Boiseira de Investigocoo ANABELLA BORGES 
Aluno do Secund6rio JOANA DE SAM PAlO PALHA TAVARES 

Prospeccoes das progos logorto-das-pastogens, mosco-do-fruto e seus inimigos noturois no ilho 
de Sao Jorge: 
• invenl6rio de entom6fogos e entomopotogeniCOS com interesse para 0 conlrolo biol6gico 

de progas ogricolos: 
• invent6rio dos lepid6pteros existentes; 
• inventariacoo de insectos no ilho de Soo Jorge [Lipidoptero e Odonolo); 
• recolho de amostros de solo no IIho de Sao Jorge para isolomento de bacterias 

enlomopatogenicas: 
• prospeccoo de termitos no ilho de Sao Jorge. 
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VERTEBRADOS Profa. Auxiliar MARIA DE FATIMA MEDEIROS 
Aluna de Licenciatura M6NICA LILIANA FERNANDES LOPES 

Saidas diurnas e nocturnas nas quais se aplicam metodos de detecc;:oo adequados a cada 
grupo de vertebrados, com 0 fim de identificar especies comuns, raras e raras vulneroveis. 
• identificac;:oo das especies de vertebrados: 
• detecc;:oo de especies vulneroveis ou raras; 
• observac;:oo de aves marinhas. 

SERVIC;;OS AUDIO VISUA lS 

Cobertura total em folo e video: 

Assistente Tecnico EMANUEL PACHECO 
Assistente Operacional TOMAZ CARVALHO DE SOUSA 

• asseguram a cobertura 10101 em folo, video e imprensa escrila dos diversos Irabalhos a 
desenvolver pelas equipas de investigac;:ao. 

LOGfSTICA Tecnico Superior DUARTE SOARES FURTADO 
Assis tenle Tecnica CONCEIC;;AO VIEIRA 

Assistente Operacional JOSE MANUEL TAVARES 
Assistenle Operacional JOSE FARIAS VIVEIROS 

Assislenle Operacional RICARDO MACEDO 
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COMISSAO ORGANIZADORA 

Investigador Coordenador JOAO TAVARES 

lecnico Superior DUARTE SOARES FURTADO 

Assistente Administrativa MARIA DA CONC EI C;:AO VIEIRA 
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CICLO DE CONFERENCIAS 
e EXPOSIC;AO 

GEODIVERSIDADE E G EOssiTI OS DA ILHA DE SAO JORGE: 
SEU CONTRIBUTO PARA 0 GEOPARQUE DOS A<;:ORES 
Oradar: Prof. Auxiliar JOAO CARLOS NUNES 
Local: Saloo do Sociedade Filarm6nica Urzelinense 
Dia e Hora: 27 de Julho as 21 HOOm 

ALTERA<;:OES CUMATICAS E GEODINAMICA: 
IMPUCA<;:OES NA ZONA COSTEIRA DA ILHA DE SAO JORGE 
Orador: Pro f. Auxiliar ANTONIO NEVES TROTA 
Local: Saloo do Sociedade Filarm6nica Urzelinense 
Dia e Hora: 27 de Julho as 2 1 H30m 

APUCA<;:OES DA CULTURA "in vitro" NA PROPAGA<;:AO DE ESPECIES ENDEMICAS DOS A<;:ORES. 
Oradora: Prof.' Auxiliar MARIA JOAO PEREIRA 
Local: Saloo do Sociedade Filarm6nica Urzelinense 
Dia e Hora : 27 de Julho as 22HOOm 

CONSERVA<;:AO DOS VERTEBRADOS TERRESTRES DE sAo JORGE. 
Oradora : Prof.' Auxiliar MARIA DE FATIMA MEDEIROS 
Local : Sa loo do Sociedade Filarm6nica Urzelinense 
Dia e Hora: 27 de Julho as 22H30m 

CONTROLO INTEGRADO DE PRAGAS AGRiCOLAS: 
o CASO DOS A<;:OR ES 
Orador: Investigador Coordenador JOAO ANT6NIO CANDIDO TAVARES 
Local: Saloo do Sociedade Filarm6nica Urzelinense 
Dia e Hora: 29 de Julho as 21 HOOm 

MOLUSCOS TERR ESTRES DO ARQUIPELAGO DA MADEIRA. 
Orador: Tecnico Superior DINARTE TEIXEIRA 
Local: Saloo do Sociedade Filarm6nico Urzelinense 
Dia e Hora: 29 de Julho as 21 H30m 
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MOLUSCOS TERRESTRES DA ILHA DE SAO JORGE. 
Oradaro : Prof'. Auxiliar REGINA CUNHA 
Local: Sa loo da Sociedade Filarm6nica Urzelinense 
Dia e Hora : 29 de Julho as 22HOOm 

AS TERMITAS DOS ACOR ES . 
Oradora : Bolseira de Investigac:;ao ANNABELLA BORGES 
Local : Salao da Sociedade Filarm6nica Urzelinense 
Dia e Hora : 29 de Julho as 22H30m 

xinando · cartoon · ecos 
Na ambila do XV Expedic:;ao Cientifica da Departamento de Biologia "SAO JORGE 

2011 " e de autaria do Bi610go Dr. CARLOS MEDEIROS da Direcc:;ao Regional do Ordenamento 
do T errit6rio e dos Recursos Hidricos/Secretario Regionol do Ambiente e do Mar, eslar6 palenle 
a todos os interessados no Salao da Sociedade Filarm6nica Urzelinense uma exposic:;60 de 
poslers alusiva a temas ambienlais, que pod era ser vista nos dias 27 e 29 de Julho das 21 HOOm 
as 23HOOm. 

• EV . que wi ia!YM e st .. e'pKl~ 
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I , ...... 
N&o ptrccbo .. . 

o u)NIIO u:emplor do plcnt,nho du 
FOLHAS V€RMELHA5 
dlvitl ute:- por 0<fU'-

Dnde i ~ ooda 0 

AQUECIMfNTO globol 
quando predsolllOS d~ Ie.7 

E's TO florU lo VlRGEM 1:516 mu' lO d~tISO. 
Prt:ci$a de obros Uf'9VItu dfZ 

reqooJi f i<:o~30 amhitnlO~ 

AO COlpt\l1"Ot'1l10$ 0$ VI.. TIMOS Iris 
utmp!4rts , cCl\.C:luOmos qvt. (I e.spicit: 

new EXTlNTA no N"TUII.EZ~ . 

departamento de biologic - unlversldode do! o ,"orl"s c a mpus uniYersl t6rio d e pon ta delgada 
apartado 1422 - rua do m~e de de vs. 13 A PT· 950 1·801 ponl a de lgado - sOo migue l - aCOfm 

e-mail: ddb@uQc.pl -;nterne t.hl1 p.lIww.v.db.uoc.p l · lele/one s 1"'351j 296650 101 { 102 · lax [+3511296650 100 

o 
u -,-+-
C 
Q) 

U 
o 
10 
0> .-

"D 
Q) 

0.. 
X 
Q) 

http:internel.hl1p./l.I.IW"W.db.voc.pl
mailto:ddb@uac.pl
http:N"TUII.EZ


sao jorge 2011 

'" 
'" 

D ! .. 

I 
J 

~ 

! ! . ., 
•• t Ii ... 
j1 ; -.f 1 

it 
, j 

. it! j -
~ 

~IJ I -Q :':l -, 0 " OJ) ,.... ::l - -I~ • -en ..... 
t 

..., 
" 0-I!) 

"'0 • 
~ ;F. 

..c v • - -,... - ..., 
tJ'I 

< 

departome nlo de bi%gio - u"lve~ldode dos a~ores c amp us unlversitorio de panlo delgada 
ooorioda 1422 - ruo do mae de deus. 13 A PT - 9501 -801 ponlo de1gada -sao miguel - o~ores 

e-ma~1: ddb@uac.pl- in letllel: hllp:lllNWW.db.uoc.pl . lelarones [+3511 '196 650 !01 I 102 - fox ["t-351] ~6 650 loa 

o 
u 

4= ,-
1-

C 
()) .-
U 
o 

10 
c..r 

""0 
()) 
Q. 
>< 
(l) 

http:hflp:/Iwww.db.uac.pl
mailto:ddb@uoc.pl-internal


sao jorge 20 11 

PARTICIPANTES 

MEMBROS DA UNIVERSIDADE DOS A<;::ORES 

DOCEI'iTES/1 VESTIGADORES 

Investigodor Coordenodar JOAO ANTONIO CANDIDO TAVARES 
Professoro Auxiliar MARIA DE FATIMA MELO MEDEIROS 
Investigodoro Auxiliar MARIA LuisA MELO O LIVEIRA 
Pro fessoro Auxiliar MARIA JOAO PEREIRA 
Professoro Auxiliar REGINA TRISTAO DA C UNHA 
Professor Auxiliar JOAO MORA PORTEIRO 
Professor Auxilior JOAO CARLOS NUNES 
Professor Auxiliar ANTONIO NEVES TROTA 

r UNC IONARIOS/A ENTES 

BOLSEIROS 

Doutor VIRGiLIO FERNANDO FERREIRA VIEIRA 
Mestre EVA MELO CUNHA DE ALMEIDA LIMA 
Tecnico Superior DUARTE MANUEL DO COUTO SOARES FURTADO 
Tecnico Superior SARA MARIA TEIXEIRA DE MEDEIROS 
Assistente Tecnico MARIA DA CONCEI<;:AO PIMENTEL VIEIRA 
Assistente Tecnico ROBERTO RESENDES 
Assistente Tecnico EMANUEL PACHECO 
Assistente Operacionol TOMAz SOUSA 
Assistente Operocionol JOSE MANUEL FARIAS VIVEIROS 
Assistente Operocionol JOSE MANUEL TAVARES 
Assistente Operocionol RICARDO JORGE MACEDO 

Boiseiro de Investigo<;:60 MARIA PIA SPIGONARDI 

AlUNOS DE LlCENCIATURA 

Aluno de Licencioturo MARIO BRUM TEIXEIRA 
Aluno do Licenciaturo TANIA ISABEL PERES TEIXEIRA 
Aluno de Licenciatura MONICA LILIANA FERNANDES LOPES 

ALUNOS DO SECUNDA RIO 

Aluno JOANA DE SAMPAIO PALHA TAVARES 

C O LABO RADORES 

Coloborodora DIANA FERREIRA PONTE 
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MEMBROS DE OUTRAS INSTlTU I<;:DES 

DIREC<;:AO REG IO Al ORDEN A ENTO DO rERRITORIO 

Tecnico Superior CARLOS FERNANDO RODRIGUES MEDEIROS 

SEC RETARIA REGIONAL DO AMBIENTE DA REGIAO AUTO NO MA DA MADEIRA 

Tecnico Superior DINARTE NUNO FREITAS TEIXEIRA 

SERVI<;:O DE DESENVOl VIMEN10 AGRARI O DA IIHA TERC E!RA 

Mestre JOAO JOSE SOARES DO AMARAL 
Boiseiro de Investigo.;:oo ANNABELLA BORGES 

SERVI<;:O FLO RE TAL D ILHA DE SAO JORGE 

Tecnic o Superior SARA CUNHA CABECEIRAS 

SERVICO DE AMBIENTE DA ILHA DE SAO JORGE 

Tecnico Superior RUI SEQUEIRA 
Assistente T ecnico TIAGO OLIVEIRA 
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INFORMAC;:OES DE INTERESSE GERAL 

VIAGEM 

A via gem de ida e volta- 0 ilha de Sao Jorge [Port as do Mar/Cais das Velas] no navio do 
Atlonticoline, esta assim estipulada: 

dato· dio origem desffno partida chegada 

25-Jul-2011 Segundo Ponto Delgado Soo Jorge 09HOOm 19HOOm 

31-Jul-2011 Domingo Soo Jorge 21H15m - -
OI-Ago-2011 Segundo - Terceira - 03H15m 

OI-Ago-2011 Segundo Terceiro Ponto Delgado 13H30m 17HOOm 

• Salvo altero<;ao de ultima horo. 

ALOJAMENTO 

Os expedicionarios ficarao preferencialmente instal ados em tendas de cam pismo, gentilmente 
cedidas pelo Servi<;:o Regional de Protec<;:oo Civil / Associo<;:oo Humonitaria de Bombeiros 
VOluntarios do Madalena do Pica. Porem, de acordo com as disponibilidades existenles, 
poderoo iguolmente e. se assim 0 entenderem, munirem-se de tendo pessoal bem como soco
coma. Recomendo-se 0 uso pessoal de material de higiene e limpezo. 

LABORAT6RIOS 

No zona do acampamento havera um local para apoio os pr6ticas laboratoriais. 

CONFERENCIAS E EXPOSICAO 

o cicio de conferenc ias e a exposi<;:oo XINANDO - CARTOON - ECOS organizodas no ambito 
deste evento, terao lugar no Salao do Sociedade Filarmonica Urzelinense e estaroo abertos <'> 
participa<;:ao do publico em geral e de um modo particular aos expedicionarios. 

FOTO - VIDEO REPORTAGEM 

Os responsaveis das equipas deverao agendar as desloca<;:oes dos tecnicos com 0 Operador 
de Meios Audiovisuais EMANUEL PACHECO. 

CONT ACTOS OTEIS 

Para contactos imprescindiveis e urgentes com os membros do Comissao Organizodora. 
deveroo utilizar. por ordem, os seguintes numeros: 

96.8957055 
96.9499244 
91.6743668 

deporfomenlo de blologlo . unlversldode d05 a~ores campus unrversltono de panlo de igadc 
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TOPOGRAFIA 

Est6 a IIha de S. Jorge a 38°, 40' lot. N. E 19°, 7' long. O. No Oceano Atlantico, orientada no rumo 
O.N.O. 

Faz porte do grupo central das ilhas dos A<;ores, tendo na sua vizinhan<;a servindo-Ihe de 
sentinellas: a leste a Terceira, 00 norte 0 Graciosa, 00 sui 0 Pico e a oeste 0 Fayal. No centro de 
todas estas nenhuma outra do archipelago gosa de tao bello panorama. 

o seu comprimento con forme os melhores c6lculos, e de 65 kilometros e largura media 4 
kilometros, com uma superficie de 260 kilometros quadrados e 0 desenvolvimento total da casta 
de 162 kilometros. 

Sk. 

Segundo 0 Diccionario de Geografia Unlver.;al. dista 35 kilometros da ilha Graciosa e quasi 
egual distancia da Terceira - 20 kilometros do Pico, - 150 de S. Miguel, - 215 de Santa Maria, - 30 
do Faya!. - 155 das Flores e 170 do Corvo. 

"Esta ilha. diz 0 mesmo Diccionario 2° vol. Pogo 828, artigo S, Jorge, e de origem vulcanica, 
cortado em toda a extensoo por uma fragoso cordi lheira de mediana eleva<;ao e sugeita a 
violentos abalos de terra, tendo havido algumos notaveis erup<;6es, taes como as de 1580, 1757 
e 1808, sendo impetuosa e durando alguns dios 0 torrente de lavas, que correu ate ao oceano, 
principolmente na primeira d'estas erup<;6es (e tombem na terceira acrescento) . 

o littoral est6 cercado de rochas alcantiladas, negras e elevados em geral. cortadas a prumo. 
Mas, se 0 aspecto das costas e triste, admira-se todavia no costa do norte a sua belleza 
selvagem, e na costa do sui 0 e ffeito deslumbrante produzido pelas quedas d '6gua das muitas 
ribeiras que se precipitam no A tlontico. 
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SOo poucos os enseodos ocessiveis a embarco<;:6es, sendo parem, a costa sui menos escobroso 
que a do norte. Entre os principoes portos contom-se, contudo, 00 dos villos Velos, Colheto e 
Topo. no primeiro dos quoes ho excellente coes, onde podem otrocar os emborco<;:oes d'olto 
bordo". 

A Corographia Ac;orica . pelo illustre jargense, Jooo Soares d' Albergorio descrevendo esto ilho, 
d'ello diz tombem: - ,,~ limitodo quozi em torno por oitissimos rochedos tolhodos a pique em 
todo a costa do norte, e no moiar parte do do sui; e por isso noturalmente defendido 
d'inimigos". E. no verdode, esto ilho vista do lodo do norte, tem um ospecto medonho. Noo se 
descobre umo hobito<;:oo, hovendo-os com tudo n'umo ou n'outro de suos fojos. 

No lodo do sui a parte que comprehende a freguesio de Rosoes, 0 alto dos Monodos oos 
Biscoitos do Colheto, e do Ribeiro Seco 00 Topo, e tombem a costa de oltissimos rochas, sendo 
o local em que assento a freguezio de Urzelino 0 unico que do alto do ilho descoe 
regularmente ate 6 beiro mar, tarnondo-o bello e oprosivel. 

Furada, Rasa, Vieira, Gallego e Galvola . 

Tem odjocente os ilheos - do Ponto do 
Topo, a sueste, - e do Conolhoto, no 
ponto de Rosoes, a noroeste. 

AS suos pontos ou cobos mois notoveis 
sOo: - a ponto Ruiva, Mono Grande, 
pr6ximo do villa dos Velos, a de Rosaes 
no extremo noroeste, Queimada, 
Garajau, Castelletes, Calheta, Vicente 
Dias, Mosieiros, Forcada e Ponlinha no 
costa susudoeste e Sitveira a sueste. 

AO norte do Topo. ados Cubres, das 
Vinhas, Redonda, do Caldeira, Faja do 
Bello, Norte Grande, Norte Pequeno, 

Em todo a sua extensoo tem a ilho differentes picos, sendo 0 mois elevodo 0 do Esperanc;a , 00 

centro, dividindo a freguezio dos Monodos 00 sui, do do Norte Grande 00 norte, 0 qual mede 
1 :085 metros ocimo do nivel do mar. 

Grande numero de ribeiros dao vosoo as oguas de suas montonhos, sendo as mois notoveis: - a 
Ribeira d'EI-Rei, d'Agua, do Bello, dos Figueiras, do Ribeirinho, de S. Pedro, do Almeida, do Faja, 
do Courella, das Casas do Matto, Larga, dos Biscoilos, Ribeira Secca, do Vedor, dos Vimes, dos 
Bodes, do Cedro, do Saito, de S, Thome, do Meio e Lexias, todas estas a sui do ilho: e 00 norte a 
Ribeira Funda, do Pont a Furada, do Rasio, Ribeira da Areia, do Caldeira ou do Laranjeira, 
Sanguinhal ou do Faja Redonda. 

Soo perenes as ribeiros de S. Thome, do Meio e Lexios, cujos oguas doo movimento a muiios 
moinhos das povoo<;:6es circumvisinhos. 

AS imensos pastogens de prodos noturoes para creo<;:Oo de godos, soo a principal riqueza do 
ilho, que n'esto especie de terrenos e a primeiro do archipelago e por isso a mois importonte no 
industria de locticinios. 

Temo ilhoumo extenso serra municipal para logrodouro commum, 0 ontigoescalvado, com 
umo superficie superior a 700 hectares, pertencendo umo pequenofroc<;:oo 00 concelho do 
Colheto. 
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Alem dos erup<;6es vulconicos de 1580 e 1808, houve em epocho anterior 00 descobrimento. 
Sao disso provo os terrenos queimodos nos immedio<;oes do Plco dos Louros e Cabouco, ocimo 
do Vi lla das Velas, e todo a area entre os Biscoitos do Colheto e a freguesio de Monodos 00 suI. 
portindo para 0 norte ate 00 extremo do logor do Norte Grande do do Ribeiro do Areio . 

E dividida em dois concelhos - das Velas, cobe<;a do coma rca judicial. e do do Colheta, 
pertencentes 00 districto d ' Angra do Heroismo e b ispada dos A<;ores. A demarco<;oo dos dois 
concelhos e a Ribeiro Largo 00 sui e a Ribeiro do Arelo 00 norte, em limha recta, como foi 
ocordado pelas duos camaras municipais em data de 21 de novembro de 1716. 

A ilha forrnavo tres concelhos, sendo 0 terceiro 0 do Topo, composto do sua entoo unico 
freguezio. Foi extincto por decreto de 24 de outubro de 1855 e annexado 00 do Calheto, 
dando-se logo a execu<;ao no parte juducial em 18 de mar<;o de 1856 e no administrotivo no 10 

d'obril de 1870. 

o das Velas fica 00 occidente do demarca<;ao e 0 do Calheto 00 ocidente. 

Esto ilha tem tres villas - Velos, Colheta e Villa Nova do Topo, e onze freguezias: Motriz de S. 
Jorge no villa das Velas, Rosaes, Santo Amaro, Urzelino, Monodos e Norte Grande, pertencentes 
00 concelho dos Velas - Matriz de Santa Catharina no villa do Calheta, Ribeiro Seca, Norte 
Pequeno Santo Antoo e Senhoro do Rosario. A sua popula<;ao pelo recenseamento de 1890, 
era de 17:065 habitantes com 4:635 fogos. No ano de 1796 a popula<;ao era de 14:407 olmos. 

Jost CANDIDO 0" SILVEIRA AVELlA R 
In: 11110 de S. Jorge ("CORES) 

Aponlamenlos para a suo hlst6rto, 1902. 
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SAO JORGE 
ILHA DE MARAVILHOSAS PAISAGENS 

Nesta ilha de S. Miguel, merce da inteligente campanha do nosso distinto colega "Diorio dos 
A<;:ores" pela pena de Alcindo Coutinho, continua a produzir as seus magnificos resultados a 
chamado TURISMO CASEIRO. 

o micaelense embebe a vista nas belezas panoramicas da sua terra, aprende a ama-Ia com 
mais feIVor e sente a natural aspira<;:ao de a ver engrandecida e prestigiada aos olhos dos 
estranhos que nos visit am. No esfor<;:o contfnuo de valorizar este torrao bendito que as gera<;:oes 

>- -

.- . 
~ . - -~ -=-.:.--

passadas salpicarom de suor e de sangue, 
tem colaborado com inteligencia e sao 
criteria a capita lismo ilheu, impulsionando e 
fomentando novas fontes de riq ueza que 
soo base de boa harmonia social pelo 
contributo de bem-estar que prestam 6s 
popula<;:oes rurois trabalhadoras. As nossas 
actividades comerciais e fabris bem no 
demonstram ... 

Mas noo basta que conhe<;:amos apenas a 
nossa terra. Eo tambem necessaria 
conhecermos as outras parcelas de tad a 
esta linda patria a<;:oriana, as encantos das 
suas paisa gens, a exuberoncia do seu solo, 
as possibilidades economicos e turisticas 
das outras plagas islenicos. 

Tocodos par este fascinante desejo, 10 
fomos a caminho do ilha de S. Jorge. 

As vilas e oldeias doquela ilho lem a 
encanto e frescura da sua rusticidade. As 
ricas pasta gens estendem-se ate aos 
cumes dos picas sobranceiros e soo 
riscodas par longos cordoes de hortensias 
azuis, brancas e cor-de-rosa em 
alternancias e contrastes a separar as 

'41 verdes quentes e fortes que em largas 
manc has lembram a louca fantasia de 
pintores de genlo em modernissimos 

paineis. Na faixa do litoral, ate mesmo sabre a lava de antigos vulcoes, as searas, as vinhedos, 
as pomares, as extensas matas de pinheiros e de eucaliptos soo testemunhos do labor e 
persistenc ia do campania jorgense, que ali, como no solo distante da California, soube 
tra nsformar em ricos vergeis a terra ingrata e safara. Nas fabricas de lac ticinios continua a 
manter-se a pretfgio das sua principal industria com afamados productos que recordam, aqui e 
no continente, a intensa actividade das empresas daquela ilha. 

-- -- -
--~ -

Parecia que tudo is to seria 0 bastante para as poderes publicos olharem com mais aten<;:oo 
para as necessidades dos povo jorgense. So agora a Junta Autonoma das Estrados procede 
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reclifica<;:aa do tra<;:ado de velhas vias de comunica<;:ao e a Junto Autonoma dos Portos 
melhora as condi<;:6es dos seus desembarcadoiros. Isto, que j6 h6 um seculo se devia ter feito, e 
que privou a ilha de tao element ores principios de progresso, constitui ate 00 presente um 
motivo de desgosto pelo abandono e que votoram os direitos naturais de que trabalha e 
contrtbui tambem pora a economia geral do Na<;:ao. 

A ilha de S. Jorge possui ate excelentes motivos de atrac<;:ao turistica. to nela que se encontra 0 
mais belo panoramo dos A<;:ores, segundo 0 afirmou 0 Coronel Francisco Afonso de Chaves. to 
no costa norte, a dois possos do freguesia do Norte Pequeno, no bose de ambo alterosa, rente 

00 mar, que se espraia em remansosa lagoazinha a Faja do Caldeira, cujo orago, 0 Senhor 
Santo Cristo, porece ter ali concentrado todos os belezos naturais como homenagem 6 suo 
excelsa realeza e majestade. 

A Caldeira de Santo Cristo! Quem pode esquecer esta visao de sonho? 

nvemos de a admirar 6 distancia porque 0 caminho que 16 conduz e um simples atalho, quose 
intransit6vel verdadeira via crucis daqueles honrados e operosos portugueses a quem e preciso 
dar a consciencia pr6tica de que ali e Portugal. A Faja de Santo Cristo merece uma estroda em 
condi<;:6es. Esta estrada serviria outros povoados como as Fajas dos njolos, Belo e dos Cubres, 
outras lantas maravilhas capazes de figurarem nos melhores cartazes de atrac<;:60 luristica. 

Quando 0 saudoso Dr. Antonio Martins Ferreiro era 0 chete politico do concelho do Calheta, 
iniciou-se a constru<;:ao do desejado ramal, que j6 deve ter a extensao de km. Mos, como 
muitas obros de reconhecida utilidade publico daquela epoca, nao chegou 00 fim. Oiz-se que 
tudo e substituivel neste mundo. Nao 0 foi ainda, porem, a figura daquele homem publico a 
quem 0 concelho do Calheta tonto deve. Todos os que visitam a Faja do Caldeira naG 
escondem 0 encanto do suo permanencia ali, e contam embevecidos as agrad6veis 
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impressoes daqueles poentes roxos e a laranjados. que fozem projectar 0 casario nas 6guas 
sonolentas da graciosa albufeira. Noo se esquece focilmente aquelas areentas margens 
povoadas de numerosas ameijoas. maiores e mais saborosas do que os que se criam nas praios 
do continente. 

Um pouco distante da vestuta ermida. construrda em 1833. existe uma nascente de 6gua 
sulfurea analisada em 1877. ano em que apareceu. por Mr. Von Bonhst. qurmico do Insti tuto 
Industriol de Lisboa. e que. pela sua composic;:aa e aconselhada como regulador da digestao. 
pois os seus efertos sao semelhantes aos da 6gua de Vidago. 

Mas nao ficam par aqui as belezas da Faja de Santo Cristo. 

Por uma eslreito brecha da rocho pode passar-se para uma logoa subterranea. sob uma 
ob6boda de basoUo. e que pode ser percorrida com pequeno borco desmant6vel e com de 
lanternos. t tambem nesto Fojo que existe um jorro de 6guo julgodo pelos tecnicos suficiente 
para electrificoc;:oo gerol do ilho. 

Seriom precisas mois rozoes poro a construc;:oo do estroda a que oludimos? 

H6 outros de ordem humonit6rio e coritot ivo: Os hobitontes doquelos fojos - dos Cubres. do 
Caldeira. dos Tijo los e do Bela - nao tem medico e quando asa circunst6ncios forc;:om a 
procur6-lo surge 0 problema gravrssimo dos tronsportes. que s6 podem ser feitos de geric6 ou a 
pe. 

Limitei-me oos diferentes aspectos que juslificom a construc;:ao do estroda do Caldeira. mos 
muito se poderio dizer desto linda IIho de S. Jorge. 

J. A. 
In: Almonaque AnuOrlo Mlcoelense para 1951. 

Tipogrofla Mlcoelen, e. ronto Delgado. 1950. 
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ATAQUES DE PIRATAS NO PORTO 
DA CALHETA DE SAO JORGE 

A Vila do Calheta foi par diferentes vezes teatro de vanos encontros com mouros e outros 
inimigos. 

Uma foi a invasoo que praticaram os ingleses no tempo do rainha moe, antes de 1610, em uma 
armadilho de cinco naus e um burloque que Manuel d' Azevedo Tome Greg6rio e Simoo Gato, 
a velho, fizeram retirar, tomando Simoo Goto aos ingleses uma bandeira que orvarou, 
premiondo 0 governo too glonoso feito com a cna<;:oo de capitania-mor do Colheta, e 

nomeando para este cargo 10 capitoo-m6r 00 dito 
B R 1 G L f. Copitoo Manuel d' Azevedo. 

No periodo de 1677 a t 690, no porto do Colheta, 
houve outro encontro de corsonos turcos que 
dovam ca<;:a a um navio de Cabo Verde que 
fugindo-Ihe se socorreu no dito porto; vencendo as 
colhetenses os carsonos, livraram a dito navio, 
tomondo parte activo nesta defesa a Copitoo-mor 
Bartolomeu Nunes Pereira. 

E aindo no seculo findo, a 5 de Dezembro de 1816 foi 0 dito porto do Calheta atacodo par um 
navio de piratas que pretendia aprezar a brigue-escuna portugues Santo-Crlsto-Ditlgente, nele 
refugio do e do qual era capitoo Joaquim Sevenno Avelar .... Este brigue saira do Ilho do Faial, 
no dio 3 do dito mes de Dezembro, carregodo de aguardente e vonas en com end as para a ilha 
do Madeira, e amanhecendo no dia 4 E.O. com a Monte do Guia do dita ilha, em distoncia de 
meia legua, Ihe saiu do parte do norte uma escuno de guerra com bandeira amencono-inglesa 
e deilondo logo um escaler com 8 homens armadas de pislolas, espadas e punhaes, soltoram a 
bordo do dito bngue, prenderam a capi too que conduziram 00 corsaria, a quem exigiram as 
papeis do navio que noo haviam encontrodo. 0 capi too Joaquim Severino pude convence-Ios 
a voltar 00 seu navio para Ihos entregar, e entoo o f, estando os corsarios que ficorom neste 
novia, bebados. desviou esie bartavento do corsario, no bardada de S. Jorge, retugiando-se no 
porto do Colheta . 

o corso no em persegui<;:oo do bngue atacou 0 dito porto que foi 
defendido bizarramente pelo capitoo Jacinto Soares d' Albergaria, 
que dingiu a artilharia contra 0 dito corsana que vencido deixou a 
presa. 

o corsario, era armado 6 ordem d' Artigas, presidente do republica 
de Buenos Ayres, entoo em guerra com Espanha, que Portugal 
ajudava ... 

J. C. SilVEIRA AVELAR 
In: Almonoque Popular dos A<;ores. 10 ana, pogo 25. 

Topogralio Micaeiense_ PoRIa DeIgada, 1750. 
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DAS EXCELENCIAS DA ILHA DE S. JORGE 
(Segundo 0 Padre Antonio Cordeiro, his/oriador a<;:oreano dos principios do secu/o XVII) 

A primeira e a sua grandeza, pais de dez leguas em a camprimento, tem mais de vinte em roda, 
e excede a muitas das outras IIhas; e tem tres Vilas, Topo, Calheta e Velas, e cinco Lugares, 
alem de muitos lavradares espalhadas, com que tem mais de mil homens de armas, os quais 
bastam para se defender de muitas mil que a cometam; porque da parte do Norte noo so 0 
bravo e perigoso mor, mos as espantosas rochas 0 defendem; e pelo parte do SuI, tambem 0 

mais e de rochas, que pasta que menos a ltas, ainda 0 sao tonto; e tao precipitadas sobre 0 

mar, e com tao diffceis e paucas caminhos que poucos homens de cima s6 derrubando 
calha us, totalmente impedem a entrada a inimigos, par e mais que eles sejam: e na parte onde 

a IIha do entrada boo, como na principal Vila 
das Velas, e seu segura porto, ai tem Forto leza, 
artilhario e alguns quinhentos homens de 
armas, que bastam para da terra impedirem a 
quem quiser nela saltar. 

A segunda excelencia e, ter esto IIha por seu 
Capitoo Donatario 0 mesmo que 0 e de 
Angro e de toda a IIha Terceira, com que est a 
e obrigada a acudir-Ihe mais do que as outras 
IIhas, como sempre fez; e da mesma sorte e 
mais obrigada a IIha de Sao Jorge e acudir 0 
Terceira quando necessitor disso, como no 
ana da Acloma<;:ao Ihe acudiu com 0 General 
pora a Armada, com a soldadesca e com as 
ormas e muni<;:6es, com que pode acudir-Ihe, 
alem dos mantimentos que sempre leva 0 
Terceira, pois e uma quase enfiteuta ou 
feudataria da Terceira, e nisto tambem tem S. 
Jorge grande alivio de nunca ter dentro em si 
a opressao do Capitao Donat6rio residente la, 
mas ter, ha mais de cento e trinto onos, 00 Rei 
de Portugol por seu Donatario, como tem a 
IIha Terceiro, desde que 0 Marques de Castelo 
Rodrigo nao tornou 0 Terceiro. 

A terceira excelencia e 0 clima desta llha, e 
tao bom temperamento de seus ares que nao 
se sabe que nela houvesse a lguma hora pesle, 

tendo-a ja havido em autras IIhas; ao que ajuda muito a grande abundancia de agua que ha 
nesta IIha, porque ate 0 a ltfssimo espinha<;:o ou serra que Ihe divide 0 Sui do Norte, e que corre 
de Leste a Oeste, contem muitas lagoas, f6ra as muitas ribeiras e fontes que tem por Norte e SuI. 
e todas de egua doce e sadia, por ser tao estreita 0 IIha em a largura e sobre terras tao frescas 
o ar raramente se corrompe ou se preverte em peste; e por isso nesta Ilha se vive muito e com 
boa saude; 0 que murmuradores atribuiram a noo haver nela Medicos de profissao, que parece, 
onde sao muitos, af sao mais as doen<;:as; sendo que eles as nao fazem, e s6 pretendem 
desfaze-Ias e preservar delas aos saos, e os vfcios sao as que as causam. 

Quarta excelencia e a qualidade e abundancia dos frutos da tal llha; porque primeiramente e 
tao obundante de muita e boa madeira, que nao s6 para 0 gasto ordin6rio e necessario 

o 
U 

&.+= 
-+-
C 
(]) .-
U 
o 

10 
l.r 
-0 
(l) 
Q. 
>< 
(l) 

departamento de biologic - untversidade dos ac;ores COtTij)U5 tJOIYGf'iItc.;odo ponto dclr,JQdo '0.. 
oporlodo \ 422 · ruo do moe de cEli\'. n A PT - -+WHnt poo'n de:gooo - sc:)O ffi1g',J~l ' Q'rl)l'e~ .y 

oil-moiL ddl' auoc .pt - Ir·rerr.st· tntp:fJ ....-wv1 rib "oc p i 1!"lelQrles [+3:'i1j29b (,~ 101 I 102 · rill( 1"'3S,lj 296 650 10J 

http:utlt:.pl
http:ddbJiuoc.pt


sao jorge 2011 

sempre, mas oindo para fozer navios e navios grandes, tem tad a a que se requere; e sobre ela 
toda a casta de aves, de perdizes, codornizes, galinhas, golipavos e inumeraveis adens, e a te 
das de musica excelente, como canarios, melros, etc ., muitos coelhos e tambem muito furoo e 
inlinidade de gados, vacas, porcos, carneiros, ovelhos e multidoo de cabras e das ovelhos os 
melhores queijos, que ha nas Ilhas e excelentes lacticinios; frutas de arvores tem de todas a 
casta e excelentes frutos da lerra copiosissimos: a trigo e muito e a vinho tanlo que do tres mil 
pipas de vinho cada ano e em alguns anos mais; porque, ainda que se queimaram tantas 
vinhas no fogo dos tremores, com tudo nestas IIhas se planta e do 0 melhor vinho entre 0 
biscoito q ueimada; e assim 0 desta IIha e generoso e buscado. 

Finalmente de todos seus jrutos tem a IIha de S. Jorge gasto certo, porque ainda que noo seja 
muito frequent ada de navios, tem tantos barcos grandes e de duas ou tres velas, a que 
chamam Caraveloes, que levando tudo a Terceira, noo s61he vai desta a dinheira, mas tudo 0 

ma is necessario e laz 0 olicio de Quinta grande e nobre da Real Cidade de Angra. 

In: Almonoque Popular dos A~ores 1951 . P6glnos 101 · 102. 
Direcc;oo Liter6ria do Dr. CARREIRO DA COSTA. 

Ponta Delgado, 1951. 
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A ILHA CERCADA DE PRECIPICIOS 
SAO JORGE 

o nosso "Corvolho Araujo" fez rumo a sudoeste, rodeou a ponta oeste da ilha, da IIha de Sao 
Jorge, navegou depois ao lange da costa sui da ilha por uma extensao tanto como cerca da 
quarta parte dela e chegou as Velas as II :30. Tinha percorrido 35 mil has. 

Vista de perfil, no extremo, a ilha e cercada de precipicios alerradores, quasi verticais. Estradas 
e aldeias de casas brancas tormam uma linha 
horizontal bem acima do tordo das quebradas. 
Aqui e alem tuneis de lava encontram-se perto do 
nivel da 6gua, como pontos negros. Pelo mar h6 
quantidade infinita de cagarros IPuffinus), 
pousados em bandos, que desatam a voar loga 
que 0 navio se aproxima. Diz 0 Coronel Jose 
Agostinho que estas aves fazem de noite grande 

barulho. com gritos estridentes e apavorantes. Alem dos cagarros vemos grandes bandos de 
gaivotas e de pombas. Decerto escolhem estas aves muito acertadamente estas paragens 
para fazerem ninho, por serem inacessfveis aos seus inimigos. 

A IIha de Saa Jorge tem 55 ou 53 quilometros de comprimento e a sua largura e no m6ximo de 
6 quilometros. Muito comprida e estreita, terminando em ponta em ambos os extremos, ela 
estende-se de oesnoroeste para lessueste. Toda a ilha e uma massa de vulcoes, com a maior 
elevac;:ao, 0 Pico da Esperanc;:a II 106m) mais au menas ao cen tro. Na periferia encontram-se 
precipicios quasi a pique com 300 a 500 metros de altitude. 

Camo se depreende desta configurac;:ao topagr6fica, 0 mar em volta da ilha e bastante 
profundo e 0 ancoradouro das Velas fica muito perto da terra. 

No regresso. a 2 de Outubro, estivemos aqui desde as 15:30 ate cerca da meia-noite, mas, 
devido ao mau tempo e as mas condic;:Oes do tempo e as mos candic;:oes dos servic;:os das 
lanchas, nao pude ir a terra em ambas as vezes. 

Prof. HIROSHI OHSHIMA 
In: Uma viagem pelo Drc~o des A<;ores. 

A<;oreono, vol. 5(3): 271-272. Ponto Delgado, 1953. 
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SOBRE AS ILHAS DE SAO JORGE E GRACIOSA 

1° Estos cinco ilhos. Terceira. Sao Jorge. Faial. Pico e Graciosa. foram descobertas do one de 
1444 ate 1449. porque neste ano deu EI-Rei Dom Afonso 0 quinto licen<;a a seu tio, 0 infante 
D, Henrique. para mandar povoar estas ilhas. por serem j6 descobertas. Em qual destes 
cinco anos fosse descoberta esta ilha. se nao sabe. senao somente 0 dia. em 23 de Abril. 
que e dia de Sao Jorge. de que tomou este nome. 

2° Quem fosse 0 seu pavoador certamente se nao sabe. Uns dizem que foi J6come de Bruges. 
flamengo. homem fidalgo. que foi 0 primeiro donat6rio de toda a ilha Terceira; outros que 
fora Guilherme da Silveira. tambem flomengo. mas este s6 povoou 0 Topo. como adiante 
diremos; outros dizem com mais razoo que fora Joao Vaz Corte-Real. depois que a ilha 
Terceira foi dividida em duas capitanias. sendo ele donat6rio da Capitania de Angra. 
porque 8-Rei Dom Manuel. sendo ainda Duque de Beja. Ihe fez merce da Capitania desta 
ilha em 29 de Maio de 1493. e neste tempo. com gente da Terceira. se come<;aria a 
povoar. porque os nobres apelidos que seus moradores tem hoje sao os mesmos dos 
moradores da T erceira. 

3° Tem esta ilha des leguas de comprido e tem de largura uma s6 e em partes ainda menos. 
Tem tres vilas. cada uma tem Camara e capitao-maior. que a governa. e um ouvidor 
eclesiostico que governa toda a ilha. em toda ela h6 s6 oito freguesias. Tem muitas 
madeiras. pouco trigo e rnais vinho. corn abundoncia de gados de vacas. cabras e 
ovelhas; basta 0 trigo para sustentar a terra . que. de madeira. vinho. gados. vende muito 
para fora. Acresceu uma de novo. par6quia de Santo Arnaro. 

SOBRE A VILA DAS VELAS 

1° Tendo est a ilha tres vilas. esta foi a prirneira e e de todas a principal. porque alem de ter 
Camara. capitoo-maior. como as outros. nela se assiste 0 ouvidor eclesi6stico para as 
coisas da Igreja e 0 almoxarife para a Fazenda Real. Tern 0 melhor porto das ilhos. onde 
todos as embarca<;oes. nos maiores temporais. ocham amparo. e por muitas vezes 
encherem a porto de velas. tern este nome a vila. 

SOBRE A VILA DA CALHETA 

1° Fai este lugar sujeito 6 Vila das Velas como cabe<;a da ilha. mas como nele crescesse a 
gente e tivesse born porto de mar. EI-Rei Dom Jooo terceiro a fez vila com 0 mesmo name 
que tinho de Calheta. que tern este nome pela grande que faz a mar em 0 porto que tern. 
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Ho nelo Comaro, copitoo-moior e muito gente nobre, que 0 govern om, e ouvidor 
eclesiostico, que pas 0 bispo Dom Antonio Leitoo. 

SOBRE A VILA DO TOPO 

1° Noo sei se e Tope ou Topo esto vila do ilho, que disto oito leguos de Angro, que, sendo seu 
fim ou principio, foi 0 ultimo porte que se povoou em 0 ilho. t certo que foi seu primeiro 
povoodor Guilherme Vondarogo, fidolgo fiomeng o, e Vondorogo no linguo flomengo quer 
dizer, no nosso linguo, bosque de silvos, e ele, depois que folou portugues, se chomovo 
Guilherme do Silveiro, e os Silveiros que ho hoje no ilho dele procedem. 

2° Job Dutro depois de estar senhor do Foiol, que Ihe puserom este nome por ochorem todo 0 

ilho coberto de foios, tornou 0 Bruges, cidode de Flondres, vindo corn dois novios 
cOlTegodos de gente poro povoor estos ilhos; veio com ele este fidolgo, corn suo mulher 
Dono Cotorino d'Azombujo, e sendo rico, deixou 0 suo potrio por se livrar dos guerros civis 
que hovio em Flondres; e os 400 soldodos que nos dois novios vierom, dizem que 6 suo 
custo vierom. Como no ilho do Foiol se noo ocomodosse com Job Dutro, se foi com gente 
paro 0 ilho dos Flores; doqui tomorom motivo poro dizerem que foro 0 seu descobridor e 0 
primeiro povoodor que nelo entroro; mos como nesto ilho se noD ocomodosse com os 
flores do telTo, veio paro 0 ilho Terceiro, onde olgum tempo fez ossento nos Quotro Ribeiros. 

3° Destos Quotro Ribeiros veio com suo gente poro esto Vilo do Topo, e como foi 0 povoodor 
que nelo entrou, foi lovrodor que se dizimovo de muitos moios de trigo, e dizem foro 0 
primeiro que nos ilhos semeoro postel. Foi tombem cristao que mereceu sober 0 horo do 
morte, e ontes que Deus 0 levosse, por suos cosos ondou buscondo os omigos e 
sontomente mOlTeu, entregondo 0 olmo 0 quem 0 criou. 
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4° Foi crescendo de modo 0 povo neste lugar, que B-Rei Dom Jooo terceiro a fez vila, 
juntamente cam a Calheta e Sao Roque do Pico, dando-Ihe 0 nome que tem por estar no 
tapa da ilha, com portoufa, aberto ao picoo, no qual se recolhem as embarcac;:oes 
cassados das temparais, fazendo viogem para as mois ilhas. Tem Camara e Capitoo-maiar 
e muita nabreza, que a esta governondo. 

DA FREGUESIA QUE TEM ESTA VILA DO TOPO 

1° Nassa Senhora da Rosario e 0 arago do freguesia desta Vila da Tapa, que tem vig6rio, cura, 
um beneficiado com seu tesoureiro; cam 125 fagas e 920 pessaos. Tem pulp ita que paga EI
Rei; com tres ermidas: Nassa Senhora d ' Ajuda, Saa Jaaa Baptista, Saa Pedro, e sua Cosa da 
Miseric6rdia. 

FREI AGasnNHa DE MaNTALVERNE 
In : Cronic as do Provincia de SOO Jodo Evangelista des IIhas dos A<;ores 

Volume 3. Instituto Cultural de Ponto Delgado, 1962. 
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sAo JORGE 
CONDENADA MAS SEMPRE SOBREVIVENTE 

J6come de Bruges (Guilherme da Silveira) lidalgo Ilamengo e Vasco Annes Corte-Real, segundo 
opinam v6rios historiadores, descobriram esta ilha em 1449. Com 316.26km2 de superficie tem 
uma popula<;:oo de 15.973 habitantes. De conliguro<;:oo de um torpedo laz parte do Distrito 
Aut6nomo de Angra do Heroismo. 

o primeiro povoado descoberto loi 0 lugar do Topo que noutros tempos j6 loi vila em 1510 e, 
deixou de 0 ser a partir de 1870. Hoje h6 apenas duas vilas: Velas e Calheta. a primeira (anterior 
a 1460) sob a presidencia de Fernando de Mesquita e a segunda em 1534. que tem a presidir 
Domingos Oliveira. 

Em Irente. quase paralelamente est6 0 Pico e a separ6-las 0 Canal de Sao Jorge. Os seus 
panoramas sao surpreendentes. A prumo sobre 0 Oceano a lalesia escarpada e gigante. Do 
alto desprende-se a vegeta<;:oo selvagem. As erup<;:oes mais graves laram as de 1580 (durante 
quatro meses), 1757, 1808 e, ultima mente, em 1964 (29 de Fevereiro a Mar<;:o) cerca de 504 
abalos, considerados de grau 3 a 7 da escala Mercalli. Em consequencia disto loram destrufdas 
900 habita<;:oes. As popula<;:oes da zona sinistrada (Velas, Rosaes, Beira, Santo Amaro, Toledo, 
Ribeira do Nabo e Urzelina) loram lor<;:adas a abandonar as suos regioes e procurar abrigo em 
algumas Ireguesias do concelho da Calheta e outros loram mudadas para a ilha Terceira. Este 
estado de coisas lez agravar a vida econ6mica e social da concelho das Velas. Hoje, devido 
ao auxnio estadual a zona sinistrada j6 se encontra reconstrufda merce de grandes verbas 
21.250 contos (Plano de Recupera<;:oo) tendo side edilicados igrejas, escolas, hospital, ediflcio 
da Delega<;:oo Maritima e Posto Policial. sociedades recreativas, cemiterios. imperios do Espfrito 
Santo etc .. Nota-se um Irenesi de constru<;:oo. 
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Alem do plano ja mencionado 0 Ministerio da Justic;a mandau construir 0 Tribunal e a Casa dos 
Magistrados onde ficarao instalados todos os servic;os judiciais. 

Por conta dos fundos que foram produtos de colectas e. que sao administrados pelo governo 
distrifal foram aplicados benefidos ern casas de pobres e de comparlicipac;6es especiais que 
ultrapassam os 200 contos. Est6 a ser construido um bairro de 700 novas habitac;6es para 
familias de posses reduzidas. 

o parlo das Velas em franca construc;ao sofre um aumenlo de mais 2/3 do que tinha para cais 
aceit6vel com uma frente de 90 metros de quotas de 5. onde poderao acostar navios ate 800 
toneladas. Incluira, tambem. uma nova rampa de varagem. 0 tota l ultrapassa 7500 contos. Em 
19670 porlo e ja uma grande realidade . 0 Cais nca e uma saudade de pedra como diz 
Fernando Pessoa. 

Tambem, 0 Ministerio das Cooperac;6es e Providi'mcia Social pretende construir 30 habitac;6es 
(Velas, Rosaes e Beira). 0 Municipio de Velas aguarda a comparlicipaC;ao de projectos para 
electrificac;ao de Rosaes. Beira, Urzelina e Manadas cujo total ultrapassar6 os 7500 contos. 

Escalonado para exeCUC;ao 0 abastecimento de 6gua a Santo Amaro, Beira. com 0 reforc;o de 
caudal das Velas que deve atingir 2300 contos. 

Acrescente-se a todos estes empreendimentos a construc;ao de duas estradas: Caminha da 
Faja das Almas (461 contos) . alem da compra de lerrenas para edificios escolares, num lolal de 
12 salas de aula no monlanle de 300 contos. 0 povo jorgense e Iradicionalisla. Nos descantes 
populares ainda parece usar os versos septissilabos com quadras as vezes improvisados de 
momenta acompanhadas ao som da viola de arome ou de alguma rebeco . 
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Dedica-se. especialmente. 00 cullivo do terra. a exporta<;:iio de gado e a industria de 
lacficinios . Aqui e onde se fabrica 0 melhor queijo do arquipelago. Cultiva . outrossim em grande 
escala Inhome. fuberculos de fec ula saborosissimos. As mulheres bordam e tecem nos feares 
rudimenfares. enquanfo cuidam dos servi<;:os domesficos. Tambem. como em fodas as ilhas. 
emigra-se para as Americas. Enfrefanto. pensa-se radicar grande por<;:iio de familias jorgenses 
em Angola atraves do Ministerio do Ultramar que j6 concedeu facilidades e embarque para 60 
lammas do concelho das Velas que levaram consigo allaias e gado. 

o Topo tem um porto sem condi<;:6es. No entanto. dedica-se a pesca do cachalofe. embora 
haja dificuldades no varagem de embarca<;:6es. 

A. lOPES OLIVEIRA 
In: IIhas de Bruma, Rotelro A<;.orlano, 1967. 
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SAO JORGE - MIRADO IRO DE ILHAS, 
PASTAGENS, CANAlS E FAJAS 

Situada no grupo central do arquipelago des Ac;ores, a ilha de Sao Jorge e uma longa 
cordilheira que, so indo do mar se estende no sentido nascente-poente. Do lado suI. as encostas 
descem ate 6s penedias do beira-mar, onde se abrem pequenas enseadas, enquanto, do lado 
norte, a serra e cortada abruptamente sobre linguas de terra ande se situam as fajas. Com uma 
superficie de 237,59 km' e 10 643 habitantes (censa de 1981), este ilha, no contexto do historia 
insular, e das menos conhecidas, nao obstante as esfarc;as de Duarte de Sousa , Silveiro Avelar, 

Azevedo do Cunha ou Teixeira Soares. IIha do grupa central, nem por isso manteve estreitas 
relac;oes econ6micas e cuiturais com alguma das suas vizinhas, como aconteceu com a 
Grac iosa, muito dependente do Terceira, au com a Pico, interligado 00 Faial. 0 seu 
comprimento [65 km), a cansider6vel altitude e a litoral escarpado que geralmente apresenta 
iso laram-na das restantes ilhas, ditando-Ihe um destina diferente. 

Referida desde 1439, a ilha de S. Jorge poder6 ter recebido 0 primeiro grupo de povoadores 
com Guilherme Von der Hogue [Guilherme do Silveira), que se teria estabelecido no Topo j6 nos 
anos seguintes a 1468. A capitania desta ilha, porem, foi dodo por D. Diogo, duque de Viseu, 
em 1483, a Jooo Vaz Corte Real. tambem capitoo do de Angra, no ilha Terceira, pertencendo 
depois 00 marques de Castelo Rodrigo ate ser incorporada no Coroa logo apos a Restaurac;ao. 

Integrando tres concelhos: Velas [c. 1490], Topo [1510] e Calheta [1534] , serio anexado 0 este 
ultimo 0 pequeno concelho do Topo em 1885. 
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A constitui<;oo geol6gico e 0 relevo do ilho fovorecem a exploro<;oo pecu6rio, especial mente 
importonte na parte norte. E nelo que se estendem as melhores postogens e onde se criom 
mil hares de cobe<;as de go do vocum. 0 fabrico de queijo - 0 fomoso queijo do ilho - tem oqui 
a suo forma origin6rio e genuino, constituindo a suo moior e quase unica riquezo industrial. A 
exploro<;oo agricola e, porem, tombem condicionodo pel a suo constitui<;ao fisico, pois os 
cereois, em regro, cultivom-se s6 obundontemente nas extremidades da ilho e em certos loco is 
do litorol suI. Presentemente, a diminui<;oo populocionol, com a consequente escassez de moo
de-obro, a folta de vias de comunico<;ao para 0 interior, impossibilitondo a meconizo<;oo, os 
bons mercodos de consumo dos locticinios e do carne de vaco, tem levodo 0 ogricultor 
jorgense a tronsformar as terras, outroro de cultivo de cereois, em pastogens para a coa<;ao de 
godo vocum. Alias, a produ<;ao cereolifero nunco foi consideravel em seculos onteriores, A 
atest6-lo estao as frequentes restri<;6es 6 venda de togo para 0 exterior ou as crises alimenticias 
de 1593, 1647, 1678, 1713, 1812, 1846-1847 e 1893-1894. 0 cultivo da vinha, embora tenho 
atingido nos s€lculos XVI e XVII valores consideraveis, hoje e insignificante. 

A oc tividade piscotario €l feito oindo por processos ortesonois e quase sa no costa sui da ilha, 
exceptuondo a pesco do otum, j6 reolizodo em modernos borcos [troineiros]. Possui tombem a 
ilho duos pequenos unidodes industriois de conservo de peixe - principolmente de otum -
locolizodos na Colheto e que laborom open as nos meses de Verao. 

No costa sullocolizom-se as duas vilas do ilho, Velos e Colheto, sedes dos concelhos do mesmo 
nome, constituindo em regro as unicas soidas para 0 exterior, pois que est6 ainda em fase de 
constru<;oo 0 Aer6dromo de S. Jorge, locolizodo no Fojo do Queimodo, nos orredores de Velas, 
o seu moior centro populacionol do ilho [1855 hobitontes]. 0 seu tra<;odo urbonistico, os 
multiplas ruos que a recortam, os igrejas e os belos solares oinda hoje existentes dao-Ihe um 
aspecto c itodino naG vulgar em outras vilas do arquipelogo. 0 seu cois ocostavel tronsformou-o 
em ponto quase obrigot6rio de penetro<;ao no ilho. 
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Saindo desta vila com destino a Calheta e seguindo a Estrada do SuI, deparam-se-nos as Fajos 
da Boa-Hara e Queimada, as freguesias de Urzelina, Terreiros e Manadas, zonas secas e de 
clima ameno onde .existem varios solares da antiga nobrezo local. Do lado norte, zona 
particularmente alta, freguesias e pasta gens, alternam-se numa paisagem deslumbrante. A 
estrada, no Veroo ladeada de hortensias azuis, percorre as freguesias de Norte Pequeno e 
Norte Grande. Distante desta, a 3 km, a beira-mar, encontra-se um dos locais mais apraziveis da 
ilha: a Fajo do Ouvidor, estancia de veraneio ou, no Inverno, local procurado pel os habitantes 
do Norte Grande, que, fugindo ao rigor do frio, se refugiam nas suas adegas a beira-mar, 
enquanto aproveitam as cortes ali existentes para alimentarem algum gado. 

Devastada em diversas epocas por teniveis crises sismicas [1580, 1757, 1808, 1964 e 19801,0 seu 
patrimonio arquitectonico foi dura mente afectado por tais terramotos e, em especial, a 
arquitecturo religiosa, particularmente rica no arquipelago, Apesar disso, merece relevo 
especial 0 altar-mor da Igreja Matriz de S. Jorge, na vila das Velas, de talha dourada, de 
composi<;:oo parietal, com ordens sobrepostas, enquadrando paineis pint ados e imagens. Eo um 
dos poucos exemplares do periodo antigo de talha portuguesa a que Robert Smith denominou 
«estilo arquitectonico», e foi oferecido 0 esta vila em 1570 por 0, Sebastioo. Na mesma igreja 
existe ainda estatuaria rica dos seculos XVII e XIII. 

Ainda nas Velas, proximo do mar, na igreja do antigo Convento de S. Francisco - hoje 
transformado em hospital -, encontram-se tambem tres altares de boa talha dourado dos finais 
do seculo XVII e inicio do seguinte. 
A Igreja de Santa Barbara, setecentista, na freguesia das Manadas, e 0 mais rico templo 
existente na ilha, De uma so nave, 0 seu exterior, simples e pobre, contrasta com a riqueza 
artfstica do interior: altares de boa talha, tecto pintado e apainelado, com barrotame exterior 
moldurado e enquadramentos com motivos religiosos, telas murais, azulejos azuis sobre fundo 
branco, etc .. 

Na arquitectura civil merece especial men<;:ao a Camara Municipal de Velas, construida 
tambem no seculo XVIII, cujas colunas, ladeando a entrada e encimadas pelas armas rea is, Ihe 
emprestam certa nobreza. No seu interior, 0 saloo possui rico tecto armoriado de modeira 
policromada em coixot6es, 

o povo jorgense, apesar das calamidades a que foi sujeito, desde as crises sismicas as 
alimenticias, passando pelas inundo<;:6es, e por natureza docil, resignado e profundamente 
religioso. A dureza do seu trabalho, a lealdade ou 0 seu espirito religioso estoo fielmente 
retratados nos mais variados aspectos da sua produ<;:oo cultural. Folclore, romanceiro, 
artesanato e, sobretudo, 0 seu rico cancioneiro sao bem 0 indice da sua cultura: a<;:oriana e 
portuguesa, mas marcada pelo forte caracter do povo da ilha de S, Jorge, 

In: A descoberta dos A~ores. 
Selec~oes do Reader's Digest, SARL., 1982. 

LOCAlS A VlsrrAR 
Colheto: Igrejo de Santo Catarina [sec. XVII]. Fojes: Entre Ribeiros; Ouvidor; S. Joao; Vimes. Monados: Igrejo de Santa Barbaro, a 
popuklr mais artlsfico dos A~ores, mestre de S. Jorge [sec. XVJII]. Norte Pequeno: Igrejo. Os Nortes: Igreja de Tapa, ermido e coso 

dos Tiogo do Silveiro. Piedode: Ermido do Piedode. Urzelino: Igrejo e torre. Velos: motriz e Igrejo de S. Francisco, P090S do 
concelho, vista panoramico - Entre Morros e Conoviois. 

FESTAS, FEIRAS E ROMARIAS 
Fesfividades em todo a ilho em louvor do Divino Espfrlto Son to. 

ARTfSANATO 
Fajd dos \limes: colchos 

GASTRONOMIA 
Ameijoos; dor;.oria: bolo de vespera, rosqullhos de oguordente; queijo da ilho. 

departamento de b iologlo - ufl iversidade dos a<;ores cOmpus UI"lI\I€~a.k1 ae r~::mtn dolg.xk::l 
C1pOT Ir;:lrir) 14.;!'2 - rUe! c o m~ de ~eL's ! 3 A pr .. 9"501 ·00 P OOr(") oolol"lda - sj2ro 1tVj)vef - O<:Ole\ 

t; -m<..l !i: d(j r; ~1 I)oc.PI Internet http://'hw..v"ab.l .. '1J.I: P' Il;Ilo:;-b nc, [+35 1] 296 6~ 101 J 102 tox [ ~?5 l]?Y6 650 100 

o 
u 

'+-,--C 
(]) 

U 
o 

10 
Lr 
U 
(l) 
0.. 
X 
(]) 



sao jorge 2011 

BREVES NOTAS SOBRE A ILHA DE SAO JORGE 

AS palavras que se seguem voo constituir uma pequena comunicac;:oo sobre a IIha de Soo 
Jorge. procurando-se que 0 seja duma maneira simples e sucinta; se bem que abrangendo 
varios aspectos. pretende-se. apenas. que seja um pouco util a quem desejor conhecer esta 
ilha. ficando. en too. com uma ideia. embora Yoga. do que ela foi. e e podera ser ou vir a ser. 

sao Jorge e a ilha mais central das 5 do Grupo Central do Arquipelago: a Norte fica-Ihe a 
Grociosa a uns 40 km. a Sui 0 Pi co a 20. a Nascente a Terceira a 40 e a Poente 0 Faial a 30; de 
voriados pontos se podem ver. 00 mesmo tempo. todas estas ilhas. 

E uma cordilheira no sentido nascente/poente. A costa norte e alta e muito a pique. daqui 
resultando que as povoac;:6es se encontram em altitudes elevadas - as mais elevadas dos 
Ac;:ores - chegando a ultrapassar os 500 m. 

Ponlo dos Rosais 

Rosals 

• 
SanroAmaro 

o • 
VEIJI.S (I • 

Urzellna 

FojO do Ouvidor 

• Norte Grande 
• F1li" das Cvbres 

• Norte Pequeno Fojd do Caldeira 
Manadas • de Soma Cristo 

o 
CAlHETA. Ribelr., Seea 

Fojd dos Vimes 
Ponto 
do Topo 

Santo Ant!o. • 
Tope 

A situac;:ao atlantica. com maior proximidade da Europa do que do America. da a fauna e flora. 
no sua maioria. as coracteristicas eurapeias. 

o clima. temperado moritimo. sem rigores extremos. beneficia bastante do passagem do 
Corrente do Golfo e 0 Outono e. normalmente. a estac;:oo mais omena; estos coracteristicas. 
alias. sao as pr6prias de todo 0 Arquipelago. em maior ou menor escola. mas se todas as ilhas 
sao muito porecidas. 00 mesmo tempo apresentam aspectos muito pr6prios de coda uma. De 
salientor que. devido 6 orografia do Ilha. principal mente. ha diferenc;:as sensiveis entre os zonas 
Norte e Sui; aquela e muito mais frio e humida. quer pela exposic;:aa quer pela altitude. A 
existencia de microclimas tambem se faz notor. com frequencia especial. pora as fajas. 

A IIha de sao Jorge foi descoberto. segundo se diz. em 23 de Abril de 1439. por Ja come de 
Bruges ou por Vasco Annes Corte-Real; apenas se sabe. ao certa. que fo i doada ao filho deste 
ultima. de nome Jooo Vaz Corte Real. por carta de 4 de Maio de 14B3. sendo seu primeiro 
Capitoo Donotario. 

sao Jorge encontra-se nos coordenadas de 380 40' de latitude norte e 280 de longitude oeste. 

Cam um comprimento de 55 km. a lorgura maxima nao atinge Os 7 e a media e bastante 
inferior; a extensoo do casta e de mais de 160 km do que resulta ser bastante recortada e. dai. 
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a existencia de muitos pequenos portos pela riqueza piscicola que h6 nos 6guos litorais, em 
quantidade e qualidade, pelo que ainda e um pequeno paraiso para a pesca submarina. 

A superficie, 'da ordem dos 246 km2, d6-lhe a 4° posi<;:oo, em area, depois de Soo Miguel, Pica e 
Terceira, e a suo aplicoc;:oo e distribuic;:oo, actuais, noo andaroo muito lange do indicado no 
quadro seguinte: 

Pomares e vinhos 200 hectares 
Baldios 640 hectares 
Habitac;:oes 1000 hectares 
socia is 
Culturas anuais 2000 hec tares 
Matas e matos 3500 hectares 
Pastagens 17 260 hectares 

Os baldios tem hoje a seguinte aproveitamento: 

Area arboriza 86 hectares 
Area de 266 hectares 
pastaqem 
Area em 11 6 hectares 
recuperac;:oo 

Reservos florestais (vegetac;:oo) 190 hec tares: Pico do Carvoo - 25 hectares 
Pica Pelado/Esperanc;:a - 138 hectares 
Pica Areeiro - 27 hectares 

o povoamento de Soo Jarge comec;:ou par Velos, cuja criac;:oo de Vila e anterior a 1500, tendo
se mantido 00 longo dos anos a centro populacional mais impartante; e tambem sede da 
Comarca desde 1841 e e a sede do Delegac;:oo Maritima. 

A Vila da Calheta foi criada em 1534, estando a comemorar as seus 450 anos de existencia, e a 
Vila do Tapa fai criada em 1512 e extinta em 1870. 

A Divisoo Administrativa actual comporta as concelhos de Velos e Calheta que soo formados 
pelos freguesias que a seguir se indicam, com anotac;:oo dos Patronos, povoac;:oes e lugares 
mais importantes: 

CONCELHO DAS VELAS 

Manadas 
Santo B6rbara 
Norle Grande 
Nossa Senhora dos Neves 
Rosais 
Nossa Senhora do Rosario 
Santa Amaro 
Santo Amaro 
Urzelina 
sao Mateus 
Velas 
sao Jorge 

Alto das Manados 
T erreiros - Faja das Almas 
Norte Grande - Fajo do Ouvidor 

Santo Antonio - Ribeiro do Areia 
Ponta - Figueiras 

Caminho de Baixo - Serrao 
Fajo de Santo Amaro - Queimada - Boo Novo 
Alto de Santo Amaro - Toledo 

Fundo do Urzelina - Ribeiro do Nabo 
Bacelada - Costeletes 
Vila dos Velos - Piedade - Degraus 

Beira - Sao Pedro 
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CONCELHO DA CALHETA 

Calheta 
Sonia Calarina 
Norte Pequeno 
Sao L6zaro 
Ribeira Sec a 
Soo TIago 
Santo Antoo 
Sanlo Antoo 
Tapa 

Vila do Calheta - Biscoilos 
Relvinha - Faio Grande 
Largo do Igreja 
Fajo das Pontas 
Ribeiro Seca - Silveira 

Caldeira de Santo Cristo - Faio dos Vimes 
Santo Antoo - Sao Tome 
Faio de Sao Jooo 
Vila - Canto do Norte 

Sao Pedro Nossa Senhora do Ros6rio 

Segundo 0 censo de 1981 a popula<;:oo do IIha. que foi povoada. principal mente. por gente do 
Douro Litoral e Minho. era de 10 643 habitantes (5 982 no Concelho de Velas e 4 661 no 
Concelho do Calheta). A freguesia menos populosa era a do Norte Pequeno com 303 pessoas 
e a de mais popula<;:oo. a de Velas com 1 885. 

Relativamente 00 censo de 1970. a diminui<;:oo populacional cifrou-se em 17.24%. A densidade 
populocional e de 43/ km2 

Por fins do sEkulo XVIII a populac;oo abrangia 14407 olmos e, passado urn seculo. a lcan<;:ava 0 

seu maximo: rna is de 18 000. 

A actual populac;oo representa . apenas. 62.5% do epoca de maior 
numero de habitantes. 

Esta queda demografico deve-se (] emigrac;oo. cuias causas sao os 
mesmas das outras ilhas e de sempre; 0 fenomeno emigratorio. nos 
A<;:ores. nasceu como resultado do povoamento e. se tem aspectos 
negativos por um lado. tambem os tem positivos por outro. 

A nossa emigra<;:ao destinou-se. essencialmente. para 0 Brasil no 10 

mel ode do seculo XVIII; em meados do seculo XIX derivou para os 
Estados Unidos (era 0 ouro do California) com urn gronde surto de 
emigra<;:oo c landestina que se fazia atraves dos navios boleeiros 
que aqui aportavam. Por isso a palavra baleelro foi durante muito 
tempo. sinonimo de americana. Presentemente. alem dos Estados 
Unidos. 0 Canod6 e tambem destino dos emigrantes. 

o Jorgense Professor Doulor ARMANDO NARCISO que foi Director 
do Instituto de Hidrologia de Lisboa. e ilustre escritor. escreveu: os 
A.;ares tern sldo sempre viveiro de homens a espalhar pelo Mundo 
e noo e posslvel modificar-Ihes esse destino. Sao Jorge. portanto 
noo foge (] regra tambem. 

A cordilheira Jorgense desenvolve-se no sentido do comprimento do IIha e esta lembrando um 
lagarto. apresenta-se com 0 espinha dorsal elevada e irregular. t mais ou men os. 00 longo 
desta crista que se encontram a s maiores altitudes, sendo, apenas duos, as elevac;6es que 
ultrapassam os 1 ()()() metros (Pico do Esperanc;a - 1 053 metros e MOITO Pelado - 1 019 metros), 
mas muitos picos e montes estao distribuidos entre as cot as de 500 e I ()()() metros. 

Como a ilha e bastante estreita, resulla do sua configura<;:oo que, 00 sair-se do litoral para 0 

interior. h6 sempre que subir e, por vezes. bostante mesmo. 
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A Transversal, que liga a Narte aa Sui, mais precisamente, Santo Ant6nio/Urzelina, desenvolve-se 
num percurso de perla de 15 km, quando a distoncia, em planta, e pouco mais de 4 km; 0 

acidentado do terreno e acentuado deciive exigiram numeroso serpenteado. 

Por muito resumida que seja esta descri<;:oo orografica noo se pode, no entanto, deixar de 
nomear os Fajos, que aqui atingem numero que ronda meia centena. 

Sobre 0 hidrologio pouco ha a mencionar; duos ribeiros permanentes seroo dig nos de men<;:oo: 
a Ribeira da Caldeira de Santo Cristo e a Ribeira dos Vimes. Esta, ao possor na Fajo dos Vimes e 
conduzida por um canal que designam com 0 nome Rio e cujo co udal e aproveitado na 
cultura do inhame. 

Embora haja alguns topanimos em que entra a palavra lagoa, em Sao Jorge e acidente, sem 
qualquer significado, com excep<;:oo, porem, para a Lagoa da Caldeira de San to Cristo, do 
tipo de albufeira e on de existem as celebres ameijoas com exclusivo na Regioo. Esta Lagoa, 
que e separada do mar por caihau ro li<;:o, tem tendencia a desaparecer, mos noo sera, 
certamente, para as nossos vidas. 

Em legisla<;:ao recente loi proibida a apanha de ameijoas durante dois anos, com 0 l im de 
proteger 0 povoamento da Lagoa que estava solrendo uma grande e desordenada 
devasta<;:oo. 

A zona da Caldeira de Santo Cristo bem como 0 Ilheu do Topo constituem, tambem hoje 
reservas naturais estabelecidos oficialmente. 

FERNANDa MESQUITA 
Parte duma comunlcac;ao apresentoda no VII Encontro Regional dos Engenhelros Tecnicos Agrarlos. 

Junho, 1984. 
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VIGIAS - 0 BUFO - 0 VIRAR DO RABO 

E nas vlglas que se d6 inicio 6 co<;:o 6 Boleio; doi as vigias serem pedros fundomentois no 
estruturo inerente a umo octividode deste genera. 

As vigios erom feitas em sitios altos e no gerol nos pontas dos ilhas, Com 0 fim de doli se 
obronger um mois va sto horizonte. nnhom de ser em codeio, isto e, de ser vistas umos dos 
outros, e umo delos, a vigio moe, tinho de ser vista do porto onde estovo a ormo<;:ao, para 
poder ser dodo 0 sinal de orrior. 

o vigio tinho entao, noo so de vigiar 0 mar, mas tombem os seus componheiros, para, no coso 
de um deles ver a Boleio e p~r 0 sinol (estender 0 len<;:ol em lugor bem visivel, previomente 
combinodo) para omor, 0 outr~ dor logo 0 sinal de entendido, comunicondo pelo mesmo meio 
00 componheiro. 0 do vigio mae otirovo entoo 0 foguete ou fOlio tocor a buzino. 

Luga, da A,,,,a - Vila d1lS Velas 

tGilsoIlIla WillQulfla no VBl iIdouro - 1936) 

Vigio que nao visse 0 sinal do componheiro ou par noo estor no vigio ou par ter pegodo no 
sono ou, menos roro, por distroc<;:ao, estovo a por 0 seu emprego em perigo. Os componheiros 
noo perdoovom e os boleeiros muito menos. Se hovio umo folta, tinho de ser muito bem 
comuflodo. Alios, nisso erom eximios!. .. Doi considerodos como "grondes mentirosos" ... 

Nestes pontos estrotegicos, previa mente escolhidos, os proprios vigios construiom umo pequeno 
casinhoto, armodo em estocas oponhodos no propriO local, revestidas e cobertas com 
romodas de feto au polho. Por vezes tronsportovom algumas t6buas com 0 que foziom umo 
porto, proteieiros, um banco, etc. 

As dimensoes destos cabanas erom minimos. A suo finolidode era obrigor 0 vigio , por o lgum 
tempo, do color intenso ou do chuvo. Mas 0 seu fim principal era para orrumar os opetrechos 
de vigio, um deles umo codeiro tripe, onde era colocodo 0 binoculo, para, sentodo, poder 
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vigiar. Esta cadeira era engendrada e feita. no gera!. pelo pr6prio vigia. Dai uma serem muito 
melhor concebidos que outras. 

o len<;:ol para fazer os sino is era tambem um dos apetrechos indispensaveis 00 vigia. Aquele. 
como 0 nome indica. era feito de pano de len<;:o!. bronco. com umas dimens6es que 
chegavam a atingir oito metros de largura e por vezes os doze de comprimento. 

Um pote de barTo. ou uma ou duos bilhos de barTo regional. para agua. alguma loi<;:a. uma 
panela para aquecer a com ida levada de coso. eram os utensilios daquela pequeno 
habita<;:oo diurna. 

Havia. no entanto. locais. como 0 mOrTO das Vetas. em que a coso do vigia era muito 
sofisticada (1). Ai tinha de ser guardado e resguardado um aculo de longo alcance. adquirido 
em Liverpool antes do d.§Cada de vinte. Hoje. devia ser considerado uma pe<;:a de museu. noo 
s6 pela qualidade de materiais e perfei<;:oo no ocabamento. mos. principalmente. pela suo 
imponencia. Este aculo. colocado no seu magnifico tripe. e depois de lodo aberto. media 
cerca de tres metros de comprido. 

o bin6culo. pelo contrario. nunca fico va no vigia. sendo sempre levado no suo caixa. a tiracolo. 
pelo vigia. E isso tinha a suo razoo de ser: noo se tratava de um coso de seguran<;:a. mos talvez 
dum vicio profissional em que se pode considerar que 0 bin6culo. para 0 vigia. era como 0 

cachimbo para 0 fumadar. Quantos vezes. durante a viagem de regresso a coso. ela soia do 
suo caixa-estojo e era levado aos olhos para mais uma espreitadela 00 mar ... 

No ida para a vigia. 0 bin6culo noo era usado. pOis 0 trajecto era feito antes do amanhecer. 
linha-se de estar no vigia antes do alvorada para dar tempo de normalizer 0 organismo e a 
vista descansar. coso contrario. os lentes do bin6culo. com a proximidade dos vistos. 
embaciavam. E era 00 amanhecer a melhor hora de se vigiar. principal mente para 0 lado do 
poente. Para 0 nascente. s6 depois de 0 Sol estar um bom bocado acima do Iinha do horizonte 
se podia vigiar em condi<;:6es sa tisfat6rios. 

Era tambem sabido que 0 vigia noo vigiava s6 Baleia: "vigiava" tambem os pessoos ... Talvez par 
isso conhecia a vida de toda a gente. Quem tivesse porta ou janela virado para uma vigia. 
tinha se acautelar ... E que 0 vigia noo teria escrVpulos em entrar-Ihe dentro de coso pelos olhos 
do bin6culo. Assim sera facil concluir que 0 vigia era uma figura tipica: falazoo. amigo de 
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contar hist6rios e onedotos. inventivo e ... mentiroso. Decerto a men tiro era a suo melhor arma 
pora defeso dos companheiros. baleeiros e adeptos, e para ataque dos opositores. 

o vigia precisava, ainda, olem de ver muito bem, sober manusear com a mai~r pericia os 
aporelhos de vigiar. Tinha que os sober utilizer para distinguir a "nossa" Baleio de fodas as outros 
especies que oparecem (ou apareClam!) nos mores dos Ac;:ores, conhecidos entre n6s por 
Grompos, que se viam em grande quantidade, baleios de barbo, baleia bronco, etc .. est os 
muito mais raros. A importoncia desta distinc;:oo e que a "nossa", 0 cachalote, a que nos Ac;:ores 
foi dodo 0 nome generico de Baleia, vem morrer a superficie, e, depois de morta. flutua . t facil 
compreender que, com as nossas frageis embarcac;:6es, se tamaria impossivel arrastar para a 
superficie, a forc;:a de brac;:os. aqueles monstros marinhos ... E n60 sao poucos os factos vividos 
nestos paragens por antepassados nossos, transmitidos oral mente. de gerac;:oo em gerac;:oo, 
sob a forma de hist6rias fantasticos. mitificadas pelo tempo. preenchendo as longas noites de 
Invemo ... Hist6rios em que monstros imensos, uma vez trancados, eram como que engolidos 
pelo mar. arrostando para sempre toda a linha, obrigando, por fim, a corta-Ia, para evitar 0 
pior ... 

Todos os especies tem comportamentos diferentes que permitem 00 vigia distingui-Ias: maneira 
de bular, numero de bulos, 
modo de estar p~r cima do 
agua, etc. De salientor em 
particular 0 bufo, sopro forte e 
rapido que noo passa de umo 
certa porc;:oo de 6gua expelido 
dos pulm6es, junto mente com 0 
ar que ela vai renovar. Assim, 0 
bulo faz porte do respirac;:oo. 
Este jocto de agua, chamodo 
entre n6s bufo, tem um ospecto 
de funil numas especies. de um 
guarda-chuva noutros, podendo 
ainda ser inclinado para a frente 
ou para tr6s. 0 do cachalote e 
ainda diferente: espalhado e 

direito para 0 ar quando visto de lado, e, no entanto, inc linado para a esquerdo quando visto 
de frente, 0 que se toma bem visivel quando est amos a pouca distoncia. Esta inclinac;:oo deve 
ser devida 6 suo unica vento, p~r on de e feita a respirac;:oo, estar colocada sobre este lado do 
cabec;:a. 

A razoo de 0 bufo do cocha late ser espalhado deve-se, julgo, a pressoo de expulsoo e a 
quantidade de agua expel ida variarem durante aquele. Assim. a primeira 6gua que soL cai de 
imediato, indo a outra sempre subindo a maneira que 0 pressoo e aumentada, dando a 
impressoo, no suo queda, de estarmos perante um intenso chuveiro e noo de um repuxo, com 0 
que e vUlgarmente comparado. 

Tive ocasioa de presenc iar, a pouca distoncia, a vento do Baleia vivo, e ainda quando estava 
perta do morte. Foi 00 presenciar a vento do Baleia que verifiquei estar a ter um movimento de 
vibrac;:oo longitudinal que, no inicio do bufo, e perfeitamente vislvel, indo aumentando ate 
quose noo se notar, devido 6 grande frequencia de vibroc;:6es. 

E esta vibrac;:oo, aliada 6 agua e 00 ar sob grande pressoo, que produz aquele ruido que muito 
gostaria de poder descrever. Noo se trata de um ruldo qualquer. E imponente, aterrador! Bem 
digno de um monstro que peso dezenos de tonelados! ... Mos, peronte a morte. ele torna-se 
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modesto como modesto se torno 0 bufo: apagam-se lentamente afogados no sangue que 
brota e escorre vento abaixo ... 

o ruido final, conhecido por "uivo", nao e mois que um toste lamento 00 expirar. Uivo que e a 
concretizac;:ao do nosso objectivo: matar. Lamento esperado com tanto ansiedade - lamento 
recebido com tanto alegria! 

Hoje, 00 recordar aquele angustioso despedir do vida, ao depararem-se-me diante dos olhos 
cenas como 0 lancetar impiedoso e as golfadas de sangue a tingirem de vermelho 0 azul do 
mar, sinto-me tomado de nostalgico remorso. - Porque, meu Deus, 0 prazer de matar?! 

o vigia ainda pode distinguir a "nossa" Baleia pelo numero de bufos dodos enquanto se 
mantem a superficie a fazer uma respirac;:ao normal. Sao no geral de 28 032, numero que nao e 
alcanc;:ado por qualquer outra especie que demanda os nossos mores. 

A "nossa" Baleia pode ainda ser diferenciada pelo modo de "viror 0 rabo": quando mergulha 
procurando comida ou fugindo a 
ameac;:os na superficie, fa-Io 
imergindo a cabec;:a enquanto a 
cauda ainda se encontra submersa, 
fazendo um arco perfeito; no 
momento imediatamente a seguir, 
levanta 0 rabo a uma altura maior 
OU menor, desfazendo por 
completo a curvatura que havia 
dado 00 seu corpo, 
desaparecendo no profundidade 
do oceano. 

Este "virar de robo", para alem de 
nos permitir distinguir as especies. 
permite-nos ainda avaliar a 
direcc;:ao que 0 animal toma, sup~r 
a profundidade que ele vai atingir e, 
com este parametro, fazer uma 
ideia do tempo que permanecera 
submersa. 

Naquela epoca existiam cerca de 
uma dezena de ormac;:aes 
baleeiros, e isto s6 no Grupa Central 
do Arquipelago. Dado este numero 
de armac;:oes, e cada uma querer ser a que apanhava mais, e tendo 0 vigia disso consciencia. 
considerava-se ete pedra fundamental. procurando, a todo 0 custo, defender sua posic;:ao, ao 
ponto de, sem escruputos, e se necessario fosse, prejudicar 0 seu colega. 

Tudo isto justifica a competencia que era necessaria para ocupar este cargo. 

Pora uma melhor ideia, yOU descrever duos possagens das muitos que relembro dessas criaturas 
que, apesar de rudes, eram tao apaixonantes 

Cerfo dia, logo 00 amanhecer, a buzina tocou para a Baleia. Arriou-se, amarraram-se os botes 
as gosolinos (duos e quatro botes), tomou-se 0 sinal. que era para a ponto do Pico (ponta leste 
da ilha do mesmo nome) , e 16 fomos ... 
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Quando chegamas por foro do Calheta de Sao Jorge, novo mente len<;:al no Morro. Guinamas 
45 graus lentamente pora estiborda; rapida viemas 00 ruma, Depais, 45 graus a bamborda, e a 
len<;:al cantinuava 10 estendida no cabe<;:a do Morro ... De duos, uma; au era pora certificor que 
aruma eslava certa, au enlaa pora valtor pora tras, Mos, como a regressa a terra era um sinal 
de com fuma feita junto 00 mainha, natural mente serio canfirma<;:aa, pela que a mestre do 
gasa/ina imediatamente levau 00 ruma em que vinha, e a len<;:al fai retirada. Naa havia duvidos 
que lomas com a praa no Baleia au Baleios, 

Andamas mais umos sete horos, e nada de se ver baleias au sinal delos ... Mol se via a terra. 0 
nassa Morro quose desaporecia debaixa do linha do harizonle, naa se diferencianda do resla 
do ilha, e naa send a passlvel, partanla, dislinguir qualquer sinal. 

Era apiniaa geral que a vigia naa podia ver baleias oquela disloncia. Denlro disla, fai resalvida, 
entre aficiais, valtor para Iras, a que fai feita quase de imediata. 

Desde que salramas ate 6quela hora, a mor tinha-se mantida campletamente eslanhada (2). 
Com dais bates de rebaque, a andamenta de uma gasalina era, em media, de seis a sete n6s, 
em mar mansa como aquele. 

Assim, chegamas 6 entrada do porto dos Velos 00 anaitecer. Mesma no ponto do cais estava 
descaradamente a vigia, no !rente de tados as que, como era habita, vinham ossistir a 
chegada das baleeiras. 

Durante a regressa, muita se falora do vigia. Ista para naa dizer "maltrator". Tada a suo vida, 
bem como a do familia, tinha sida recapitulada, oro com verdade oro com men tiro; enfim, a 
habitual ainda haje, quando as caisos nco carrem bem ... Naa fai. partanta, sem fundamenta 
que, mol a viram, came<;:oram a des compo-la, tuda ele auvinda sem responder. Mos quando ja 
atracadas (0 gasa/ina com as dais bates por foro, como era habitual) , ele desceu alguns 
degraus do escalera (3) e, diriginda-se aas aficiais que se encantravam no seu posta, no papa 
das bates, bem como 00 mestre do gasa/ina, disse; 
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- Quando voces voltaram para tras, a Boleia estovo a bufar sele milhas par fara, mesmo na 
proo, 
- Mentiroso, oldroboo, lodroo que nos fizeste gostar gosolino durante todo 0 dio. 

Todos Ihe dirigirom insultos ininterruptomente ate que 0 mestre do gasolina, levontondo a voz, 
emboro colmamente, Ihe retorquiu: 

- Sabes que estas a mentir. A dist6ncia a que nos encontravamos, nem tu nem ninguem nos 
podia ver, quanto mais veres ba leios! 

A resposta noo se fez esperar: 

- Diz-me la, 6 merda: antes de volt ares para tras, noo possoste por um bando de cagarros que 
devia ter uns vinte a vinte e cinco, e se levantaram 6 tua possagem? 

- Possei sim, e depois? I 

- Depois? ... Antes de volt ares, a umo meio milho par fara de voces, est ova ou noo outro bondo 
muito moiar, pousodo? 

- E verdade - respondi de imediato. - Eu ia de pe em cima da casa e tinha sido 0 primeiro aver 
e a chamar a aten<;:oo dos outros companheiros. 

Voces possaram par cima do primeiro bando e 0 outro estava em c heio na proa, e a Baleia 
estova sete milhos par fara 0 bufar. Voces e que sao uns ignorantes. 

E com isto, voltou costos e desapareceu. 

Ainda hoje noo sei como Ihe foi possivel fazer tois ofirmo<;:oes. Tera, de facto, visto cagarros e 
boleios?!. .. Julgovo-o impossivelJ Mas tive de odmitir, como os outros, a suo versoo: a Boleio 
estova 10 e n6s e que noo a vimos. Se ate ali era considerodo bom vig ia, doli por dante muito 
mois 0 foi!. .. 

De uma outra vel, est avo eu sentodo 6 secret6ria, no meu quarto, que dava para os troseiros 
do cosa, sobre um patio e um jardim. Da secretaria via, atraves do jonela, a vigia da cabe<;:o 
do Morro. Par vezes, nomarava os manobros do vigia haros a fio ... 

Devia se r cerca de uma horo da tarde quando ouvi chamar, em VOl aflita, pelo meu nome. 
Dirigi-me de imediato para a janela, sabendo, par hover reconhecido a VOl, que se tratava do 
vigia do Morro. 

- Que se posso? 

- 0 senhar monde omar. Esta um cardume de boleios no bolo Grande (4). Estoo muito de longo 
(5). 

- Mos ele noo sabe? - ainda perguntei. 

- Nao. Ele ficou a vigiar os coelhos ... 

Com esta resposta, virou costas e desatou a correr para a vigia, que ainda ficava a uma boo 
meia hora de andar, e sempre a subir. Arriamos, e os baleios, de facto, 10 estavam no local 
indicado. Naquela altura, havia duos arma<;:oes rivois e, por conseguinte, cada uma tinha oseu 
vigia. E, ali, no Morro, a pouca distancia um do outro, 10 estavam os dois ... 
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A primeira pergunta que se punha era como um cardume de baleias tinha permanecido 
durante toda a manho ali, a seis milhas do vigia, sem ser vista?' 0 que tinham leito aqueles dais 
homens ate oquela hara?' 

Uma coisa era certo: a nosso linha conseguido enganor a rival, mas este noo ia desarmar ... 

Uun",n~I".n<l<> UOla balf'U V i IIlS. San j u rg" "'~u r C5. 

Nesse dia, 6 noite, nos cafes, 
nos lascas, par todo a lado, 
era este a assunto do dia. 

o n0550 dizia que noo tinha 
vista as baleias mais cedo 
porque estavam encobertos 
com a cabe<;:o do marro de 
Lemos (6). Isto, de facto, 
podia acontecer, mas com 
Baleios que doo 00 robo, noo 
era nalural manterem-se ali 
escandidas durante uma 
manho, Estava , parton to, a 
mentir. Ate que ponto, noo se 
sabia ! 

o outro contava que ele tinha dormido a manho toda e ate Ihe havia pedido para a acordar 
se sen tisse gente, au a vigia do ponto de Rosais mandasse amar. Ainda acrescentava que, se 
ele tinha dodo com as baleias, era porque "esfava a vigiar as coelhos para ir 6 ca<;:a, e as 
baleias tinham aparecido dentro do area do binaculo ... " 

Ao certo, nunca se soube a que se passaro. A verdade devia estar muito perto do visoo do rival, 
mas ele, no entanto, jamais tiraria do suo correira aquela mancha negro ... 

(1) Aindo podemos ver algumas no ilho-ponlo do Tope. 
(2) Termo umdo quando mar. com cor de eslonho, lem a superltcie direilo. noo hovendo qualquef orogem. 

(3) Escodas exislentes no cds e que. com a more vazia. descem ole 00 nlvel do mar. SOo os~im conhecidos por serem 
aproveilodos peros pesCOdor~ para escalorem a seu pescodo. 

(4) Bola que se encontro entre a ponta de Rosais e ponlo Gorda. 
(5) Termo usodo para exprimir a proximidode de terro. 

(5) Mooo que fica 0 noroes te do vigia, fazendo lambem umo pen(nsula. 

NUNO ALVARES 
In: Mem6rias de urn baleeira (cac;a a bolela nos Ac;:ores - anos 1930 a 1945). 

Edlc;:oa do Camara Municipal da Calheta. 162 pp. 1985. 
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DO DESCOBRIMENTO DA ILHA DE SAM JORGE, 
E DE TODAS AS MAIS COUZAS QUE DELLA 

PUDI ALCANSAR DIGNAS DE MEMORIA 

Noo falta quem diga, que 0 primeiro Capiloo, e descobridor do IIha de Sam Jorge foi Jacome 
de Bruges, no que se enganaroo lanlo, como 00 Bem auenlurado Doulor Gaspar Frucluoso 
enganaroo, os que Ihe diceroo que seu primeiro descobridor, nem pouoador fora Guilherme de 
Brandalh, porque nenhum delles foi descobridor, nem pouoador, e muilo menos Copiloo, 
porque no tempo de Jacome de Bruges, noo eslaua ainda a IIha de Sam Jorge traclauel. nem 
pouada, e quando Guilherme da Silueira Brandath ueio a ella ja linha poua<;:oo, porque poll os 
andares que fez pellas Flores, e Coalro Ribeiras da IIha Terceira, gaslou tempo, e assim noo foi 
primeiro pouoador, mais do que da parte do Topo aonde assenlou calO, e a teue lam boa, 
que he certo, que do lrigo que colhia lodos os annos pagaua 50 mois e 60 de dizimo, couza mui 
grandiosa, e que parece fabulosa mas eu lenho aueriguada por uerdadeira, e assim que se a 
parte se toma por todo, noo uoo muilo fora do Caminho em dizer, que elle foi 0 primeiro 
pouoador da IIha, sendo s6 daquela parte. 

o que eu tenho aueriguado por certo [he) , que 0 seu primeiro descobridor (neste modo de 
fa liar, que he quando se come<;:aroo a pouoar. e de hOas IIhas se uioo as oulras) e seu primeiro 
Capiloo foi Jooo Vas Corte Real. depois de esl6r por Copiloo na parte de Angra, porque EI Rey 
Dom Manoel sendo ainda Duque Ihe fez merce da Capilanhia della em 19 de Mayo de 1493, e 
assim que por esle lempo, lenho Ihe appare<;:eo, e descobrio esla IIha, que com genIe da IIha 
Terceira se come<;:ou a pouoar, e assim que os nobres appelidos, de que se pouuoou sao os 
mesmos que da Terceira. 

Corre esta IIha ao comprido Noroeste, e Sul(d)oeste; tem 10 leguas de comprido e hOa 00 mais 
de largo, e a partes menos, he loda hOa 0110 Serra, e lombo agudo, que pera 0 mar do Norte, e 
Sui sempre uai descendo, e abreuiar se na ponta da Rosales, que fica ao Noroeste em hOa 
ponta tam aguda que descendo pera 0 mar em roche de quebrados lansanles, no allo a 
partes tem pouco mais de hOa bra<;:a de largo, e no mar entre outros baxios, e IIheosinhos de 
pedra, que faz de hua parte a outra direito a mesma Esquina bota hum penedo mui alto, e 
delgado, e que se remata em cima ao modo de zimborrio de torre, ao que certo Corregedor 
passando por elle, Ihe pas por nome, 0 penedo de bom nome, por Ihe tiror 0 roim por os 
Mareantes Ihe nomeauoo, 0 que Ihe noo pegou, porque passondo eu por aly em muitas 
ocasiois Ihe ouui chamar 0 mesmo nome, que noo era muito honesto; e dizendo aos barqueiros 
porque noa Ihe chamauoo 0 penedo de bom nome como certo Corregedor Ihe chamara 
conforme andaua em Iradi<;:oo, elles responderoo, que sempre se c riaroo com Ihe chamarem 
aquelle: eu Ihe pedi, que 0 Ihe fizessem apagar este, ou 0 de galho, que realmente 0 parecia, e 
que a IIha bolaua ahi aquella pedra como se fosse de Aruore; elles se satisfizeroo desle name, e 
me disseroo, que 0 auioo fazer pegar, e as uezes que por aly passamos, que foroo 4 annos 
arreyo hua uez cada an no correndo a prouincia assim Iho chamamos, noo sei se Ihe pagara. 

FREI DIOGO DAS CHAGAS 
In: Espelho Crmcllno em Jardlm de Varim Flores, 

Direc~ao e Prefacio de Artur leadoro de Matos, 729pp. 1989. 
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NOTA GEOGRAFICA DA ILHA DE sAo JORGE 

ENQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

o Arquipelago dos A<;:ores localiza-se no Oceano Atl6nlico Norte (Figura I) , ocupando uma 
faixa de transi<;:oo, com caracteristicas clim6ticas subtropicais, definida pelas seguintes 
coordenadas geogr6ficas (pontos extrem~s) : entre 39" 43' 23" (Pon ta Norte - IIha do Corvo) e 
36° 55' 43" (Ponta do Castelo - IIha de Santa Maria) de Latitude Norte; entre 24 46' 15" (liheus 
das Farmigas - IIha de Santa Maria) e 31° 16' 24" (lIheu de Monchique - IIha das Flores) de 
Longitude Oeste (SREA, 2008). 

G",po Ocl<fental 

Grupo Oriental 

Figura 1 - Enquadramento geogr6fico do Arquipelago dos A<;:ores, 

As nove ilhas dos A<;:ores encontram-se alinhadas segundo um eixo com a orien ta<;:oo geral 
WNW-ESE, facto concordante com a disposi<;:oo das principais frac turas que marcam a 
geodin6mica desta zona. A insularidade e 0 isolarnento do Arquipelago, considerados factores 
determinantes da biogeografia regional, soo confirmados pelas dist6ncias as costas 
continentais mais proximas: cerca de 1400 km de Portugal Continental e 3900 km da America 
do Norte, A separa<;:60 m6xima enlre as ilhas atinge os 600 km, aproximadamente, dist6ncia 
que vai do Corvo a Santa Maria, A disposi<;:oo longitudinal das ilhas determina que a Subzona 
Economic a Exclusiva (lEE) dos A<;:ores ocupe 953.633 km2, correspondendo a 55 % e a 16 % da 
lEE de Portugal e da Unioo Europeia, respectivamente. 

Apesar do afastamento entre os A<;:ores e a Madeira (900 km), Can6rias (1150 km) e Cabo 
Verde (2200 km) e da aparente falta de rela<;:oo entre 0 vulcanismo destas ilhos, estes 
arquipelagos constituem a regioo da Mocaronesia, Par condicionalismos biogeogr6ficos, possui 
um valioso patrimonio natural, correspondente a 19 % dos tipos de habitats listados no Anexo I e 
a 28 % das plantas do Anexo II do Directiva Habitats, 
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A superficie do Arquipelogo dos A<;:ores e de 2322 km2, representando 2,6 % do territorio 
nacional (88 967 km2). Contudo, as ilhas exibem uma acentuada desigualdade territorial, 
variando entre 744,6 km2 (Sao Miguel) e 17,1 km2 (Corvo), a maior e a mais pequena parcela, 
respectivamente. Cinco delas apresentam dimensaes intermedias: Pico (444,8 km2), Terceira 
(400,3 km2), Sao Jorge (243,7 km2), Faial (173,1 km2) e Flores (141,0 km2). As ilhas de Santa Maria 
(96,9 km2) e da Graciosa (60,7 km2) possuem menor representatividade lerritorial. As tres maiores, 
Sao Miguel, T erceira e Pico, correspondem a quase 70 % da superficie regional (Figura 2). 

19% 

1% 

7% 

11% 

3% 

- Santa Mana 

.S~O Miguel 

. Terce.rn 

'GraclosB 

S~O Jorg e 

Pico 

Felel 

Flores 

c,"'" 
Fonte: SREA, Anuorio Es1olistico 

do Regioo A utonomo dos Ac;ores (2008) 

Figura 2 - Distribui<;:ao da superfic ie do Arquipelago dos A<;:ores por ilho (%). 

As ilhas encontram-se agrupadas atendendo 6 proximidade geogrofica: Grupo Ocidental 
(Corvo e Flores): Grupo Central (Terceira, Graciosa, Sao Jorge, Pico e Faial); Grupo Oriental (Sao 
Miguel e Santa Maria). 0 Grupo Central distancia-se cerca de 150 km e de 240 km dos Grupos 
Oriental e Ocidental, respectivamente. 

Sao Jorge e a mais central das cinco ilhas do Grupo Central do Arquipelago dos A<;:ores, 
estando posicionada a cerca de 11 milhas do Pico (NNW), a 20 mil has da Graciosa (S) e a 21 
milhas da Terceira (SW). Localiza-se entre 38° 45' 24" (Ponta da Terra) e 38' 32' 0" (Ponta dos 
Mosteiros) de Latitude Norfe e entre 27' 45' 09" (Ponta da Topo) e 28' 19' 04" (Ponta da Terra) 
de Longitude Oeste (IGP, 2008). Com uma superficie de 234,7 km2, Sao Jorge ocupa a quarfa 
posi<;:ao em termos de dimensao, representando 10,5 % do territorio regional. 

Relativamente 6 organiza<;:ao administrativa de ambito local (Figura 3) , a IIha de Sao Jorge tem 
dois concelhos, os municipios da Calheta (126,3 km 2) e das Velas (1 17,4 km2), subdivididos em 5 
e 6 freguesias, respectivamente: Calheta, Norte Pequeno, Ribeira Seca, Santo Antao e Topo; 
Manadas, Norte Grande, Rasais, Santo Amaro, Urzelina e Velas, Com excep<;:ao das sedes de 
concelho, que concentram as actividades economicas, servi<;:os, equipamentos e principais 
infra-estruturas da ilha, todos os restantes aglomerados revelam um padrao disperso e marcodo 
pela grande ruralidade, considerando que econamia da ilha esto profunda mente ligada 6 
actividade agro-pecuoria. 

Umlt" idmlnl&lrallvos 

Ce<\eello d8 C"lhelol 

C<J'\ct " o<ln VeilS 

Figuro 3 - Divisao administrotivo do IIho de S60 Jorge 

Fonte: IGP, Corlo 
Administrotivo OflCiot de 

Portugal (2008) 
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Em 2001. a papulaC;aa residente era de 9674 habitantes. estando repartida desigualmente pelos 
concelhos da Calheta (4069 hab.) e das Velas (5605 hab.). existindo 3237 familias (SREA. 2(03). A 
densidade populacional situava-se nos 39,7 hab./km2. muito abaixo da registada na RAA (102.1 
hab.km2). Nas Velas a densidade populocional era superior ada Calheta (47,7 hab./km2 e 32.2 
hab./km2. respectivamente). A evoluC;ao demografica na IIha de Sao Jorge revela uma 
tendencia decrescente. passando de 9523 habitantes em 2005 poro 9448 habitantes em 2009. 
segundo estimativas do SREA. 

GEOMORFOLOGIA 

A paisogem dos Ac;ores e caracterizoda. em trac;os gerais. pela orografia vigorosa. onde a 
elevada altitude esta associada ao acidentado do relevo. As ilhas apresentam. em geral. 
grande desenvolvimento vertical: 0 interior montanhoso encontra-se rasgado por vales que 
entalham as encostas ate ao nivel do mar. As superticies planas sao pouco desenvolvidas. sem 
grande representac;ao no territorio insular. com excepC;ao de Santa Maria (sector Oeste) . Sao 
Miguel (plataforma de Ponta Delgada e Gorben da Ribeira Grande) e da Terceira (Graben das 
Lajes) . As regi6es planalticas tem algum desenvolvimento nas Flores (Planalto Central) . Pico 
(Planalto da Achada) e na metade oriental da IIha de S60 Miguel (Planalto dos Graminhais e 
Achada das Furnas). 

Na orla costeira das ilhas erguem-se altas e instaveis falesias que alternam. pontualmente. com 
plataformas litorais. constituidas por escoadas basalticas ou pelos materiais resultantes do 
desmoronamento das arribas adjacentes (fajas detriticas). Os substratos rochosos e as praias de 
calhau sao predominantes e so interrompidos por pequenos areais. 0 trac;ado da linha de 
costa apresenta-se rectilineo nos segmentos modelados pel os sistemas de falhas e bastante 
recortado ou mesmo irregular nos troc;os confinados as formac;6es lavicas. onde se formam 
baias e enseadas abrigadas. 

A regularidade dos episodios eruptivos faz com que as ilhas sejam pouco evoluidas em term os 
geomorfol6gicos. 0 crescimento dos corpos insulares resulta da coalescencia e sobreposiC;ao 
de numerosos edificios vulconicos. com formas e dimensoes muito variadas. A implantac;ao de 
novos aparelhos vulconicos. ou a reactivac;oo de alguns pre-existentes. leva 6 recobertura das 
larmac;6es antigas. alterando a configuraC;ao da topografia original. 

A altitude maxima das ilhas oscila entre 402 m na Graciosa e 2351 m no Pico. onde se encontra 
o ponto mais alto de Portugal (Montanha do Pico) . A distribuiC;ao da superficie do arquipelago 
por classes de altitude mostra que. aproximadamente metade do territooo regional apresenta 
cotas inferiores a 300 m e 45 % da superficie encontra-se entre 300 e 800 m de altitude. Santa 
Maria e Graciosa sao as ilhas com cotas mais baixa. enquanto no Pico cerca de 16 % da area 
ultrapassa 800 m de altitude. As rest antes ilhas ostentam maior regularidade quanto a 
distribuiC;ao altimetrica. 

Neste enquadramento geomorfologico. importa focalizar a analise nos trac;os dominantes que 
caracterizam a fisiografia de Sao Jorge. A parte emersa da ilha. com urn volume estimado de 
103 km3. descreve uma configuraC;ao claramente alongada. perfilando-se entre as Pontas do 
Topo e dos Rosais. 0 coeficiente de circularidade de Gravelius (Kc). definido pela razao entre a 
superficie da ilha e a area de urn circulo de igual perfmetro. indica que Sao Jorge tem uma 
forma perfeitamente extensiva (Kc = 2.5) . Com uma orientaC;ao predominante de NO-SE. a ilha 
apresenta um comprimento e uma largura maximas de 55 km e de 7 km. respectivamente. A 
orla costeira. com cerca de 139 km. e alta e muito alcantilada em todos os sectores da ilha. 
existinda numerosas fajas detriticas e algumas plataformas lavicas que se formam na base das 
arribas. 
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Figura 4 - Carta hipsometrica do tlha de Sao Jorge. 

Classes de Altitude (m) 
_ 0-200 

_ 200-400 

c....J 400 - 600 
_ 600-800 

_ 000-1000 

_ > 1000 

A altitude maximo do IIha de Sao Jorge (1053 m) e atingida no Pico do Esperan<;a (Plano Ito 
Central). Atendendo 6 distribui<;ao altimetrica (Figuros 4), verifica-se que 45 % do superffcie 
insular apresenta cotas inferiores 0 400 m e 51 % situa-se entre 400 m e 800 m de altitude, 
estando os restantes 4 % acimo deste valor. Os pequenos nucleos habitacionais ocupam as 
fajas e, em alguns casos, 0 to po dos arribos, com altitudes superiores a 400 m, como acontece 
nos freguesias do Norte Pequeno e do Norte Grande. 

GEOLOGIA 

A ilha de Soo Jorge integra tres unidades geolagicos principais, do mais antigo para a mais 
recente (Figura 5): (I) 0 Complexo Vulconico do Topo, (2) 0 Complexo Vulconico dos Rosais e 
(3) 0 Complexo Vulconico das Monados. 

o Complexo Vulconico do Topo ocupa a porte oriental do ilha e e constituido por lavas 
bosalticas, havaiticas e mugeariticos, do tipo 00, sendo que os piroclostos estao circunscritos 
aos cones estrombolianos. t de salientar, ainda, a presen<;a de varios filoes de orienta<;oo NW
SE e WNW-ESE. Estas estruturas encontram-se ossociadas a vulcanismo fissural, 
predominantemente elusivo. Data<;aes par Potassio - Argon, realizadas por Feraud et 01. (1980) , 
estimam que a actividade vulcanica deste complexo ter-se-6 iniciado ha mais de 600.000 anos 
(in Fran<;a et 0/" 2005). 

o Complexo Vulc6nico dos Rosais situa-se no regiao ocidental do ilha e e constituido por lavas 
bosalticas e havafticas, do tipo 00, sendo que os piroclostos encontram-se, quer acumulados 
sob a forma de cones estrombolianos, quer dispers~s, constituindo depositos_ A idade deste 
complexo vulc6nico e ainda uma incognito, sabendo-se apenos que e mais antigo do que 0 
Complexo Vulc6nico das Manadas_ 

o Complexo Vulc6nico das Manados ocupa a porte central do ilha e encontra-se suprajacente 
aos complexos vulc6nicos anteriores. Apresenta uma actividade vulcanica fissural com cones 
de escorios alinhados 00 longo de falhos WNW-ESE e NNW-SSE. Para alem dos cones 
estrombolianos, ha a salientar a presen<;a de dois cones surtsianos no regiao, 0 Morro do Lemos 
e 0 Morro Velho, ossinalados pela palagonitizo<;oo, em maior ou menar grau, dos piroclostos 
submarinos (Fran<;a et 01" 2(05) e, ainda, crateros de explosoo e cones do tipo tulf rings 
produtos de ac tividade freatomagmatica (Madeira, 1998). 
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Figura 5 - Carta geol6gico do IIho de Sao Jorge. 

ZONAS DESIGNADAS PARA A PROTECCAO DE HABITATS E DA FAUNA E DA FLORA SELVAGENS E A 
CONSERVACAO DAS AVES SELVAGENS 

NO q ue se lerere 6s zonas designadas para 0 protec c;:oo de habilals e de especies selvagens 
Iflora e Fauna) idenllficam-se os areas que integram a Rede Nalura 2000. Esta estrutura 
ecologica de ambilo europe!) resulta do implementa~60 das Directivas Aves" e "Hobilats·' . 
'espectivamente Directivo n.· 79/409/CEE do COl1le!ho. de 2 de Abril Ie subsequenle; 
altera<;:6es) e Directivo n." 92/43/CEE do Conselh ,de 21 de Maio (e subsequenles allera<;:oes) . 

Rede Natura 2000 compreende as areos ciossilicaoas como Zonas de Protec<;:oo Especial 
IZPE) e Sillos de Import6ncia Comunitaria ISIC) , entretanlo c lassificados 110 RAA orno Zonas 
Especiais de Conser oc;;oo (ZEe), a ITave; do Decreta Regulamentor Reg;anal n.O 5/2009/A. de 3 
de Junho. Em tem10S glabais, a Rede Natura 2000 no arquipelogo dos Ac;;ores campreende 39 
lacois 145 464 hoi , dos qllois 23 sao ZEC [33 1i39 hoi e 15 s60 ZPE III 825 1'10) obrongendo area; 
marinhas e terrestre! , 

No ilha de Sao Jorge encontrom-se designodas duos ZEC e uma ZPf, qUe otalizam 4641 ,8 ha , 
des quais 4122,3 ho corresponde a 6rea terrestre e 5 I 9,5 ha a are morinho I Figura 6 e Quadro 
I) lEC IPonto das Rosais e Cost NE e Pont do TOpO) , ZPE I"hl'lu do Topo e Costa Adjacente. 

~ lDn ... P~eap.CIaI 

o Zlm .. especl.*CoIlMIv~1o 

Figura 6 - Rede Natura 2000 do ilho de Sao Jorge. 
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Quadro 1 - Areas que integram a Rede Natura 2000 do ilha de Sao Jorge 

1-1_lh_a_.,...ZE_c_rz_P_E,!"C_6_di_lg_O_~D~e_S~ig_n_a_c;_o~a....,.~~i tarrestre I t~~o tylorinha Arei_T.,o",ta"",I""-I 

; i PTJOROO13 Ponto das [1169.7 I 1,7 55} ""3"'7 .. ,2....,.= --,.= I' 3,' 
! ' Rasais 
i ZEC ! ---+-"'C"a""sta NEer--- , I' -r, 1----

Is
- i i PTJOROO14 Ponto da , 3584" i 35,8 ! 90A I 38LO 113,8 19,6 13965.2 i 39.7 

J~~e ir----+l---- ~~~~ do i I I t- I i l--t--

I 
ll lPE , PIZPBX1l8 lop<> e i 368.5 13.7 199•7! 1.3 10.0 i 0.3 ! 369.s b 7 

., ;;~ente I ) I I 1 J I 1 
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SÃO JORGE 

 
A ilha de São Jorge, pertence ao grupo dos Açores Centraes, tem 46 kilómetros  

de comprimento sobre 4 de largura, e 220 kilómetros de superfície. É muito vulcânica,  
e atravessada por um encadeamento de pequenas montanhas. 

 
Produz vinho e linho, e exporta gado. A sua principal indústria é a dos lacticínios.  

Os queijos que na ilha se manipulam têem grande consumo nas demais do archipelago,  
e até no continente do reino. Alguns podem competir com os melhores queijos estrangeiros  

do mesmo typo, que é o do queijo suisso de Gruyère. 
 

Um michaelense, o sr. Alexandre Leite da Gama, estabeleceu há annos em São Jorge  
uma fábrica de queijos muito bem montada, que produz e exporta em grande escala  

imitações dos queijos de Hollanda e Chester. 
 

A sua população é de 18 359 habitantes, repartidos em 4 477 fogos. Tem dois concelhos, o  
da Calheta e o das Vellas, capital da ilha, e 10 freguezias, a mais importante das quaes é o Topo. 

 
Os habitantes de São Jorge são muito inteligentes, distinguindo-se alguns dos seus naturaes,  

entre os quaes mencionaremos os seguintes: 
 

Dr. João Teixeira Soares: Bacharel em direito, antigo deputado da nação. Foi 
historiographo e investigador erudito, devendo-se-lhe muitos elementos para a final  

elaboração da história açoreana. 
 

D. Mariana Belmiro d’Andrade: Existe nas Manadas, onde exerce o professorado official esta  
escriptora distictíssima. Publicou uma colecção de poesias, Phantasias, e mais recentemente um poemeto 

philosophico de muito mais valor, A Sibylla, escripto em alexandrinos. Colabora activamente no jornal  
A ilha Graciosa, onde tem em publicação um romance também philosophico: A Esphynge. Possue grande 

soma de conhecimentos adquiridos sem mestres, n’um aturado convívio com bons auctores. 
 

D. Philomena Serpa: Vive obscuramente, na Praia da Victória, esta senhora, que uma  
excessiva modéstia torna desconhecida do público. Escreve corectissimamente em prosa e verso,  

não tendo a arte métrica segredo que desconheça. Pouco tem produzido, e pouquíssimo tem  
publicado, preferindo o remanço socegado do lar às emoções da popularidade. 

 
José de Lacerda: Médico pela Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. É poeta muito distincto, havendo 

 publicado em Lisboa, ainda estudante, uma collecção de poesias: Flor de Pantano, impressa em 1891.  
Mais recentemente deu à estampa: Esboços de Pathologia Social (estudos de biologia), elaborados como 

dissertação do concurso ao magistério médico em Lisboa. 
 

Francisco de Lacerda: Irmão do precedente. É pianista festejado. Rege proficientemente uma das  
aulas do conservatório. Appellidou-o um dos nossos poetas lyricos, epilogando um soneto: 

“O mais gentil artista dos Açores.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALICE DE MODERNO 
In: Açores. Pessoas e Coisas, 87-90.   

Tipografia Popular. Ponta Delgada, 1901. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Associação Humanitária  
de Bombeiros Voluntários de Velas 

                   Câmara Municipal de Calheta  
Câmara Municipal de Velas 

                     Copipélago 
Electricidade dos Açores, S.A.  

Central Termoeléctrica de São Jorge 
Fotoceanus 

                Junta de Freguesia da Urzelina      
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas  

Serviço Florestal de São Jorge 
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas  

Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Jorge      
Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos 

Delegação de São Jorge  
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar 

Serviço de Ambiente de São Jorge 
Serviço Regional de Protecção Civil      

Sociedade de Serigrafia Açoreana, Lda. 
Tipografia Aníbal – Ponta Delgada 
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