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DO DESCOBRIMENTO DA ILHA DE S~O JORGE, 

E DE TODAS AS MAIS COUZAS QUE DELLA PUDI 

ALCANSAR DIGNAS DE MEMORIA 


Nao falta quem diga, que 0 primeiro Capitao, e descobridor da Ilha de Sao 
Jorge foi Jacome de Bruges, no que se enganarao tanto, como ao Bem auenturado 
Doutor Gaspar Fructuoso enganarao, os que lhe dicerao que seu primeiro 
descobridor, e pouoador fora Guilherme de Brandath, porque nenhum delles 
foi descobridor, nem pouoador, e muito menos Capitao, porque no tempo de 
Jacome de Bruges, nao estua ainda a Ilha de Sam Jorge tractauel, nem pouoada, 
e quando Guilherme da Silueira Brandath ueio a ella ja tinha pouoacao, porque 
pollos andares que fez pel las Flores, e coatro ribeiras da Ilha Terceira, 
gastou tempo, e assim nao foi primeiro pouoador, mais do que da parte do Topo 
aonde assentou caza, e a teue tam boa, que he certo, que do trigo que colhia 
todos os annos pagaua 50 moios e 60 de dizimo, couza mui grandiosa, e que 
parece fabulosa mas eu tenho aueriguada por uerdadeira, e assim que se a 
parte se toma por todo, nao uao muito fora do Caminho em dizer, que elle foi 
o primeiro pouoador da Ilha, sendo so daquela parte. 

o que eu tenho aueriguado por certo [he], que 0 seu primeiro descobridor 
(neste modo de fa ll ar, que he quando se comecarao a pouoar, e de huas I-Ihas 
se uiao as outras) e seu primeiro Capitao foi Joao Vas Corte real, depois de 
estar por Capitao na parte de Angra, porque El Rey Dom Manoel sendo ainda 
Duque the fez merce da Capitanhia della em 19 de Mayo de 1493, e assim que 
por este tempo, tenho the appareceo, e descobrio esta Ilha, que com gente 
da Ilha Terceira se comecou a pouoar, e assim que os nobres appelidos, de 
que se pouuoou sao os mesmos que da Terceira. 

Corre esta Ilha ao comprido Noroeste, e Sul[d]oeste; tem 10 leguas de comprido 
e hua ao mais de largo, e a partes menos, he toda hua alta Serra, e lombo 
agudo, que pera 0 mar do Norte, e Sul sempre uai descendo, e abreuiar se na 
ponta da Rosales, que fica ao Noroeste em hua ponta tam aguda que decendo 
pera 0 mar em rocha de quebrados lansantes, no alto a partes tem pouco mais 
de hua braca de largo, e no mar entre outros baxios, e Ilheosinhos 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, lhe pos por nome, 0 penedo de bom nome, por lhe 
tirar 0 roim por que os Mareantes the nomeauao, 0 que the nao pegou, porque 
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passando eu por aly em muitas occaSlOlS the ouui chamar 0 mesmo nome, que 
nao era muito honesto; e dizendo aos barqueiros porque nao the chamauao 0 
penedo de bom nome como certo corregedor the chamara conforme andaua em 
tradicao, elles responderao, que sempre se criarao com the chamarem aquelle: 
eu the pedi, que 0 the fizessem apagar este, ou 0 de galho, que realmente 
o parecia, e que a Ilha botaua ahi aquella pedra como se fosse de Aruore; 
elles se satisfizerao deste nome, e me disserao, que 0 auiao fazer pegar, e 
as uezes que por aly passamos, que forao 4 annos arreyo hua uez cada anna 
correndo a prouincia assim lho chamamos, nao sei se the pagara. 

I. 

in: 	[spe~~~ (rista~i~~ ~ Jardi~ 
de ~ariias 1F11~res 

Frei Diogo das Chagas 

Direccao e Perfacio de Artur 
Teodoro de Matos. 1989, 729pp. 
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TOPOGRAPHIA 

Esta a ilha de S. Jorge a 38Q, 40' lat. N. e 19Q, 7' long. O. no oceano 
atlantico, orientada no rumo O. N. O. 

Faz parte do grupo central das 
servindo-lhe de sentinel las: a 

ilhas dos Acores, 
leste a Terceira, 

tendo 
ao 

na 
norte 

sua vizinhanca 
a Graciosa, ao sul 

o Pico e a oeste 0 Fayal. No centro de todas estas nenhuma outra do archipelago 
gosa de tao bello panorama. 

o seu comprimento conforme os melhores calculos, ~ de 65 kilometros e largura 
media 4 kilometros, com uma superficie de 260 kilometros quadrados e 0 
desenvolvimento total da costa de 162 kilometros. 

Segundo 0 ~icci~~ar]~ de ~grafia ~iwersa], 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 Fayal, - 155 das Flores e 170 do 
Corvo. 

I. 

"Es ta il ha, d i z 0 mesmo ~icci~fIlari~ 2Q vo 1. pag. 828, art i go S. J~rge, ~ de 
origem vulcanica, cortada em toda a extensao por uma fragosa cordilheira de 
mediana elevaCao e sugeita a violentos abalos de terra, tendo havido algumas 
notaveis erupcoes, taes como as de 1580, 1757 e 1808, sendo impetuosa e 
durando alguns dias a torrente de lavas, que correu at~ ao oceano, pricipal
mente na primeira d'estas erupcoes (e tamb~m na terceira acrescento). 

Departamento de Biologia 

4 




"... 

SAO JORGE 

eTOPO 


o littoral esta cercado de rochas alcantiladas, negras e elevadas em geral, 
cortadas a prumo. Mas, se 0 aspecto das costas e triste, admira-se todavia na 
costa do norte a sua belleza selvagem, e na costa do sul e effeito delumbrante 
produzido pelas quedas d'agua das muitas ribeiras que se precipitam no atlantico. 

Sao poucas as enseadas acessiveis a embarca~oes, sendo porem, a costa do sul 
menos escabrosa que a do norte. Entre os principaes portos contam-se, contudo, 
os das villas Velas, Calheta e Topo, no primeiro dos quaes ha excellente caes, 
onde podem atracar as embarca~oes d'alto bordo". 

S. JORGE 
P. 00 TOPO 

P. ROSAIS 

VELAS 

de S. Jorge
Vl Canao 

23 ,of 


PONTA DO PICO W 'V.~

<Sj 
' 

FAIAL 

Atorogra~~ia ~t~rica, pelo illustre jorgense, Joao Soares d'Albergaria 
descrevendo esta ilha, d'ella diz tambem: - lit limitada quazi em torno por 
altissimos rochedos talhados a pique em toda a costa do norte, e na maior 
parte da do sul; e por isso naturalmente defendida d'inimigos". 
E, na verdade, esta ilha vista do lado do norte, tem um especto medonho. 
Nao de descobre uma habita~ao, havendo-as com tudo n'uma ou n'outra de suas 
fajas. 
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No lado do sul a parte que comprehende a freguezia de Rosaes, 0 alto das 
Manadas aos Biscoitos da Calheta, e da Ribeira Seca at~ ao Topo, ~ tambem 
a costa de altissimas rochas, sendo 0 local em que assenta a freguezia da 
da Urzelina 0 unico que do alto da ilha des cae regularmente at~ ~ beira mar, 
tornando-o bello e aprasivel. 

Tem adj acentes os il h~os - da PlIJ)n1ta dllJ) To\PXD, a sues te, - e do iCall11aJ IhIlIJ)tllJ) , na 
ponta de Rosaes, a noroeste. 

As suas pontas ou cabos mais not~veis sao: - a pen1ta ~iwa, ~rro 6rall11de, 
proximo da villa das Velas, a de Rosaes no extremo noroeste, ~ei~da, 
GiB.rajao, CasteHetes, CaUlle"ta , WilCernte I!)ias, ~steiros, FIIJ)n:aillla e PlIJ)ntinitna 
na costa susudoeste e Silweira a sueste. 
Ao norte do lo\PXD, a dos (~bres, das Wirnlhlas, RedllJ)lI11da, da Caldeira, Faja id!I!J) 

IBeHIIJ), ~rte 6raJl11(lie, ~lf"ite lP'eqUJell11o, FlLirada, Rasa, Wieira, GiB.Hego e lbahllJ)1ta. 

Em toda a sua extensao tem a ilha differentes picos, sendo 0 mais elevado 
o da Esperall11~a, ao centro, dividindo a freguezia das Manadas ao sul, da do 

Norte Grande ao norte, 0 qual mede 1:085 metros acima do nTvel do mar. 


Grande numero de ribeiras dao vasao ~s aguas de suas montanhas, sendo as mais 

notaveis: - a lRibeira d"El-lRei, d"H\g~a, do IBeHIIJ), das lFigUJIeiras, do lRiiDeirill11ho, ~ 


de S. Pedro, do Al~ida, da Faja, da toUJIrella, das Casas do ~t"tl!J), larga, dos ~ 

iRiSlClIJ)l"t1!J)S, lRibeira SeclCa, do WedllJ)r, dos Wimres, dos iRl!J)ld!es, do Cedro, do Sal"tl!J)., l"'" 

de S. l~, do ~illJ) e lexias, todas estas a sul da ilha: e ao norte a lRibeira ~ 

1F~lI11i1l1a, da PlIJ)n"ta lF~rada, do IRas"tl!J), lRibeira cia. Areia, da Caldeira ou da lararnjeira, ~ 

Sall11gUilllha.l ou da faja RedllJ)lf1lda. .,...... 


Sao perennes as ribeiras de S. Thome, do ~illJ) e lexias, cujas aguas dao ~ 
movimento a muitos moinhos das povoa~oes circumvisinhas. ~ 

As immensas pastagens de prados naturaes para crea~ao de gados, sao a principal ~ 
riqueza da ilha, que n'esta especie de terrenos ~ a primeira do archipelago e ~ 
por isso a mais importante na industria de lacticinios. ~ 

Tem a ilha uma extensa serra municipal para logradouro commum, 0 antigo ~ 
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esca]vad~, com uma superficie superior a 700 hectares, pertencendo uma pequena 
fraccao ao concelho da Calheta. 
Alem das erupcoes vulcanicas de 1580 e 1808, houve em epocha anterior ao 
descobrimento. Sao disso prova os terrenos queimados nas immediacoes do Pic~ 
d~s l~~~s e tabD~c~, acima da Villa das Velas, e toda a area entre os Biscoitos 
da Calheta e a freguezia de Manadas ao sul, partindo para 0 norte ate ao 
extremo do logar do Norte Grande do da Ribeira da Areia. 

t dividida em dois concelhos - das Velas, cabeca da comarca judicial, e do da 
Calheta, pertencentes ao districto d'Angra do Heroismo e bispado dos Acores. 
A demarcacao dos dois concelhos e a Ribeira larga ao sul e a Ribeira da ~reia 
ao norte, em linha recta, como foi acordado pelas duas camaras municipais em 
data de 21 de novembro de 1716. 

A ilha formava tres concelhos, sendo 0 terceiro 0 do Topo, composto da sua 
entao unica freguzia. Foi extincto por decreto de 24 de outubro de 1855 e 
annexado ao da Ca-Iheta, dando-se logo a execucao na parte judicial em 18 de 
marco de 1856 e na administrativa no lQ d'abril de 1870. 

o das Velas fica ao occidente da demarcacao e 0 da Calheta ao oriente. 

Esta ilha tem trez villas - Velas, Calheta e Villa Nova do Topo, e onze 
freguesias: - Matriz de S. Jorge na villa das Velas, Rosaes, Santo Amaro, 
Urzelina, Manadas e Norte Grande, pertencentes ao concelho das Velas - Matriz 
de Santa Catharina na villa da Calheta, Ribeira Secca, Norte Pequeno, Santo 
Antao e Senhora do Rosario. 

A sua populacao pelo recenseamento de 1890, era de 17:065 habitantes com 
4:635 fogos. 


No ana de 1796 a populacao era de 14:407 almas. 


In: 	 I]~a de s. J~rge (At@~S) 
Apontamentos para a sua historia 

J@S[ ~~I~ ~ SIl~[I~ ~~[l~R 

]l9«Jl2 
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SOBRE AS ILHAS DE SAO JORGE E GRACIOSA 

lQ - Estas cinco ilhas, Terceira, Sao Jorge, Faial, Pico e Graciosa, foram 
descobertas do ana de 1444 ate 1449, porque neste ana deu El-Rei Dom 
Afonso 0 quinto licen~a a seu tio, 0 infante D. Henrique, para mandar 
povoar estas ilhas, por serem ja 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. 

2Q - Quem fosse 0 seu povoador certamente se nao sabe. Uns dizem que foi Jacome 
de Bruges, flamengo, homem fidalgo, que foi 0 primeiro donatario de toda 
a ilha Terceira; outros que fo~a Guilherme da Silveira, tambem flamengo, 
mas este s6 povoou 0 Topo, como adiante diremos; outros dizem com mais 
razao que fora Joao Vaz Corte-Real, depois que a ilha Terceira foi 
dividida em duas capitanias, sendo ele donatario da Capitania de Angra, 
porque El-Rei Dom Manuel, sendo ainda Duque de Beja, the 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 Terceira. 

3Q - Tem esta ilha dez 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 eclesiastico que governa toda a ilha; em toda ela 
ha s6 oito freguesias. Tem muitas madeiras, pouco trigo e mais vinho, com 
abundancia 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 Amaro. 

1Q - Tendo esta ilha tres vilas, esta foi a primeira e e de todas a principal, 
porque alem de ter Camara, capitao-maior, como as outras, nela se assiste 
o ouvidor eclesiastico para as coisas da Igreja e 0 almoxarife para a 
Fazenda Real. Tem 0 melhor porto das ilhas, onde todas as embarca~oes, nos 
maiores temporais, acham amparo, e por muitas vezes encherem 0 porto de 
velas, tem este nome a vila. 
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SOBRE IA VIIl..JA W\ tMJllElIA 

-1Q - Foi este lugar sujeito a Vila das Velas como cabeca da ilha, mas como 
nele crescesse a gente e tivesse bom porto de mar, El-Rei Dom Joao terceiro 
a fez vila com 0 mesmo nome que tinha de Calheta, que tem este nome pela 
grande que faz 0 mar em 0 porto que tem. Ha nela Camara, capitao-maior e 
muita gente nobre, que a governam, e ouvidor eclesiastico, que pas 0 bispo 
Dom Antonio Leitao. 

1Q - Nao sei se e Tope ou Topo esta vila da ilha, que dista oito leguas de 
Angra, que, sendo seu fim ou princlpio, foi a ultima parte que se povoou 
em a ilha. t certo que foi seu primeiro povoador Guilherme Vandarago, 
fidalgo flamengo, e Vandarago na llngua flamenga quer dizer, na nossa 
lingua, bosque de silvas, e ele, depois que falou portugues, se chamava 
Guilherme da Silveira, e os Silveiras que ha hoje na ilha dele procedem. 

2Q - Job Dutra depois de estar senhor do Faial, que the puseram este nome por 
acharem toda ilha coberta de faias, tornou a Bruges, cidade de Flandres, 
vindo com dois navios carregados de gente para povoar estas ilhas; veio 
com ele este fidalgo, com sua mulher Dona Catarina d'Azambuja, e sendo 
rico, deixou a sua patria por se livrar das guerras civis que havia em 
Flandres; e os 400 soldados que nos dois navios vieram, dizem que a sua 
custa vieram. Como na ilha do Faial se nao acomodasse com Job Dutra, se 
foi com gente para ailha das Flores; daqui tomaram motivo para dizerem 
que fora 0 seu descobridor e 0 primeiro povoador que nela entrara; mas 
como nesta ilha se nao acomodasse com as flores da terra, veio para a ilha 
Terceira, onde algum tempo fez assento nas Quatro Ribeiras. 

3Q - Destas Quatro Ribeiras veio com sua gente para esta Vila do Topo, e como 
foi 0 povoador que nela entrou, foi lavrador que se dizimava de muitos 
moios de trigo, e dizem fora 0 primeioro que nas ilhas semeara pastel. 
Foi tambem cristao que mereceu saber a hora da morte, e antes que Deus 
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o levasse, por suas casas andou bus cando os amigos e santamente morreu, 
entregando a alma a quem 0 criou. 

3Q 	 - Foi crescendo de modo 0 povo neste lugar, que El-Rei Dom Joao terceiro a 
fez vila, juntamente com a Calheta e Sao Roque do Pico, dando-lhe 0 nome 
que tem por estar no topo da ilha, com porto, por ser de tufo, aberto ao 
picao, no qual se recolhem as embarcac6es cossadas dos temporais, fazendo 
viagem para as mais ilhas. Tern Camara e capitao maior e muita nobreza, que 
a esta governando. 

1Q - Nossa Senhora do Rosario e 0 orago da freguesia desta Vila do Topo, que 
tern vigario, cura, um beneficiado com seu tesoureiro; com 125 fogos e 920 
pessoas. Tem pulpito que paga El-Rei; com tres ermidas: Nossa Senhora 
d'Ajuda, Sao Joao Baptista, Sao Pedro, e sua Casa de Misericordia. 

In: 	Croll1licas da IProwirnlCia de sallD JOOIlD 
[wall1lgelista das lilhas dllDs ~tllDres. 

Volume 3,1962 
Instituto Cultural de Ponta Delgada 
mlH 	b\OOSln~1HlOl IIJ)[ mlUM~[IRI~[ 
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BREVES NOTAS SOBRE A 

ILHA DE SAO JORGE 


As palavras que se seguem VaG constituir uma pequena informaCao sobre a 
Ilha de Sao 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 desejar conhecer esta Ilha, ficando, entao, com uma ideia, embora 
vaga, do que ela foi, ~ e podera ser ou vir a ser. 
Sao Jorge ~ a Ilha mais central das 5 do Grupo Central do Arquip~lago: a Norte 
fica-lhe a Graciosa a uns 40 km, a Sul 0 Pico a 20, a Nascente a Terceira a 40 
e a Poente 0 Faial a 30; de variados pontos se podem ver, ao mesmo tempo, todas 
estas ilhas. 
r uma cordilheira no sentido nascente/poente. A costa norte ~ alta e muito a 
pique, daqui resultando que as povoacoes se encontram em altitudes elevadas 
as mais elevadas dos Acores - chegando a ultrapassar os 500 m. 

A situacao atlantica, com maior proximidade da Europa do que da Am~rica, da a 
fauna e flora, na sua maioria, as caracterlsticas europeias. 
o clima, temperado marltimo, sem rigores extremos, beneficia bastante da 
passagem da Corrente do Golfo e 0 Outono ~, normalmente, a estacao mais amena; 
estas caracterlsticas, alias, sao as proprias de todo 0 Arquip~lago, em maior 
ou menor escala, mas se todas as ilhas sao muito parecidas, ao mesmo tempo 
apresentam aspectos muito proprios de cada uma. De salientar que, devido a 
orografia da Ilha, principalmente, ha diferencas senslveis entre as zonas 
Norte e Sul ; aquela ~ rnuito mais fria e humida, quer pela exposicao quer pela 
altitude. A existencia de microclimas tambem se faz notar, corn frequencia 
especial, para as fajas. 

A Ilha de Sao Jorge foi descoberta, segundo se diz, em 23 de Abril de 1439, 
por Jacome de Bruges ou por Vasco Annes Corte-Real; apenas se sabe, ao certo, 
que foi doada ao filho deste ultimo, de norne Joao Vaz Corte Real, por carta 
de 4 de Maio de 1483, sen do seu primeiro Capitao Donatario. 
Sao Jorge encontra-se nas coordenadas de 38Q 40 1 de latitude norte e 28Q de 
longitude oeste. 
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Com um comprimento de de 55 Km, a largura maxima nao atinge os 7 e a media e 
bastante inferior; a extensao da costa e de mais de 160 Km do que resulta ser 
bastante recortada e, dal, a existencia de muitos pequenos portos pela riqueza 
pisclcola que ha nas aguas litorais, em quanti dade e qualidade, pelo que ainda 
e um pequeno paralso para a pesca submarina. 

A superflcie, da ordem dos 246 Km2, da-He a 49 posic;:ao, em area, depois de Sao 
Miguel, Pico e Terceira, e a sua aplicac;:ao e distribuic;:ao, actuais, nao andarao 
muito longe do indicado no quadro seguinte: 

pomares e vinhas ....•. .. ....... .... 200 hectares 

bldios ....... ... ...... ..•.... ...... 640 II 


habitac;:6es sociais .... ... .. .. ..... 1000 II 


culturas anuais . ......... ......... 2000 II 


matas e matos ... ..... . . . ..... ..... 3500 II 


pastagens .... .... ...... .......... 17260 II 


Os baldios tem hoje 0 seguinte aproveitamento: 

area arborizada . .. ... ...... ........ 86 hectares 

area de pastagem .... . ...... ... ..... 266 1\ 

area em recuperac;:ao .. ......... ..... 116 II 


Pico do Carvao 25 hectares 

reservas florestais (vegetac;:ao) 190 hectares ..... Pico Pelado/Esperanc;:a 138 


Pico Areeiro 27 
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o povoamento de Sao Jorge come~ou por Velas, cuja cria~ao de Vila e anterior 
a 1500, tendo-se mantido ao longo dos anos 0 centro populacional mais 
importante; e tambem sede da Comarca desde 1841 e e a sede da Delega~ao 
Marltima: 

"

' . , ( I ~I;/l '" 'u~tl 
~~~~"DM~~~ i ~ 

I. 

A Vila da Calheta foi criada em 1534, estando a comemorar os seus 450 anos 
de existencia, e a Vila do Topo foi criada em 1512 e extinta em 1870. 
A Divisao Administrativa actual comporta os concelhos de Velas e Calheta 
que sao formados pelas freguesias que a seguir se indicam, com anota~ao 
dos Patronos, povoa~oes e lugares mais importantes: 
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IMIa.rnadas Alto das Manadas 
Santa Barbara Terreiros - Faja das Almas 

If\Iorte Grande 
NQ. Senhora das Neves 

Norte Grande - Faja do Ouvidor 
Santo Antonio - Ribeira da Areia 

lRosaiis 
NQ. Senhora do Rosario 

Ponta - Figueiras 
Caminho de Bai xo - Serroa 

Sanlto ffilmIla ro 
Santo Amaro 

Faja de 
Alto de 

Santo Amaro 
Santo Amaro 

- Queimada 
- Toledo 

- Boa Hora 

IUJrzeHlI1la Fundo da Urzelina - Ribeira do Nabo 
Sao Mateus Bacelada - Casteletes 

~e~as Vila das Velas - Piedade - Oegraus 
Sao Jorge Beira - Sao Pedro 

lCa~heta Vila da Calheta - Biscoitos 
Santa Catarina Relvinha - Faja Grande 

If\Iorte iPIE(jIIIlIell1l0 Largo da Igreja 
Sao Lazaro Faja das Pontas 

lRiiibeiira Seca Ribeira Seca - Silveira 
Sao Tiago Caldeira de Santo Cristo - Faja dos Vimes 
Sanltllll umbo Santo Antao - Sao Tome 
Santo Antao Faja de Sao Joao 
lopiD Vila - Canto do Norte 
NQ. Senhora do Rosario Sao Pedro 
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Segundo 0 censo de 1981 a populacao da Ilha, que foi povoada, principalmente, 
por gente do Douro Litoral e Minho, era de 10 643 habitantes (5 982 no Concelho 
de Velas e 4 661 no Concelho da Calheta). A freguesia menos populosa era a do 
Norte Pequeno com 303 pessoas e a de mais populacao a de Velas com 1855. 

Relativamente ao censo de 1970, a diminuicao populacional cifrou-se em 17,24%. 
A densidade populacional e de 43/Km2. 

Por fins 
alcancava 

do seculo XVIII a populacao abrangia 14 407 almas e, 
0 seu maximo: mais de 18 000. 

passado um seculo, 

A actual populacao representa, apenas, 62,5% da epoca de maior numero de 
habitantes. 

Esta queda demografica deve-se a emigracao, cujas causas sao as mesmas das 
outras ilhas e de sempre; 0 fenomeno emigratorio, nos Acores, nasceu como 
resultado do povoamento e, se tem aspectos negativos por um lado, tambem os 
tem positiv~s por outr~. 

A nossa emigracao destinou-se, essencialmente, para 0 Brasil na 19 metade do 
seculo XVIII; em meados do seculo XIX derivou para os Estados Unidos (era 0 aura 
da California) com um grande surto de emigracao clandestina que se fazia atraves 
dos navios baleeiros que aqui aportavam. Por isso a palavra baleeiro foi durante 
muito tempo, sinonimo de americano. Presentemente, alem dos Estados Unidos, 0 
Canada e tambem destino dos emigrantes. 

o Jorgense Professor Doutor ARMANDO NARCISO que foi Director do Instituto de 
Hidrologia de Lisboa, e ilustre escritor, escreveu: Os Atores ~ sido s~~re 
viweiro de Ihl(oomens a espaHlIar pelo IfIIIuirnoo e nao e poss-nwel lJITID)«lIdficalf"-llllnes esse 
destino. Sao Jorge, portanto, nao foge a regra tambem. 

A cordilheira Jorgense desenvolve-se no sentido do comprimento da Ilha e esta, 
lembrando um lagarto, apresenta-se com a espinha dorsal elevada e irregular. t, 
mais ou menos, ao longo desta crista que se encontram as maiores altitudes, 
sendo, apenas duas, as elevacoes que ultrapassam os 1 000 metros (Pico da 
Esperanca - 1 053 metros e Morro Pelado - 1 019 metros), mas muitos picos e 

I . 
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montes estao distribuidos entre as cotas de 500 e 1 000 metros. 

Como a ilha e bastante estreita, resulta da sua configura~ao que, ao sair-se 
do litoral para 0 interior, ha sempre que subir e, por vezes, bastante mesmo. 

A Transversal, que liga 0 Norte ao Sul, mais precisamente, Santo Ant6nioj 
jUrzelina, desenvolve-se num percurso de perto de 15 Km, quando a distancia, 
em planta, e pouco mais de 4 Km; 0 acidentado do terreno e acentuado declive 
exigiram numeroso serpenteado. 

Por muito resumida que seja esta descri~ao orografica nao se pode, no entanto. 
dei xar de nomear as fajas, que aqui atingem numero que ronda meia ce~te~a. 

Sobre a hidrografia pouco ha a mencionar; duas ribeiras permanentes serao 
dignas de men~ao: a Ribeira da Caldeira de Santo Cristo e a Ribeira dos Vimes. 
Esta, ao passar na Faja dos Vimes e conduzida por um canal que designam com 
o nome de Ri~ e cujo caudal e aproveitado na cultura do inhame. 

Embora haja alguns top6nimos em que entra a palavra lagoa, em Sao Jorge e 
acidente, sem qualquer significado, com e x cep~ao, porem, para a Lagoa da 
Caldeira de Santo Cristo, do tipo de albufeira e onde existem as celebres 
ameijoas com exclusivo na Regiao. Esta Lagoa, que e separada do mar por calhau 
roli~o, tem tendencia a desaparecer, mas nao sera, certamente, para as nossas 
vidas. 

Em legisla~ao recente foi proibida a apanha de ameijoas durante dois anos, com 
o fim de proteger 0 povoamento da Lagoa que estava sofrendo uma grande e 
desordenada devasta~ao. 

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

parte d~ c~~icata~ 
aprese~tada no WII [~c~~t~ 
~egi~~al d~s [~ge~~i~s Tec~icos 
Agrari~s - Junho de 1984 

FERNANDO MESQUITA 
Eng.Tec.Agrario 
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A zona costeira do arquipelago dos Acores, e sem duvida uma verdadeira 
fronteira entre 0 mundo terrestre e marinho, representando um dos ecossistemas 
mais ricos da Macaronesia. 

Mal descrita e pouco conhecida, esta pequena parcela com cerca de cinco a 
sete mil hoes de anos de idade, e 0 meio mais transformado por numerosos factores 
inerentes a presenca do homem. 

Sao inumeros os pontos do arquipelago em que 0 meio marinho e quase virgem, 
representando uma entidade original onde se reunem especies quer do continente 
europeu, quer americano, bem como do mediterr~neo e tropicos. 

I . 

o progressivo aumento da sua degradaCao - presentemente poder-se-a falar em 
poluiCao e sobrexploracao em determinados pontos das varias ilhas que compoem 
o arquipelago - torna forcoso 0 seu estudo com implicacoes nao apenas puramente 
cientificas ou historicas. 

Qualquer politica de exploracao que vise fins turisticos, culturais ou economicos, 
tal equal uma politica de conservacao dos ecossistemas litorais, devera assentar 
em bases cientificas precisas que so poderao ser elaboradas com profundo 
conhecimento da din~mica destas populacoes ou comunidades. 
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Possuindo desde ha muito tempo a Regiao ~~tO~~ dos ~~ones instituicoes 
e tecnicos capazes de conduzirem de forma eficaz um programa cientlfico de 
estudos multidisciplinares neste domlnio, consegue-se uma vez mais (apos as 
expedicoes cientlficas ao TOPO/85, 6~tI~~88, rl~R[S!89, ~~~ ~RIA e 
r~~I~!90, PI~!91), reunir sob orientacao do Departame~to de Biologia da 
~~iwersidade dos ~~ones um determinado numero de individualidades cientlficas, 
normalmente dispersas, contando-se a partida com a Secreiaria Regio~a] de 
~gric~]t~ra e Pescas, com a Secreiaria Regiona] de T~rismo e ~ie~te e a 
~~iwersidadE dos ~~ores atraves dos Departamentos de 6eocie~cias e Biologia, 
ambos em Ponta Del gada. Destaque-se a presenca do Museu lltarllos ~cllnaoo". 

As Universidades de iC«lJinra - I~sU1tUlltos de ~trnllWll]ogia e iB«Jltii~ko - ~]ga"e, 
Porto - rac~]dade de tie~cias - estarao igualmente representadas nesta grande 
Expedicao Cientlfica. 

Como convidados estrangeiros, 
- Belgica , Q~ebec - Canada, ~

estarao entre nos 
r~ - Inglaterra 

as Universidades de Ant~er~ia 
e ~~g-[ong, entre outras. 

- -- ::.....:.-...: -~ 
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A Ilha de S~o Jorge e 0 ilh~u do Topo foram agora escolhidos para a 
realizac~o desta expedic~o por motives varios e com diferentes objectivos, 
entre os quais: 

(0) 	a sua situac~o geografica; 

(0) 	0 seu enorme tamanho; 

(0) 	a importancia dos ilheus existentes, com especial relevo para 0 

ilheu do Topo. 


(0) 	os diversos ecossistemas que a compoem. 

Todos estes motives permitir~o um estudo exaustivo (pelas difere~tes e~wi~s 
de iilrnwesitiga!l;ao) dos diversos ecossistemas que apresentam grande variabilidade, 
especialmente relacionados com os diferentes factores fTsicos e bioticos que 
os constituem. 

Para alem dos dados cientTficos, que poder~o ser objecto de publicac~o, sera 
igualmente elaborada uma monografia sobre a Ilha de S~o Jorge, com especial 
relevo para os diferentes ecossistemas que a compoem. 

Ficar~o os responsaveis pela linha de investigac~o de Geografia fisica e 
IInUJlIlDlillrlliR enca rregues de e 1 abora r uma descri c~o geografi ca da i-I ha e -11 heus, 
aspectos socio-economicos da utilizac~o do solo e, se possTvel os aspectos 
geomorfologicos e geologicos. 

Igualmente, cabe aos restantes responsaveis pelas diferentes linhas de 
investigac~o, a elaborac~o dum relatorio de actividades cientTficas que 
servira de base a final publicac~o dum RelatOrio sobre a I]lIna de sao Jorge 
e H ItneIlJl do To!Pll!ll. 

A edic~o deste trabalho interessa aos organismos regionais ligados ao 
TllJIrls\1llllIl) , IEdllJlca!l;ao e iCllJIlitllJlra, bem como aos sectores Agricolla, 1F1ioresitali e 
Pes~llJIeirn. 
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lIS1~ ~E ~~lICIP~S 

Depar~nto de Biologia 
~niwersidade dos ~tores 

(0) Prof. Doutor B~~({]) ({])U'¥,[IM (resiPJOlIBsawel) 

(0) Prof. Doutor (MIP({])S fE~~ES (resiPJOrnsawell illBterilnlo) 

(0) Doutor JO~O ~~~I({]) c. T~~~S (presidelnlte da comissao orgalnlizadora) 
(0) Eng.Tee.Agr.Espeeialista ~~~RTE S. ~Rl~ (comissao orgalnlT,zadora) 
(0) Eng9. RE6I~ IRISI~ ~ C~~~ (cmmissao orgarnizadora) 
(0) Prof. Doutor ~~~~I({]) ~~El fRI~S ~RII~S 
(0) Prof. Doutor ~~I({]) ~BER1({]) ~~EI~rn * 
(0) Dr. 6U ~l[ IFIEIRUl ITJ)E CJm.~~IHI({]) 
(0) Doutor IHIE~~I~~E J({])Sf ~ OOSl~ SC~~E~ 
(0) Dr9. l~[~ ({])lI~EIM 
(0) Dr9. ElI~ElI lI~ 
(0) Dr. ~Rl({])S B~IT({]) 
(0) Dr9. MrnIIlJIELA U~ 
(0) Mes tre ~RI~ 00 ~~ MIImEf({]) 
(0) Dr9. MHU~ ~~ M!~~CI~'~({]) ~E~M 
(0) Dr. ~Rl({])S RIBEI~ 
(0) Eng9. GMCIElI BEl({]) ~CUl 
(0) Dr. J({])~O IP({])Rl[I~ 
(0) Dr9. IHIElE~ ~ 
(0) Dr9. m~I~ m~M 
(0) Dr9. P~lR][.CI~ ~. ~CI~ 
(0) Dr. l~fs SIl~~ 
(0) Dr. SIl~I~ ~({])~ 
(0) Dr. ~m-illi~I({]) ({])OOIFRE
(0) Dr9. ~lI~ IF({])~SE~ 
(0) Dr. ~~nllJl(l)) R({])~RI6lLlIES 
(0) Dr. ~IR6tlI({]) ~IEIM 
(0) Eng. Tee. Agr. Es pee i ali sta J({])Sf ~IIJIH. IJlIERUM ITJ)" bIhllJMI~ 
(0) Aux. Teenieo JOSf ~~El IF~RIAS ~I~EI~S 
(0) Motorista J({])Sf ~~~El l~~~S 
(0) Tee.Auxiliar PE~~ ~BER1({]) ~~ PERIIM 
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(0) Aux.Tecnica ~6~~ B~~OO 
(0) Tec.Auxiliar P~~lij Jij~6E ~lij 
(0) IEWWIUIEl P~tIHlEOO (+) 
(0) lr~ S«»~~ (+) 
(0) Aux.Tecnica IHlElE~ SIl~~ 
(0) Aux.Tecnico ~BE~lrij ~SE~~ES 
(0) 
( 0) 

IHlElE~ ~E~EI~ijS 
ffihlM MJIUII16 

ESTAGIARIOS EUROPEUS 

(0) 
(0) 
(0) 
(0) 

DrQ. IRIS IHlEI~IEl 
DrQ. A~ ~~~ ~BE~tlHl 
DrQ. S~~I~ ~~~~ 
EngQ. ~I6~El ES«ll~nlIlrij 

* Departamento 
Universidade 

de Geociencias 
dos Acores 

(+) Servicos Audio-visuais 
Universidade dos Acores 

I 
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LIS1~ ~[ P~lI(IP~S 

~l~nos de Biologia e Biologia!6eologia 
~niwersidade des ~tores 

(0) ~icrobiologia e parasitologia 
(0) rH.llP[ fRHl~S 
(0) H[~RIij~[ RIB[I~ 
(0) ~RI~ ~ OO~([It~O PIij~[S 
(0) Mlb\U~ MRij~[S 

(0) ~lacologia 

(0) S[RfGIO P~IlJILO mRIij~II[S 
(0) JORfG[ L~[S r~I~ 
(0) ~S ~[ ~Lf (1) 

(0) IfIl'wslogiia 
(0) HmSA P[RH M ~[~IDl[S 
(0) MlinO RIIJm mll~hUS UU['¥'[OO 
(0) MRIMIll OU'¥'HM R[OO P[R[IM 

(0) [~~logia e l~ta bielogica 

(0) (AIARI~ ~~Il 
(0) IS~[L UU['¥'[OO 
(0) ROSh\ MRII~S 

(0) f6e0grafia fisiica e ~~~a 

(0) MRl~ ~. amML 

(1) podera, eventualmente, ser substituido por KAlRI[~ OD~ 

~niwersiiteit An~rpe~ - Rijks~niwersitair 


fGr¢eneborgerlaan - An~rpen 


B[LfGIij~[ 


I 
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lKST~ ~[ P~lK(KP~IT[S 


lRe~~lOlI1Iais 


(0) Prof.Doutor ~RK~ ~G~[KIRO 
Departamento de Geociencias 
Universidade dos A~ores 
9500 PONTA DELGADA 

( 0) 0r. 1IOO"~lfn~ WnlHl[~[ MJP({))SII)) 

S.R.T.Ambiente - Delega~ao de 
Rua da Cruz, 13 
9500 PONTA DELGADA 

Ponta Delgada 

(0) 	 Engg.Tecg.Especialista ~R~IRK~ ~[~[K~S 
S.R.T.Ambiente - Delega~ao de Ponta Delgada 
Rua da Cruz, 13 
9500 PONTA DELGADA 

(0) 	 Dr. P~lUJl~ roIf1lSTM(K~ 
Museu Carlos Machado 
9500 PONTA DELGADA 

(0) 	 Dr. FKlKP[ P@IRT[K~ 
Departamento de Oceanografia e Pescas 
Universidade dos A~ores 
9900 HORTA 

(0) 	Guarda Florestal P[~IR~ ~KGIUJ[l ~1R1UJ~ 
Servi~os Florestais 
Largo de Camoes 
9500 PONTA DELGADA 
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l1iIacii OJIna is 

(0) 	 Prof9. Doutora MRIA IUDlRrn aJlllmEIH\ M. M~I~(IHIillA 
Unidade de Ciencias e Tecnologias Agrarias 
Universidade dG Algarve - 8000 FARO 

(0) 	 Prof9. Doutora MRIA lERI~ ~[IM. 
Instituto Botanico - Apartado 3015 
P-3049 COIMBRA 

(0) 	 Do u to r J({])slE [1Dl~ MIIHI IWS ({])mm~lDl[ 
Museu, Laboratorio e Jardim Botanico 
Universidade de Coimbra 
3000 COIMBRA 

( 0) 	 Dr. ~QJIID flElRAA.rnIlDl 1Dl'.mJrI1UlDlA 
Faculdade de Ciencias 
Universidade do Porto 
4000 PORTO 

(0) 	 Dr. ~[SS[L Wa~ der L({])({]) 
Instituto de loologia "Dr. Augusto Nobre" 
Faculdade de Ciencias 
Universidade do Porto - 4000 PORTO 

(0) 	 Dr. H\~G~SlO ~[ 
Faculdade de Ciencias 
Universidade do Porto 
4000 PORTO 

Departamento de Biologia 

24 



JeW 

SAO JORGE 

eTOPO 


lIST~ ~[ P~~TICIP~S 

In1temau:ilIDlI1IliD.-Hs 

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

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

(0) 	 Prof.Doutor ~K[~~W BAC~lJ~~ 
Universiteit Antwerpen - Rijksuniversitair 
GR0ENEBORGERLAAN 171 
B-2020 ANTWERPEN - BELGIQUE 

(0) 	 Dr. ~~S ~I[l 
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais 
Instituto de Accao Social 
9500 PONTA DELGADA 

(0) 	 Prof. Doutor B~K~ millRlflOlIMl 
Department of Zoology 
University of Hong Kong 
HONG KONG 

(0) 	 Engenheiro J~CIij~II[S B~~IMI 
Station de Zoologie et Lutte Biologique de Val borne 
INRA, 37 Boulevard du Cap 
06602 - Antibes - FRANCA 

(0) 	 Dr. [RIC l~~ 
Universite du Quebec a Montreal 
CANADA 
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(0) 6ecgrafia fisica e ~~~a; a~t~pol~gia 

(0) geoSlirafia fisica e ~UJII1IIIIiB.lI1Ia 	 Prof. Ooutor tMlIflIOS 1F1E~IIJ)IES 

Dr. JIIllIi:IO P«ll1R11nllm 
Ora. ~lEllE~ ~ 
Prof.Ooutor ~KIIll ~6~IEKRIIll 
Dr. MlIlIOi~KIIll 6IlJJn~IE~1E AAIflIOS«Jl 
Dr. a\!RlIIllS mlEl 
Dr. FKlIPIE P@IRTlEIIRIill 
MIIUA ~. a\~ML 

Ora. MmllUIIElffil UM 

Dr. A~GlUJSIIIll ruJHIlJIJ)lE 
Prof.Ooutor ~~ ~K~ 

(0) geografia fTsica e humana da Ilha de Sao Jorge; 

(0) recuperacao da paisagem da BaTa de Entre-Morros; 

(0) trabalhos integrados de Geologia e Geografia-fTsica; 

(0) estudos sobre a arquitectura da casa rural da Ilha de Sao Jorge; 

(0) 	 estudos de varios parametros biodemograficos da populaCao local, 
com vista a caracterizacao genetica da mesma. 

(0) rastreio das famTlias afectadas pela doell1lta do ~chado. 

(0) investigaCao sobre os expos~s. 

(0) inventario das doencas geneticas hematologicas detectadas. 
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Prof.Ooutor FRIAS ~lI~S 
Ora. 1RIE6nl~ 1. ICIIJI~M 
Dr. ~~~S B~IIO 
Dr. A~I[~OO !RID11IJ)~1 6~IIIES 

Tec.Auxiliar PA~L~ J~~61E ~IEL~ 
Prof. Ooutor BIRIA~ m~lIIIl~ 
Prof.Doutor ~IIE~i ~IC~LJA~ 
SIt~6m PAQjIL~ ~Il1!IUIIES 
JO~61E L~rS fMIA 
~S [IIIE \W!llLf 

(0) 

(0) 

distribuicao dos moluscos terrestres 

estudo ecologico e comportamental 

da Ilha; 

da ~~joa, na Lagoa de Santo Cristo. 
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(0) E~tomwlo~ia e l~ta bio~o~ica 

(0) i~sectos parasi~ides Ooutor J(D~(D lAWH*.IRES 

Ora. l~[~ (DlKW[K~ 
Ora. PH*.lR[CKH*. ~CKA 
Profg.Ooutora l(DRElE ~~~CK~H*. 
CA1AAKM m~KI 
KSIWEl MEWEOO 

Dr. 	l~rS SRWH*. 

Dr. 'WU.S[U({) WU][M 
Au x.Tecnico J(DS[ ~~El WKWEK~S 
Estagiaria S~~KH*. ~~~ 
RO~ M.lRn~s 
MILIBEIIU(D l[UH~ PfIT:MIOO 

(0) 	 inventario de parasitas oofagos: 

(0) 	 biotopos com aptidao agrlcola/natural/florestal;
(0) 	 diferentes altitudes/exposicoes. 

(0) 	 inventario dos parasitas larvares de ~yt~i~a ~~ipu~cta (Haworth) 
(lep., ~ct~i«llae); 

(0) 	 inventario dos lepidopteros diurnos e nocturnos; 

(0) 	 inventario das doencas, das pragas e dos inimigos naturais dE "}rica 
faj'iGJ. e plantas infestantes das pastagens; 

(0) 	 bioecologia da praga lagarta das pasta~e~s (~ythi~a ~~i~~cta). 
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Dr. CARl~S RIB[K~ 

Dr. SU~Hm RO~ 
Ora. KRKS H[K~I[l 
Ora. AM ROtA UhlLB[RICIHi 
Ora. H[l[~ R[S[~~[S 
Au x.Tecnica ~GDA B~~~ 
HU!P'[ IFlRH1~ 
1Hl[~lInlijllll[ RK BU om 
~K~ ~ OO~([K~~~ !P'KIij~[S 
~lr~U~ ~~II[S 

(0) pesquisa de agentes entomopatogenicos; 
(0) 	enquadra-se este trabalho num projecto de pesquisa de novos agentes 

entomopatogenicos no Arquipelago dos A~ores, com vista a sua 
utiliza~ ao em controlo de insectos pra gas. 
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Ooutor ~[~RKij~[ S[~~[Rl 

Ora. ~RK~ ~~~(K~t~@ W[~~ 

Dr. OMllrn ~IRIES 

Eng.Tec.Espec. P[REK~ ~U~[K~ 


Au x.Tecnica H[L[~ SKLW~ 

Aux.Tecnico ~8[Rl@ RIS[~D[S 

Prof.Ooutor D~K[L (@~[Rl[ 


Eng.Tecnico J~Cij~[S 8R~~ 

EngQ. ~K6~[L [SQ~K~KIO 


Dr. ERKC IWtM 

(0) dinamica populacional de afldeos do milho; 

(0) estudo de dispers ao de Ha~~ia axydiris PALLAS; 

(0) prospeccao de predadores entomofagos; 

(0) dinamica populacional das pragas dos citrinos. 
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Prof.Doutor B~~~~ ~LK~EK~ 

Ora. M~Kffii. J~~~ PEIRE[[M 
Ora. 6MtKElE BEL~ MtKEL 
Ora. fo1l(ll~Ktffii. 1Hl. [OlE mIL~M 
Eng.Tee. ~~ffii.~lE ~S ~~l~ 
Guarda Florestal PE~IOO 1Hl. AAR.II~ ~ffii. 
Enga. Teea. MIRIIiY\!U~ffii. ~[IEUE]~~S 
Dr. J~~~ P~IWL~ ro~SlUtKffii. 
Doutor J~SIt ORIIWI~~E 
Profa.Doutora lERfSffii. ffii.lIHlEK~ 

(0) 	 estudo da fenologia, distribui~ a o e stat~s das plantas vaseulares 
endemieas dos A~ores. Reeo -Iha de sementes das mesmas eom vista a 
futuros ensaios de germina~ao. 

(0) 	eolheita de exemplares para inelusao no herbario da See~ao de 
Bot~niea do Departamento de Biologia da Universidade dos A~ores. 

(0) 	estudo da distribui~ao e din~miea das espeeies exotieas mais 
agressivas. 
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Dr. SU FERMI D)E thW.'¥'nOO 

Ora. IH~RlIA Mn.lI~ mIMlSE~ 
Dr. ~llJ)m FI~1I1l II1lIN.M1ElIM 
Dr. U&ESSH. \fawn IDlER ILOO 
Tec.Auxi 1 iar IPEII1lRO PERH~ 
ROSA PERH ~ 1fqI[~IIJ)ES 
MRlIO IRIUJlI IKl!llMliS D)E ME'¥'EOO 
~lRlI~oorn ijlLlI\fElI~ IR[~ PElR[lI~ 

(0) 	 19. fase do estudo da dinamica populacional de Oryctolag~s c~wnic~l~s 
(processos directos e indirectos) na Ilha de Sao Jorge; 

(0) estudo dos dados somatometricos dos coelhos colhidos; 

(0) 	obtencao e conservacao dos cristalinos para determinacao da idade 
dos especimens; 

(0) 	colheita, preparacao e conservacao do sangue em animais domesticos 
(estudos electroforeticos); 

(0) 	preparacao e conservacao dos craneos dos especimens colhidos para 
estudos evolutivos (estudos estatlsticos); 

(0) 	determinacao da populacao local (Sao Jorge) e 0 impacto do RVHD na 
populacao. 
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Dra. [lISAB[f[ ~[ ~ lI~ 

Mestre MRI~ 00 ~ MJRRflIlJ) 

(0) 	 colecta de amostras de material de plantas e latex da flora endemica 
para estudos fitoquTmicos da mesma, nomeadamente detecc~o e extracc~o 
de produtos naturais; 

(0) colaborac~o com a equipa de audio-visuais da Universidade dos Acores. 

Prof.Doutor FRI~S ~1I~S 

Dra. R[6I~ 1. (~~~ 


Eng.Tec.Espec. ~~~l[ S. ~~1~ 

Eng.Tec.Espec. JIIJ)S[ ~. P. ~~[li~ 

Dr. uurrOlfu0 6mUlI[lRlfI11[ MIPOS«ll 

Enga.Teca.Espec. ~R~Rli~~ ~[~[liRl!llS 


(0) identificac~o das manchas endemicas da ilha; 
(0) 	avaliac~o do grau de degradac~o dessas manchas endemicas e preconizac~o 

de medidas preventivas; 
(0) identificacao de focos de poluicao, principalmente lixeiras; 

(0) 	avaliac~o do impacte de tais focos de poluicao na paisagem e nas 
populacoes; 

(0) se apropriado. perconizacao de medidas de saneamento. 
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(0) ~~dio-wis~ais 	 1EM~1U1E1L IPb\CIHIEOO 

Iowa S«Jl1Us.t\ 

(0) 	cobertura total em video dos diversos t rabalhos a desenvolver 
pelas varias equipas de investigacao cientifica. 

D~BIERI~ lIEIXIEI~ ~ * 
BRIUID ~IE ~1E~IEI~S BR~~ ** 

* 	colabora a tempo inteiro co m a equipa de IEn~]o~ia e lL~ta 
lBiolo~iica. 

** 	assegura os pri meiros socorros a todos os el ementos da Expedicao 
Cientifica SAO JORGE e TOPO/ 92. 

Departamento de Biologia 

34 



II'W 

SAO JORGE 

eTOPO 


ATAQUES DE PIRATAS NO PORTO 
DA CALHETA DE sAO JORGE 

A Vila da Ca-Iheta foi por diferentes vezes teatro de varios encontros com 
mouros e outros in imigos. 

Uma foi a invasao que praticaram os ingleses no tempo da rainha mae, antes 
de 1610, em uma armadilha de cinco naus e um burloque que Manuel d'Azevedo, 
Tome Gregorio e Simao Gato, 0 velho, fizeram retirar, tomando Simao Gato aos 
ingleses uma bandeira que arvorou, premiando 0 governo tao glorioso feito 
com a cria~ao de capitania-mor da Calheta, e nomeando para este cargo 
1Q capitao-mor ao dito Capitao Manuel d'Azevedo. 

No periodo de 1677 a 1690, no porto da Calheta, houve outro encontro de 
corsarios turcos que davam ca~a a um navio de Cabo Verde que fugindo-lhe 
se socorreu no dito porto; vencendo os calhetenses os corsarios, livraram 0 
dito navio, tomando parte activa nesta defesa 0 Capitao-mor Bartolomeu Nunes 
Pereira. 

E ainda no seculo findo, a 5 de Dezembro de 1816 foi 0 dito porto da Calheta 
atacado por um navio de piratas que pretendia aprezar 0 brigue-escuna 
portugues Santo (risto-~i]ige~te, nele refugiado e do qual era capitao Joaquim 
Severino Avelar .... Este brigue saira da Ilha do Faial, no dia 3 do dito 
mes de Dezembro, carregado de aguardente e varias encomendas para a ilho da 
Madeira, e amanhecendo no dia 4 E.O. com 0 monte da Guia da dita i-Iha, em 
distancia de meia legua, the saiu da parte do norte uma escuna de guerra com 
bandeira americana-inglesa e deitando logo um escaler com 8 homens armados 
de pistolas, espadas e punhaes, saltaram a bordo do dito brigue, prenderam 0 
capitao que conduziram ao corsario, a quem exigiram os papeis do navio que 
nao haviam encontrado. 0 capitao Joaquim Severino poude convence-los a voltar 
ao seu navio para lhos entregar, e entao ai, estando os corsarios que ficaram 
neste navio, bebados, desviou este barlavento do corsario, na bordada de S. 
Jorge, refugiando-se no porto da Calheta. 

o corsario em persegui~ao do brigue atacou 0 dito porto que foi defendido 
bizarramente pelo capitao Jacinto Soares d'Albergaria, que dirigiu a artilharia 
contra 0 dito corsario que vencido deixou a presa. 

I . 
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o corsario, era armado a ordem d'Artigas, presidente da republica de 
Buenos Ayres, entao em guerra com Espanha, que Portugal ajudava ... 

In: ~lna~aq~e P~p~]ar d~s ~t~res 

J.e. SILVEIRA AVELAR 

1Q.ano, 1950; pag. 25 
Tipografia Micaelense-Ponta Oelgada 
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sAO JORGE 

CONDENADA MAS SEMPRE SOBREVIVENTE 


Jacome de Bruges (Guilherme da Silveira) fidalgo flamengo e Vasco Annes 
Corte-Real, segundo opinam varios historiadores, descobriram esta ilha em 
1449. Com 316.26km2 de superflcie tern uma populacao de 15.973 habitantes. 
De configuraCao de urn torpedo faz parte do Distrito Aut6nomo de Angra do 
Herolsmo. 

o primeiro povoado descoberto foi 0 lugar do Topo que noutros tempos ja foi 
vila em 1510 e, dei xou de 0 ser a partir de 1870. Hoje ha apenas duas vilas: 
Velas e Calheta, a primeira (anterior a 1460) sob a presidencia de Fernando 
de Mesquita e a segunda em 1534, que tern a presidir Domingos Oliveira. 

Em frente, quase paralelamente esta 0 Pico e a separa-las 0 Canal de Sao Jorge. 
Os seus panoramas sao surpreendentes. A prumo sobre 0 Oceano a fal~sia escarpada 
e gigante. Do alto desprende-se a vegetacao selvagem. As erupcoes mais graves 
foram as de 1580 (durante quatro meses), 1757, 1808 e, ultimamente, em 1964 
(29 de Fevereiro a Marco) cerca de 504 abalos, considerados de grau 3 a 7 da 
escala Mercalli. Em consequencia disto foram destruidas 900 habitacoes. As 
populacoes da zona sinistrada (Velas, Rosaes, Beira, Santo Amaro, Toledo, 
Ribeira do Nabo e Urzelina) foram forcadas a abandonar as suas regioes e 
procurar abrigo em algumas freguesias do concelho da Calheta e outras foram 
mudadas para a ilha Terceira. Este estado de coisas fez agravar a vida econ6mica 
e social do concelho das Velas. Hoje, devido ao auxllio estadual a zona 
sinistrada ja se encontra reconstrulda merce de grandes verbas 21.250 contos 
(Plano de recuperaCao) tendo sido edificadas igrejas, escolas, hospital, 
ediflcio da Delegacao Marltima e Posto Policial, sociedades recreativas, 
cemit~rios, Imp~rios do Esplrito Santo etc. Nota-se urn frenesi de construcao. 

Alem do plano ja mencionado 0 Ministerio da Justica mandou construir 0 Tribunal 
e a Casa dos Magistrados onde ficarao instalados todos os servicos judiciais. 

Por conta dos fundos que foram produtos de colectas e, que sao administrados 
pelo governo distrital foram aplicados beneflcios em casas de pobres e de 
comparticipa~oes especiais que ultrapassam os 200 contos. Esta a ser construido 
um bairro de 700 novas habitacoes para famllias de posse reduzidas. 

o porto das Velas em franca construcao sofre urn aumento de mais 2/3 do que 
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tihha para cais acost~vel com uma frente de 90 metros de quotas de 5, onde 
poderao acostar navios ate 800 toneladas. Incluir~, tambem, uma nova rampa 
de varagem. 0 total ultrapassa 7500 contos. Em 1967 0 porto e j~ uma grande 
realidade. 0 Cais ~a~ e ~ sa~dade de pedra como diz Fernando Pessoa. 

Tambem, 0 Ministerio das Cooperac6es e Provid~ncia Social pretende construir 
30 habitac6es (Velas, Rosaes e Beira). 0 Municlpio de Velas aguarda a 
comparticipacao de projectos para electrificacao de Rosaes, Beira, Urzelina 
e Manadas cujo total ultrapassar~ os 7500 contos. 

Escalonado para execucao 0 abastecimento de ~gua a Santo Amaro, Beira, com 0 
reforco do caudal das Velas que deve atingir 2300 contos. 

Acrescente-se a todos estes empreendimentos a construcao de duas estradas: 
Caminho da Faja das Almas (461 contos), alem da compra de terrenos para edifcios 
escolares, num total de 12 salas de aula no montante de 300 contos. 

o povo jorgense e tradicionalista. Nos descantes populares ainda parece usar os 
versos septissllabos com quadras as vezes, improvisadas de momento acompanhadas 
ao som da viola de arame ou de alguma rabeca. 

Dedica-se, especialmente, ao cultivo da terra, a exportacao de gada e a 
industria dos lacticlnios. Aqui e onde se fabrica 0 melhor queijo do arquipelago. 
Cultiva, outrossim em grande escala irnha~, tuberculos de fecula saboroslsimos. 
As mulheres bordam e tecem nos tea res rudimentares, enquanto cuidam dos servicos 
domesticos. Tambem, como em todas as ilhas, emigra-se para as Americas. 
Entretanto pensa-se radicar grande porcao de famllias jorgenses em Angola atraves 
do Ministerio do Ultramar que j~ concedeu facilidades e embarque para 60 famllias 
do concelho das Velas que levaram consigo alfaias e gado. 

o Tapa tern urn porto sem condicoes. No entanto, dedica-se a pesca do cachalote, 
embora haja dificuldades na varagem de embarcac6es. 

in: Il~as de B~ 

Roteiro Acoriano 
A. LOPES OLIVEIRA, 1967 
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A ILHA CERCADA DE PRECIPTCIOS 

S71.O JORGE 


o nos so "Carvalho Araujo" fez rumo a sudoeste, rodeou a ponta oeste da ilha 
da Ilha de Sao Jorge, navegou depois ao longo da costa sul da ilha por uma 
extensao tanto como cerca da quarta parte dela e chegou as Velas as 11:30. 
Tinha percorrido 35 mil has. 

Vista de perfil, no extremo, a ilha e cercada de precipTcios aterradores, 
quasi verticais. Estradas e aldeias de casas brancas formam uma linha 
horizontal bem acima do bordo das quebradas. Aqui e alem tuneis de lava 
encontram-se perto do nTvel da agua, como pontos negros. Pelo mar ha quanti 
dade infinita de cagarros (P~ffi~~s», pousados em bandos, que desatam a voar 
logo que 0 navio se aproxima. Diz 0 Coronel Jose Agostinho que estas aves 
fazem de noite grande barulho, com gritos estridentes e apavorantos. Alem dos 
cagarros vemos grandes bandos de gaivotas e de pombas. Decerto escolhem estas 
aves muito acertadamente estas paragens para fazerem ninho, por serem inaces
sTveis aos seus inimigos. 

A ilha de Sao Jorge tem 55 ou 53 quilometros de comprimento e a sua largura e 
no maximo 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 elevacao, 0 Pico da Esperanca(1066m) 
mais ou menos ao centro. Na periferia encontram-se precipTcios quasi a pique 
com 300 a 500 metros de altitude. 

Como se depreende desta configuraCao topografica, 0 mar em volta da ilha e 
bastante profundo e 0 ancoradouro das Velas fica muito perto de terra. 

No regresso, a 2 de Outubro, estivemos aqui des de as 15:30 ate cerca da meia 
noite, mas, devido ao mau tempo e as mas condicoes do tempo e as mas condicoes 
dos servicos das lanchas, nao pude ir a terra em ambas as vezes. 

in: 	 Ilm1IiB. wiagemn pelllJl alnll~i~lag«ll dllJls 
b\tllJltres. 

Prof. HIROSHI OHSHIMA 
Acoreana, vol.5(3):271-272 
Ponta Delgada-1953 
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