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FLORES E CORVO 
DEVANEIOS DA NATUREZA 

Horlensias alinhadas, horlensias em magotes. Do orla maritima aos 
picos mais elevados. Uma autentica orgia de flores ... 
Quedas de agua e despenharem-se do cimo das fragas 
aprumadas, riscos broncos a luzjrem 00 sol. 
E 0 verde, os mllltiplos tons de verde, de que a ilha se veste, gracil 
manto que a cobre de les-a-Ies. 
As Flores e a ilha princesa do arquipelago, linda e airosa, cativante 
e ataviada. E a candura que seduz. 0 encanto que entusiasma. 
Caprichosas lagoas, semeadas pela parle alta; cerros 
agiometricos, talhados 00 acaso. Tudo envolto num verde rutilante. 
E a Rocha dos Bord6es magnifica e singular ... 

* 
Numa variedade paisag,stica, de inestimevel grandeza, he laivos 
de doc;ura e passos terrificantes. Meiguice pelos vales opulentos, 
agressividade 00 longo das verlentes que as ribeiras laceraram a 
caminho do mar. 
Pela orla maritima, ilheus de recorles preciosas e grutas que 
enchem as entranhas do terra em ondas de fascinac;ao. 
"ha das Flores, jardim natura/. onde tudo sao enfeites, onde a 
grac;a desceu, fadando-a, como sua eleita, num conjunto de 
maravilhas. 

* 
A vista rasga 0 horizonte. Mar e ceu. Detem-se, todavia, no Corvo, 
companheiro MlsepwaveL etemo apaiJcOltOdo do mais 
deslumbmnle -.a dos A~ores.. E.. naquela paixiio, a que e 
correspondido, tambem ele se enfeita com as suas mais belas 
roupagens, cobrindo-se, por vezes, de exoticos chapeus feitos de 
nuvens. 

No complexo ac;oriano, em que a paisagem of usc a pela sua 
gritante po/icromia, a ilha das Flores ocupa um lugar de 
vanguarda. Nela he elegancia, atracao e fecundidade. Ate a 
chuva a pingal pOI entre os raios de sol. especteculo viblante que 
toma os pastos esverdfos, as [agoas. prenhes, as ribeiraS' em 
donairosas cascatas ... 

* 
Variado nos seus ...u.ipIos ~ucIVos. a iIha resume em si fodos os 
cambianfes de bereza. Um odor que acarfcia, um chapinar do 

.. .III ... 



UNIVERSIDADE DOSA~ORES 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

•
rOJec 0 
XIII expedi~ao cienfffica * flores e corvo 2007 

< . 

f' ·l~~-'. \ 

1,1' 

V' ''\ W, 

~ '~ ' 
',~ C:RUZ-D~r,~O 

~de~ -~dedos~ -C~!i~~ de [OO1fTIOO OOIgOOo - Ci!j,~Jlff.i!l1!fo f~Z? 

ruo do moe de deus, 13 A . PT 9501-801 ponto delgodo - 500 miguel - o~ores - e-mail: ddb@notes.uoc.pt 

internet: http!/www.dbuoc.pt - telefones [+3511 296650 101 / 102 - fox [+351 1296650 100 

http:http!/www.dbuoc.pt
mailto:ddb@notes.uoc.pt


flores e corvo 2007 
projecto 

FICHA TECNICA 

Editor: 
Universidade dos A<;:ores - Departamen to de Biologia 
Rua da Mae de Deus, 13-A 
950 1 - 801 PONTA DELGADA 
Sao Miguel. A<;:ores, Portugal 
Titulo: 
projecto - XIII expedi<;:ao cien tifica do Departa mento de Bio logia . flares e corvo 2007 
Introduc;:Cio. coordenac;:Cio e edic;:Cio: oJoao Antonio Cand ido Tavares 
Capa, design interior, selecc;:Cio de texto e paginac;:Cio: u 
Duarte Soares Furtado I+
Data: ,,

~Junho de 2007 
Reproduc;:Cio grcltlca: C 
Copipelago - Ponta Delgada (})
Montagem e acabamenlos: .-
Tipogra fia Anibal U
Tiragem: 
130 exemplares o 

10 
.-lr 
-0 
(}) 
0.. 
>< 
(}) 

departamenlo de blologla . unlversldade dos ac;ores campus universit6rio de ponto delgodo 
aportado 1422 - ruo d o mae de deus, 13 A PT - 950 1-80 I ponto delgodo - sao miguel - o<;:ores 

e-mail: ddb@notes.uoc.p t - internet http ://www.db.uoc.pt-telefones [+35IJ 296650 101/102- fox [+35 IJ 296 650 100 

http://www.db.uoc.pt-telefones
mailto:ddb@notes.uoc.pt


flores e corvo 2007 

projecto 

, 
I DICE 

INTRODUC;:AO E OBJECTIVOS 5 
EQUIPAS E I NVESTIGAC;:AO 8 

GEOLOGIA - VULCANOLOGIA 8 
GEOGRAFIA FfslCA E HUMANA 8 
FLORA VASCULAR 8 
FLORA, VARIEDADES AGRfCOLAS 9 
MALACOLOGIA 9 
GENErICA DOS NEMATODES 9 
ENTOMOLOGIA E LUT A BIOLOGIC A 10 
ECOLOGIA TERRESTRE 10 
ECOLOGIA AQUATICA 10 
VERTEBRADOS TERRESTRES 11 
BIOMEDICINA 11 
PSICOLOGIA SOCIAL 12 
CONSERVA<;:AO E AMBIENTE 12 
ESCOLA EB 2, 3/S DE MELGA<;:O 12 
ESCOLA B/I DAS COLMEIAS 12 
SERVI<;:OS AUDIO VISUAlS 13 
ENFERMAGEM 13 
LOGfSTICA 13 

ClCLO DE CONFERENCIAS 14 
MAPA DA ILHA DAS FLORES 16 
MAPA DA ILHA DO COR VO 17 
PARTlClPANTES 18 

MEMBROS DA UNIVERSIDADE DOS A<;:ORES 18 
MEMBROS DE OUTRAS INSTlTUI<;:OES 19 

PLANO DAS DESLOCAC;:OES AILHA DO CORVO 21 
MAPA DE TRABALHOS COM OS GRUPOS DO ENSINO SECUNDARIO 24 o 
INFORMAC;:OES DE INTERESS E GERAL 25 u 
NOTA SOBRE A ILHA DAS FLORES 27 '+,,NOTA SOBRE A ILHA DO CORVO 27 +
A ILHA QUE DA DE BEBER AO MAR 28 c 
A ILHA DAS FLORES HA 300 ANOS 29 Q)
A ILHA DAS FLORES 31 .
A CAC;:A ABALEIA NAS FLORES 33 u 
ENQUADRAMENTO GEOGRAFICO DAS ILHAS FLORES E CORVO 38 

MAPA DA VILA DE SANTA CRUZ DAS FLORES 40 o 
MAPA DA VILA DAS LAJES DAS FLORES 42 10MAP A DA VILA NOVA DO CORVO 46 

A VIDA NO CORVO 48 .-
ty 

o FAQUIR PIRATA DA ILHA DO CORVO 50 uFECHADURAS DO CORVO - OBJECTOS UNICOS 52 
FLORES E CORVO Q) 
AS MAIS DISTANTES E MAIS PERTO DO CORA<;:AO DE PORTUGAL 55 0.. 
ALGUNS NOMES QUE TIVERAM ESTAS DUAS ILHAS 60 x 
ILHA DAS FLORES - PERCURSOS PEDESTRES CLASSIFICADOS 62 Q)
SELECC;:AO BIBUOGRAFICA 66 

departamento de blologla - unlversldade dos ac;ores campus universil6rio de ponta delgada 
apart ado 1422 - rua da mae de deus. 13 A PT - 950 1-801 ponta delgada - sao miguel - ac;:ores 

e-mail: ddb@notes.uac.pt - internet: http://www.db.uac.pt - telefones [+351 J 296 650 101 / 102 - fax [+35 1 J 296650 100 

http:http://www.db.uac.pt
mailto:ddb@notes.uac.pt


flores e corvo 2007 
projecto 

INTRODUCAO E OBJECTIVOS 

Continuando com os prop6sitos estatutarios da Universidade dos A<;:ores (UAJ, no que 
respeita a cria<;:ao, transmissao e difusao da cultura, da ciencia e da tecnologia na 
Regiao Aut6noma dos A<;:ores, 0 Departamento de Biologia (DB) vai realizar entre 16 e 26 
de Julho de 2007 a XIII Expedi<;:ao Cientffica do DB: FLORES e CORVO 2007, destinada as 
ilhas do mesmo nome e que no passado foram materia de um evento similar, a IV 
Expedi<;:ao Cientffica do DB, em 1989, estando os 2 eventos separadas por perfodos de 18 
anos. 

o DB coopera nos objectiv~s e atribui<;:6es da UA, desenvolvendo actividades de ensino, 
investiga<;:ao e presta<;:ao de servi<;:os a comunidade em variadas areas especializadas 
da Biologia e da Geografia, essencialmente na sua sede no Campus Universitario de 
Ponta Delgada, ilha de S. Miguel - A<;:ores, mas a sua actividade imp6e que se ultrapasse 
o limite da sua sede e ilha, ao servi<;:o da comunidade e da ciencia. 

Sendo desejavel que esta ac<;:ao, nao fique somente consignada aquele zona, mas 
tambem abranja sempre que possivel as restantes ilhas do Arquipelago dos A<;:ores, 
toma-se for<;:oso transpor diversas condicionantes de natureza financeira e logfstica que 
viabilizem a prossecu<;:ao da actividade nas outras ilhas. Daf a utilidade do projecto 
"Expedi<;:6es Cientificas do DB", que e de interesse publico, desenvolvido em periodos de 
intervalo lectivo, um dos mais classicos da UA, que sUbsiste desde 0 infcio da actividade 
do DB e um dos mais acarinhados pela Sociedade A<;:oriana, dado que sempre reuniu 
um consideravel apoio institucional publico e privado. 

oNa XIII Expedic;oo Cientifica do DB as ilhas das Flores e do Corvo, pretendemos 
desenvolver uma serie de estudos para aprofundar 0 conhecimento sobre a vida e 0 u.
ambiente, com pianos de trabalho distintos, dos quais destacamos: '+.. 

-+
- Estudo da orla costeira, com especial incidEmcia no levantamento e C 

caracteriza<;:ao das zonas balneares: sistema de informa<;:ao geografica do Q)
domfnio publico marftimo; .

- Estudo da Flora das ilhas das Flores e Corvo: actualiza<;:ao do catalogo das plantas U 
vasculares, recolha de sementes, dados fenol6gicos e imagens digitais a integrar 
o Herbario Virtual dos A<;:ores; o 

- Proceder a recolha e actualizo<;:ao de informa<;:ao sobre a doen<;:a de Machado 10 
Joseph, no ambito do Programa de Aconselhamento Genetico e Teste Preditivo. 
Dar-se-a ainda continuidade ao trabalho de recolha de omostras de material .-<> 
biol6gico, visando desenvolver trabalhos de caracterizo<;:ao das popula<;:6es 1J 
humanas dos A<;:ores; Q)

- Actualiza<;:ao das listas de vertebrados terrestres das ilhas das Flores e do Corvo; 
- Actualiza<;:ao do inventario da cadeia tr6fica das pragas agricolas lagarta-das- 0.. 

pastagens e mosca-da-fruta, atraves da recolha dos entom6fagos, quer >< 
parasitas, quer predadores e estudos de densidade populacional; Q) 

- Estudo da malacofauna terrestre das ilhas Flores e Corvo, sobretudo centrada nos 
generos Drouetia, Leptoxis, More/etina e P/utonia que apresentam as maiores 
taxas de endemismo daquelas ilhas; 

departamento de blologla • unlversldade dos ac;ores campus universitario de p onla delgada 
aportado 1422 - rua do mae de deus. 13 A PT - 950 1·80 I pon la delgada . sao miguel - ac;:ores 

e-mail: ddb@notes.uac.pt - inlernel : hltp://www.db.uac.pt·lelelones [+351] 296 650 101 / 102· fox [+351] 296 650 100 

www.db.uac.pt�lelelones
mailto:ddb@notes.uac.pt


flores e corvo 2007 
projecto 

- Recolha de amostras de solo para isolar nematodes e bacterias para a extracc;:ao 

de DNA e avaliar a diversidade genetica comparando-o com 0 de iso lados de 

outras ilhas. Far-se-a a analise de genes expressos para avaliar func;:oes dos 

isolados, nomeadamente a secrec;:ao; 


- Estudo do Flora do Grupo Ocidental atraves de uma amostragem georeferenciada 

das plantas vasculares e das variedades agncolas tradicionais. As areas 

protegidas serao alvo de uma atenc;:ao especial . Sera feita a listagem, 0 


mapeamento e 0 registo fotografico das especies observadas, incluindo a sua 

abundancia relativa e 0 respectivo habitat; 


- Ecologia Aquatica: Actualizac;:ao do conhecimento do biodiversidade marinha e 

de agua doce; caracterizac;:ao ecol6gica dos sistemas dulceaqufcolas no 

ambito do DQA (microrganismos, fitoplancton, fitobentos e invertebrados) ; 


- Actividades em educac;:ao ambiental com as crianc;:as e jovens locais, das quais 

destacamos os sub-projectos: Litoral a cores, cujo objectivo e 0 de mostrar a 

biodiversidade das regioes costeiras das ilhas das Flores; Sons reciclados, 

reutilizac;:ao de materiais vulgarmente denominados RSU (Resfduos S61idos 

Urbanos), transformando-os em instrumentos musicais e Vamos Fazer popel 

recic/ado para sensibilizar os participantes no reciclagem de popel e cartao. 


Paralelamente, uma equipa do Departamento de Geociencias estudara 0 vulcao 
poligenetico do Caldeirao, IIha do Corvo e as formas hidromagmaticas (moors) do 
planalto central do IIha das Flores que constituem os elementos de geopaisagem mais 
singulares das ilhas do Grupo Ocidental . Identificac;:ao e caracterizac;:ao dos elementos 
que tipificam a geodiversidade destas ilhas e promover a sua preservac;:ao e valorizac;:ao 
das areas ambientais dos Ac;:ores. 

Para a realizo<;:ao deste acontecimento, 0 DB ira deslocar uma parte dos seus recursos 
humanos e materiais, bem como cientistas e tecnicos de instituic;:oes intemacionais, 
nacionais e regionais, com os quais vem colaborando. Tambem e nossa incumbencia, 
participar em trabalhos de campo com os alunos dos diferentes graus, desde a o
licenciatura 00 doutoramento, partilhando experiencias e interagindo com outras areas ucientfficas. Como inovac;:ao do Projecto, registamos a participac;:ao de alunos de duas 0

4Escolas do Ensino Bosico e Secundario do Continente. Os objectivos desta colaborac;:ao ,
sao as motivac;:6es de aprendizagem, cujos resultados serao evidenciados no futuro, +
nomeadamente com a divulgac;:ao do Universidade fora do Arquipelago. C 

Q) 
Neste contexto, 0 projecto XIII Expedic;:ao Cientrfica do DB 65 ilhas FLORES e CORVO, em 0

2007, sera desenvolvido no campo por 18 equipas, compostas por expedicionarios U 
provenientes de distintas categorias: 25 docentes /investigadores, 5 bolseiros de p6s odoutoramento, 5 bolseiros de doutoramento, 10 tecnicos superiores, 7 bolseiros de 
investigac;:ao, 3 alunos de mestrado, 15 alunos de licenciatura, 24 alunos do 3° cicio do 10 
ensino basico e do secundorio, 8 tecnicos, 3 motoristas, 3 colaboradores, 1 secretoria e 1 ~ 
fot6grafo. Pela extensao dos recursos envolvidos, 110 expedicionarios, esta e a maior 0

expedic;:ao cientffica ate agora organizada pelo Departamento de Biologia. "'0 
Q) 

A XIII Expedic;:ao Cientffica do DB 6s ilhas Flores e Corvo ficara sedeada nas antigas 0..
instalac;:oes do Hotel SITURFLOR situado em Santa Cruz das Flores, cedido para 0 efeito ><pela Camara Municipal daquela Autarquia e em 24 (vinte quatro) tendas de cam pismo Q)
do Servic;:o Regional do Protecc;:ao Civil do Regiao Aut6noma dos Ac;:ores. Esta 
campanha conta com apoio logfstico dos tres Municipios do Grupo Ocidental do 
Arquipelago: Santa Cruz das Flores, Lajes das Flores e Vila Nova do Corvo; Associac;:ao 
dos Bombeiros Voluntorios de Santa Cruz das Flores; Assoc iac;:ao de Jovens das Flores 

I . 
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Clube Informatico de Santa Cruz das Flores; Associac;:ao de Municfpios da Ilha das Flores; 
Clube Naval das Lajes das Flores; Corpo de Escuteiros da Ilha das Flores - Agrupamento 
691 de Nossa Senhora da Conceic;:ao; Ecoteca da Ilha das Flores; EDA, Electricidade dos 
Ac;:ores, S.A. - Distribuic;:ao Flores e Corvo; Escola B6sica/lntegrada Mouzinho da Silveira de 
Vila Nova do Corvo; Escola Superior de Enfermagem de Angra do Herofsmo; Servic;:os de 
Ambiente das Flores e Corvo; Servic;:o de Desenvolvimento Agrario das Flores e Corvo; 
Servic;:os Florestais das Flores e Corvo e Servic;:os de Ilha da Secretaria Regional da 
Habitac;:ao e Equipamentos. 

A par das actividades de campo e como extensao da investigac;:ao cientifica, terao 
lugar diversas "Acc;:6es de Sensibilizac;:ao Ambiental", promovidas pelo CCPA (Centro de 
Conservac;:ao e Protecc;:ao do Ambiente) em colaborac;:ao com a Ecoteca da Ilha das 
Flores, um "Cicio de Conferencias" organizadas pela XIII Expedic;:ao Cientffica em 
colaborac;:ao com as Autarquias, Servic;:o de Desenvolvimento Agrario das Flores e Corvo 
e Escola Basica/lntegrada Mouzinho da Silveira, onde alguns cientistas proferirao 1 1 
(onze) conferencias sobre diversos aspectos do ambiente, da fauna e da flora, 
destinadas aos estudantes do ensino secundario, aos agricultores e aos tecnicos da 
agricultura, ambiente e florestas, Salienta-se que, todas estas actividades estao abertas a 
participac;:ao da populac;:ao em geral. 

Os resultados preliminares da actividade desenvolvida durante a XIII Expedic;:ao Cientffica 
do DB as ilhas Flores e Corvo, a semelhanc;:a das anteriores expedic;:6es, serao alvo de 
publicac;:ao na serie Relat6rios e Comunicac;:6es do Departamento de Biologia, durante 0 

primeiro trimestre de 2008. 

Ponta Delgada, 31 de Maio de 2007. 

o Presidente da Comissao Organizadora, 
Doutor JOAO TAVARES o 

u 
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EQUIPAS EINVEST GACAO 


GEOLOGIA - VULCANOLOGIA Prof. Auxiliar JOAO CARLOS NUNES 
Proto. Auxiliar ZILDA MELO FRAN(:A 

Licenciada EVA MELO CUNHA DE ALMEIDA LIMA 
Licenciada SARA MARIA TEIXEIRA DE MEDEIROS 

GEOLOGIA 
- estudo dos aspectos morfologicos/estruturais indicativos dos tipos de vulcanismo que 

foram responsaveis pela edifica<;:ao das duas ilhas em causa; 
- no<;:6es sobre 0 "state of art" do conhecimento do vulcanismo dos A<;:ores. 

VULCANOLOGIA - GEODIVERSIDADE 

Geodiversidade das ilhas Flores e Corvo: 

- inventario e caracterizo<;:ao do patrimonio geologico; 

- identifica<;:ao de geopaisagens e sua inser<;:ao em areas ambientais e na rede de areas 


protegidas. 

.. 
 GEOGRAFIA FfslCA E HUMANA Prof. Auxiliar JOAO MORA PORTEIRO 


Recolha de dados para a gestao integrada da zona costeira: 

- usos do solo; 

- implementa<;:ao de um sistema de informa<;:ao geografica; 

- identifica<;:ao de condicionantes e de potencialidades; o 

- avalia<;:ao do estado e pressao ambientais. 
 u 

'+,

.
FLORA VASCULAR Proto. Auxiliar MARIA JOAO PEREIRA U 

Licenciado CARLOS MEDEIROS (}) 
Engenheiro Tecnico DUARTE SOARES FURTADO 0.. 
Aluno de Licenciatura RAFAEL SOUSA ARRUDA >< 

(}) 

Flora vascular das ilhas Flores e Corvo: 

- catalogo das plantas vasculares da ilha do Corvo; 

- fenologia, registo digital e herborizo<;:ao de plantas vasculares das ilhas Flores e Corvo. 


+
C 
(}).
U 
o 

10 
(}! 
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FLORA, VARIEDADES AGRICOLAS Prof. Auxiliar LUIS DIAS E SILVA 
ProF. Auxiliar M6NICA MARIA TAVARES DE MOURA 

Profa . Auxiliar MARIA GRACIETE BELO MACIEL 
Licenciado PAULO MACIEL AMARAL 

Boiseira de Investiga<;:ao M6NICA CRISTINA MARTINS 
Aluno de Licenciatura MANUEL MARIA BOTELHO DE GUSMAD SARREIRA 

Aluna de Licenciatura CRISTINA MARQUES SILVA 
Aluno de Licenciatura PAULO MIGUEL COSTA 

Estudo do flora, vegeta<;:ao e variedades agrlcolas do grupo ocidental: 

- geo-referencia das plantas endemicas; 

- amostragens das variedodes agricolas. 


MALACOLOGIA Prof. Catedratico ANT6NIO FRIAS MARTINS 
Profo. Auxiliar REGINA TRISTAO DA CUNHA 

Boiseiro de Investigac;::ao PEDRO RODRIGUES 
Licenciada PATRICIA GOMES MADEIRA 

Tecnico Profissional PAULO JORGE MELO 
Aluna de Licenciatura CIDALINA DO CARMO LOPES GOMES 

Aluna de Licenciatura ANA CRISTINA FURTADO REBELO o 
u 

Recolha de exemplares do malacofauna terrestre das ilhas Flores e Corvo, de acordo 4,com os seguintes objectiv~s: +
- contribuir para 0 carregamento das bases de dodos dos projectos "Atlantis Tierra 2.0  c 

Biodiversidade do malacofauna terrestre dos Ac;::ores & Bionatura"; 
.-<D- efectuar colheitas de exemplares dos generos Orouetia, Leptaxis, Moreletina e Plutonia , 

que revelam as maiores taxas de endemismo daquelas ilhas. U 
o 

GENErICA DOS NEMATODES Doutor RAFAEL MONTIEL DUARTE 10 
Doutor YOU JIN HAO <>.-Doutor NATESAN BALASUBRAMANIAN 1]Boiseiro de Doutoramento DUARTE TOUBARRO 

Boiseira de Doutoramento ANA JUDITE LOPES ALBANO BRAZ DUARTE <D 
Boiseira de Investigac;::ao GISELA NASCIMENTO 0..

Aluno de Licenciatura RICARDO GAMBOA GIL DUARTE FERREIRA ><
<D 

Recolha de amostras de solo para isolar nematodes e bacterias para a extracc;::ao de 
DNA e avaliar a diversidade genetica comparando-o com 0 de isolados de outras ilhas: 
- analise de genes expressos para avoliar fun<;:6es dos isolados, nomeadamente a 

secrec;::ao. 
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ENTOMOLOGIA E LUTA BIOL6GICA Investigador Coordenador JOAO TAVARES 
Investigadora Auxiliar MARIA LuisA OLIVEIRA 

Doutor VIRGILIO VIEIRA 
Licenciada ROSA LOBATO MARTINS 

Prospecc;:6es da praga da lagarta-das-pastagens e seus inimigos naturais nas ilhas de 

Flores e Corvo: 

- contribuic;:ao para 0 estudo dos artr6podes; 

- inventario dos lepid6pteros existentes; 

- inventario de parasit6ides com interesse para 0 controlo biol6gico de pragas 


agrfcolas; 
- inventario de pragas agricolas junto dos agricultores e associac;:6es . 

• ECOLOGIA TERRESTRE Prof<'. Auxiliar MARIA DA ANUNCIA<;AO VENTURA 
Tecnico Profissional ROBERTO RESENDES 

Aluna de Licenciatura RAQUEL GONC;:ALVES MENDES 

Realizac;:ao, nas ilhas de Flores e Corvo, de estudos vocacionados para a area Animal , o 
trabalhando essencialmente com populac;:6es de invertebrados terrestres e suas u 
adaptac;:6es morfo-fisiol6gicas em resposta aos factores ambientais: .

I+
- inventariac;:ao das populac;:6es da ordem Neuroptera nas duas ilhas, confirmando 0 ... 

+estatuto de distribuic;:ao das especies de Crisopideos presentes no Arquipelago dos CAc;:ores. 
(]).

ECOLOGIA AQUATICA ProF. Auxiliar ANA CRISTINA RICARDO COSTA U 
Doutor IAN DODKINS 

Doutorada PAULA CRISTINA BARBOSA AGUIAR o 
Boiseiro de Doutoramento PEDRO RAPOSEIRO 10 

Boiseira de Doutoramento JOANA MICAEL PEREIRA 
.-C> 

Boiseiro de Investigac;:ao PAULO CUSTODIO PIRES ANTUNES 
Mestre Luis FILIPE DAS NEVES CUNHA -0 

Mestre MARIA ANA MANSO DIONISIO (]) 
Licenciada ANDREIA BRAZAO ANTUNES CARDOSO DA CUNHA 0..Licenciada VERA LUCIA FERREIRA MALHAO 

Aluna Erasmus ANA MARIA PALMERO PALMERO >< 
(])Aluno de Licenciatura JOAO CLAUDIO CABRAL RAMOS 

Aluna de Licenciatura CLAUDIA LuiSA SALVADOR HIPOLITO LOPES 
Tecnico Profissional JOAO MANUEL MEDEIROS BRUM 

Tecnico de Laborat6rio RUI PAULO COSTA MESTRE 
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Inventaria<;:ao da fauna de invertebrados marinhos particularmente dos Porifera, 

Crustacea e Poliquetas: 

- colheita de organismos dos referidos grupos; 

- realizar mergulhos de forma a fazer registo fotografico dos organismos, registando os 

dados do seu habitat [profundidade, substrato, orienta<;:ao, etc); 

- realizo<;:ao de experiEmcias, de preferencias alimentares "in loco", utilizondo especies 

seleccionadas de predadores; 

- testar metodologias de avalia<;:ao de movimenta<;:ao de especies bentonicas. 


Caracterizo<;:ao biologica dos sistemas dulceaquicolas: 

- amostragem microbiologica e de invertebrados. 


o
VERTEBRADOS TERRESTRES Prof<>. Auxiliar MARIA DE FATIMA MEDEIROS uProF. Auxiliar MARIA AMELIA FONSECA 

«.+-Licenciado JOAD JOSE SOARES DO AMARAL ,
~Licenciado SERGIO PAULO MARTINS ALMEIDA 

Aluno de Mestrado JOSE CARLOS MONIZ VIEIRA C 
Aluna de Mestrado MARGARIDA AFONSO SANCHES VEIGA (}).-Aluno de Licenciatura RAFAEL FABRiCiO GOMES NUNES 

Aluna de Licenciatura CATIA SOFIA ALVES GOUVEIA U 
oIdentifica<;:ao das especies de vertebrados: 


- detec<;:ao de especies vulneraveis ou raras. 10 

lr.
1]BIOMEDICINA Prof<>. Associada MARIA MANUELA LIMA 

Doutor Y AHY A DAHMANI (}) 
Boiseira de Doutoramento MARIA DA CONCEICAO BETIENCOURT 0..

Aluno de Licenciatura BRUNO MIGUEL MENESES GONCALVES X 
(}) 

Proceder a recolha e actualizo<;:oo de informa<;:oo sobre a doen<;:a de Machado-Joseph, 
no ambito do Programa de Aconselhamento Genetico e Teste Preditivo: 
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- continuidade ao trabalho de recolha de amostras de material biol6gico, visando 
desenvolver trabalhos de caracterizac;:ao das populac;:6es humanas dos Ac;:ores. 

PSICOLOGIA SOCIAL Aluna de Mestrado SANDRA CRISTINA LOPES ALBANO DUARTE 

Realizo<;:ao de entrevistas semi-estruturadas sobre percepc;:ao de risco slsmico e 
vulcanico e formas de comunicac;:ao em torno desses eventos naturais, inseridas no 
Projecto TOPOl METUS - Cosmografias socia is do perigo I Percepc;:ao dos riscos associados 
a desastres naturais). 

CONSERVM;AO E AMBIEN'rE Prof<'. Auxiliar MARIA DA ANUNCIAC;AO VENTURA 
Professora do Ensino Secund6rio MARIA HELENA SOARES DE SOUSA 

Professora do Ensino Secund6rio MARLENE DE FREITAS NOlA 
Aluna de Licenciatura RAQUEL GONC;::ALVES MENDES 

Aluno de Licenciatura ANDRE REBELO MEDEIROS 
Tecnico Profissional ROBERTO RESENDES 

Tecnica Profissional SANDRA CARMEM SOARES DE MEDEIROS MONTEIRO 

No ambito da Politic a dos 3 R's (reduzir - reutilizar - reciclar) e conscientes da 
necessidade de uma real atitude de educac;:ao ambiental. este projecto visa envolver as 
escolas e a comunidade educativa em geral, em actividades simples mas, o 
simultaneamente, motivadoras e transdiciplinares que favorec;:am 0 desenvolvimento e .-u 
de uma cidadania respons6vel. participativa e consciente da responsabilidade na '+... 
salvaguarda do patrim6nio natural da sua regiao e do planeta em geral. +

C 
(])

ESCOLA EB 2, 3/S DE MELGAC;O [#] Licenciada ROSA MARIA LOBATO MARTINS .-
Aluna do Ensino Secundario MAGDA RITA FERREIRA DURAES U 
Aluna do Ensino Secund6rio CARLA MANUELA PIRES ESTEVES 

Aluno do Ensino Secund6rio BATISTE EMMANUEL PARENTE ENES o 
Aluna do Ensino Secund6rio ANDREIA SOFIA LIMA 10 

Aluno do Ensino Secund6rio CARLOS ANDRE RIBEIRO AFONSO 
Aluno do Ensino Secund6rio HUGO ANDRE ALVES AFONSO .-<> 

Aluno do Ensino Secund6rio SAMUEL ALVES -0 
Aluna do Ensino Secund6rio DIANA RAQUEL RODRIGUES DANTAS (])

AJuno do Ensino Secundario JORGE MIGUEL FERNANDES PARENTE 0.. 
X 

ESCOLA B/I DAS COLMEIAS [#] Mestre MARIA DE FATIMA ROSA LOPES (]) 
Licenciada GRAC;::A MARIA DOMINGUES MORGADO 

Licenciada ELiSABETE DA GLORIA GASPAR SANTOS 
Licenciada MARIA MANUELA VERjSSIMO 

Encarregada de Educac;:ao MARIA VIRGINIA MARTO SILVA 
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Encarregada de Educac;oo ARMINDA MARIA DA SILVA LlSBOA 
Encarregado de Educac;ao VITOR MANUEL DA SILVA CARPALHOSO 

Aluno do Ensino Secund6rio DANIEL JOSE AUGUSTO LAGOA 
Aluno do Ensino Secund6rio ANTONY SOARES DIONISIO 

Aluno do Ensino Secund6rio KEVIN SILVA PEDRO 
Aluno do Ensino Secund6rio JOAO PAULO ESTRELA NABEIRA 

Aluno do Ensino Secund6rio RUI MELO 
Aluno do Ensino Secund6rio HUGO GOMES PEREIRA 

Aluna do Ensino Secund6rio PATRicIA MARTO LlSBOA 
Aluna do Ensino Secund6rio BRUNA SILVA ESTRELA 

Aluna do Ensino Secund6rio INES RUFINO SILVA 

Aluna do Ensino Secund6rio LUCIE DOMINGUES DE SOUSA 
Aluna do Ensino Secund6rio DIANA VERisSIMO RODRIGUES 

Aluna do Ensino Secund6rio ANDREIA TAVARES DOS SANTOS 
Aluna do Ensino Secund6rio VILMA SOFIA DOMINGUES SALGADO 

Aluna do Ensino Secund6rio MARIA ALEXANDRA LOPES NOGUEIRA 
Aluna do Ensino Secund6rio MARINA ELiSABETE DA SILVA RODRIGUES 

[#) Integram-se em sistema de rotatividade nos equipos de investigac;oo com vista ao 
ensino experimental dos ci€mcias no ensino b6sico e secund6rio em contexto nao formal. 

SERVIC;:OS AUDIO VISUAlS Operador de Meios Audiovisuais EMANUEl PACHECO 
Operador de Reprografia TOMAl CARVALHO DE SOUSA 

Fotojornalista PEDRO MONTEIRO 
Tecnico ANDRE MAGALHAES DE SOUSA SANTOS 

Cobertura total em foto e video: 
- osseguram a cobertura total em foto, video e imprensa esc rita dos diversos trabalhos a 

desenvolver pelas equipos de investigac;ao. 0 
U 

I+... 
ENFERMAGEM Enfermeiro TIMOTHY FRANCISCO LIMA +

C 
(l)
.

LOGISTICA Engenheiro Tecnico DUARTE SOARES FURTADO U 
Assistente Administrativa Especialista CONCEICAO VIEIRA oMotorista JOSE MANUEL TAVARES 

Motorista JOSE FARIAS VIVEIROS 10 
Motorista JOSE ALFREDO DE SOUSA VIEIRA (>

.
-0 
(l) 
0.. 
X 
(l) 
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CICLO DE CO FERENC AS 

ILHA DAS FLORES 

ECOLOGIA DOS ROEDORES DOS AC;ORES 
Orodor: Lic enciado JOAO JOSE SOARES DO AMARAL 
Local: Servi<;:o de Desenvolvimento Agrario das Flores e Corvo - Fazenda das Lajes 
Dia e Hora: 19 de Julho as 10HOOm 

CONTROLO INTEGRADO DA PRAGA AGRiCOLA LAGARTA-DAS-PASTAGENS NOS 
AC;ORES 
Orador: Investigador Coordenador JOAO ANT6NIO CANDIDO TAVARES 
Local: Servi<;:o de Desenvolvimento Agrario das Flores e Corvo - Fazenda das Lajes 
Dia e Hora: 19 de Julho as lOH30m 

DO ISOLAMENTO GEOGRAFICO AO GENETICO: ESTUDO DA POPULAC;AO 
HUMANA DA ILHA DAS FLORES 
Oradora: ProF. Associada MANUELA LIMA 
Local: Saloo Nobre dos Pa<;:os do Concelho de Santa Cruz das Flores 
Dia e Hora: 19 de Julho as 21 HOOm 

o 

u.
~,,
+c 
(l)

VULCANISMO DOS AC;ORES: 0 CASO ESPECiFICO DAS ILHAS DO CORVO E DAS .
FLORES u 
Oradora: ProfO. Auxiliar ZILDA FRAN<;A 
Local: Soloo Nobre dos Pa<;:os do Concelho de Santa Cruz das Flores o 
Dia e Hora: 19 de Julho as 21 H30m 10 

lr
PAISAGENS VULcANICAS DO GRUPO OCIDENTAL DOS AC;ORES: RECURSO .
GEOTURISTICO E AMBIENTAL ""0 
Orador: Prof. Auxiliar JOAO CARLOS NUNES (l) 
Local: Saloo Nobre dos Pa<;:os do Concelho de Santa Cruz das Flores 0..
Dia e Hora: 19 de Julho as 22HOOm ><

(l)
GENETIC DIVERSITY OF XENORHABDUS NEMATOPHILA ISOLATED IN THE AZORES 
Orador: Aluno de Licenciatura RICARDO GAMBOA 
Local: Audit6rio do Camara Municipal das Lajes das Flores 
Dia e Hora: 23 de Julho as 21 HOOm 
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IMPORTANCIA DAS AVES MARINHAS NOS PLANOS DE GESTAO COSTEIRA - 0 
CASO DA ILHA DAS FLORES 
Orador: Bolseiro de Investiga<;:ao PEDRO RODRIGUES 
Local: Audit6rio do Camara Municipal das Lajes das Flores 
Dia e Hora: 23 de Julho as 21 H30m 

BIODIVERSIDADE DOS CURSOS DE AGUA E LAGOAS DA ILHA DAS FLORES 
Orador: Bolseiro de Doutoramento PEDRO RAPOSEIRO 
Local: Audit6rio do Camara Municipal das Lajes das Flores 
Dia e Hora: 23 de Julho as 22H30m 

ILHA DO CORVO 

A AVENTURA DAS PLANTAS NOS AC;: ORES - VALOR E POTENCIALIDADES DA FLORA 
AUTOCTONE 
Oradora: Profa

. Auxiliar MARIA JOAO PEREIRA 
Local: Biblioteca do Escola B/I "Mousinho do Silveira" 
Dia e Hora: 21 de Julho as 21 HOOm 

CONTROLO INTEGRADO DA PRAGA AGRICOLA LAGARTA-DAS-PASTAGENS NOS 
AC;:O RES 
Orador: Investigador Coordenador JOAO ANT6NI0 CANDIDO TAVARES 
Local: Biblioteca do Escola B/I "Mousinho do Silveira" 
Dia e Hora: 21 de Julho as 21 H30m o 

uECOLOGIA DOS ROEDORES DOS AC;:ORES 
Orador: Licenciado JOAO JOSE SOARES DO AMARAL '+,,
Local : Salao Nobre dos Pa<;:os do Concelho de Vila Nova do Corvo +-
Dia e Hora: 22 de Julho as 21 HOOm C 

(1).
U 
o 
lOREGiAO AlJTONOMA DOS AC;:ORES 


SECRETARIA REGIONAL DA AGRICUL TURA E FLORESTAS 

SERIII<;O DE OESENVOLIilM ENTO AGRARIO OAS FLORES E CORVO 
 <...r.

-0 
(1) 
Q. 
x , (1) 

~~W9 ' " 
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MAPA DA ILHA DAS FLORES 

IIMu 
de Manchique 

• Panla ·· 
dosfana · 

Baila Ra'ta 

~ Porlo Vetho 

SANTA GRUZ 
DAS FLORES 

' IIMu das Pafas 

o 
u 

"+,,
-+
C 
(1).
U 
o 

10 
.-lr 
D 
(1) 
0.. 

O Reserva Florestal Natural Parcial do X 
Morro Alto e Pica da Se (1) 

A Reserva Florestal Natural Parcial das 
v Caldeiras Funda e Rasa 

A Zona de Protec~ao Especial da 
v Costa SuI e Sudoeste 

O Zona de Protec~ao Especial da 
Costa Nordeste 
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MAPA DA ILHA DO CORVO 
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PARTICIPANTES 

MEMBROS DA UNIVERSIDADE DOS ACORES 

Professor Catedratico 
Doutor ANTONIO MANUEL DE FRIAS MARTINS 

tnvestigador Coordenador 
Doutor JOAO ANTONIO CANDIDO TAVARES 

Professora Associado 
Doutora MARIA MANUELA LIMA 

Investigodoro Auxillar 
Doutora MARIA LuisA OLIVEIRA 

Prolessores Auxlllares 
Doutora ANA CRISTINA RICARDO COSTA 
Doutor JOAO CARLOS NUNES 
Doutor JOAO MORA PORTEIRO 
Doutor Luis DIAS E SILVA 
Doutora MARIA AMELIA FONSECA 

: Doutora MARIA DA ANUNCIA<;AO VENTURA 
Doutora MARIA FATIMA MEDEIROS 
Doutora MARIA GRACIETE BELO MACIEL 
Doutora MARIA JOAO PEREIRA 
Doutora MONICA MARIA TAVARES DE MOURA 
Doutora REGINA TRISTAO DA CUNHA 
Doutora ZILDA MELO FRAN<;::A 

Assistente do Segundo Trlenlo 
Licenciado TIMOTHY FRANCISCO LIMA 

Funcionarios/ Agentes 
Doutor VIRGiLIO FERNANDO VIEIRA 
Licenciada ANDREIA BRAlAO ANTUNES CARDOSO DA CUNHA 
Licenciada EVA MELO CUNHA DE ALMEIDA LIMA 
Licenciada SARA MARIA TEIXEIRA DE MEDEIROS 
Licenciada VERA LUCIA FERREIRA MALHAo 
Engenheiro Tecnico DUARTE SOARES FURTADO 
Tecnico Prolissional JOAO MANUEL MEDEIROS BRUM 
Tecnico Prolissional PAULO JORGE MELO 
Tecnico Profissional ROBERTO RESENDES 
Tecnica Prolissional SANDRA CARMEM MEDEIROS MONTEIRO 
Tecnico de Laboratorio RUI PAULO COSTA MESTRE 
Tecnico ANDRE MAGALHAES DE SOUSA SANTOS 
Operador de Meios Audiovisuais EMANUEL PACHECO 
Operador de Reprogralia rOMAl CARVALHO DE SOUSA 
Assistente Administrativa Especialista CONCEI<;::Ao VIEIRA 
Motorista JOSE ALFREDO DE SOUSA VIEIRA 
Motorista JOSE FARIAS VIVEIROS 
Motorista JOSE MANUEL TAVARES 
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Boiseiros de Pos-Douloramento 
Doutor RAFAEL MONTIEL DUARTE 
Doutor YOU JIN HAO 
Doutor NATESAN BALASUBRAMANIAN 
Doutora PAULA CRISTINA BARBOSA AGUIAR 
Doutor YAHYA DAHMANI 

Boiselros de Doutoromento 
Licenciada ANA JUDITE LOPES ALBANO BRAZ DUARTE 
Licenciado DUARTE TOUBARRO 
Licenciada JOANA MICAEL PEREIRA 
Licenciada MARIA DA CONCEI<;::AO BETIENCOURT 
Licenciado PEDRO RAPOSEIRO 

Boiseiros de Investiga~ao 
Mestre Luis FILIPE DAS NEVES CUNHA 
Mestre MARIA ANA MANSO DIONisIO 
Mestre PAULO CUSTODIO PIRES ANTUNES 
Licenciada GISELA NASCIMENTO 
Licenciada MONICA CRISTINA MARTINS 
Licenciada PATRiCIA GOMES MADEIRA 
Licenciado PEDRO RODRIGUES 

Aluno$ de Mestrado 
Licenciado JOSE CARLOS MONIZ VIEIRA 
Licenciada MARGARIDA AFONSO SANCHES VEIGA 
Licenciada SANDRA CR ISTINA LOPES ALBANO DUARTE 

Alunos de licenciatura 
ANA CRISTINA FURTADO REBELO 
ANA MARIA PALMERO PALMERO (Erasmus) 
ANDRE REBELO MEDEIROS 
BRUNO MIGUEL MENESES GON<;::AL VES 
CATIA SOFIA ALVES GOUVEIA 
ClDALINA DO CARMO LOPES GOMES 
CLAU DIA LuisA SALV ADOR HIPOLITO LOPES 
CRISTINA MARQUES SILVA 
JOAO CLAUDIO CABRAL RAMOS 
MANUEL MARIA BOTELHO DE GUSMAO SARREIRA 
PAULO MIGUEL COSTA 
RAFAEL FABRiCiO GOMES NUNES 
RAFAEL SOUSA ARRUDA 
RAQUEL GON<;::AL VES MENDES 
RICARDO GAMBOA GIL DUARTE FERREIRA 

MEMBROS DE OUTRAS INSTITUI<;OES 

Oocentes 
Doutor IAN DODKINS 
Mestre MARIA DE FATIMA ROSA LOPES 
Licenciada ELiSAB ETE DA GLORIA GASPAR SANTOS 
Licenciada GRA<;::A MARIA DOMINGU ES MORGADO 
Licenciada MARIA HELENA SOARES DE SOUSA 
Licenciada MARIA MANUELA VERisSIMO 
Licenciada MARLENE DE FREITAS NOlA 
Licenciada ROSA MARIA LOBATO MARTINS 
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Tecnlcos Superiores 
Licenciodo CARLOS MEDEIROS 
Licenciodo JOAO JOSE SOARES DO AMARAL 
Licenciodo PAULO MACIEL AMARAL 
Licenciodo SERGIO PAULO MARTINS ALMEIDA 

Foto-jornolfsto 

PEDRO MIGUEL MONTEIRO 

Alunos do Ensino Secundario 
ANDREIA SOFIA LIMA 

ANDREIA TAVARES DOS SANTOS 

ANTONY DIONISIO SOARES 

BATISTE EMMANUEL PARENTE ENES 

BRUNA SILVA ESTRELA 

CARLA MANUELA PIRES ESTEVES 

CARLOS ANDRE RIBEIRO AFONSO 

DANIEL JOSE AUGUSTO LAGOA 

DIANA RAQUEL RODRIGUES DANTAS 

DIANA VERISSIMO RODRIGUES 

HUGO ANDRE ALVES AFONSO 

HUGO GOMES PEREIRA 

INES RUFINO SILVA 

JOAO PAULO ESTRELA NABEIRA 

JORGE MIGUEL FERNANDES PARENTE 

KEVIN SI LVA PEDRO 

LUCIE DOMINGUES DE SOUSA


• MAGDA RITA FERREIRA DURAES 

MARIA ALEXANDRA LOPES NOGUEIRA 
MARINA ELiSABETE DA SILVA RODRIGUES 
PATRiCIA MARTO LISBOA 
RUI MELO 
SAMUEL ALVES o 
VILMA SOFIA DOMINGUES SALGADO u 

Colaboradores/Encarregados de EducoC;ao '-+,
ARMINDA MARIA SILVA LlSBOA -+
MARIA VIRGINIA MARTO SILVA C 
VITOR MANUEL DA SILVA CARPALHOSO Q).
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PLANO DAS DESLOCA~OES 

AILHA DO CORVO 


Nome: 

ANA CRISTINA FURTADO REBELO 


ANA JUDITE LOPES ALBANO BRAZ DUARTE 


ANDRE MAGALHAES DE SOUSA SANTOS 


ANDREIA SOFIA LIMA 


ANDREIA TAVARES DOS SANTOS 


ANTONY DIONISIO SOARES 


ARMINDA MARIA MARTO DA SILVA LlSBOA 


BATISTE EMMANUEL PARENTE ENES 


BEATRIZ BERNARDO LAZARO 


BRUNA SILVA ESTRELA 


CARLA MANUELA PIRES ESTEVES 


CARLOS ANDRE RIBEIRO AFONSO 


CARLOS FERNANDO RODRIGUES MEDEIROS 


CATIA SOFIA ALVES GOUVEIA 


CIDALINA DO CARMO LOPES GOMES 


CRISTINA MARQUES SILVA 


DANIEL JOSE AUGUSTO LAGOA 


DIANA RAQUEL RODRIGUES DANTAS 


DIANA VERisSIMO RODRIGUES 


DUARTE MANUEL DO COUTO SOARES FURTADO 


DUARTE TOUBARRO 


EMANUEL PACHECO 


GISELA NASCIMENTO 


GRA<::A MARIA MORGADO 


HUGO ANDRE ALVES AFONSO 


HUGO GOMES PEREIRA 


INES RUFINO SILVA 


JOAO ANTONIO CANDIDO TAVARES 


JOAO CLAUDIO CABRAL RAMOS 


JOAO JOSE SOARES DO AMARAL 


JOAO MANUEL MEDEIROS BRUM 


JOAO PAULO ESTRELA NABEIRO 
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Nome: 

JORGE MIGUEL FERNANDES PARENTE 


JOSE ALFREDO DE SOUSA VIEIRA 


JOSE CARLOS MONIZ VIEIRA 


JOSE MANUEL FARIAS VIVEIROS 


JOSE TAVARES 


KEVIN SILVA PEDRO 


LUCIE DOMINGUES DE SOUSA 


Luis FILIPE DIAS E SILVA 


MAGDA RITA FERREIRA DURAES 


MANUEL MARIA BOTELHO DE GUSMAO SARREIRA 


MARGARIDA AFONSO SANCHES VEIGA 


MARIA ALEXANDRA LOPES NOGUEIRA 


MARIA AMELIA O. G . FONSECA 


MARIA DA ANUNClA(:AO M. VENTURA 


MARIA DA CONCEI(:AO FELIX BETTENCOURT 


MARIA DA CONCEI(:AO PIMENTEL VIEIRA 


MARIA DE FATIMA DO COUTO MELO MEDEIROS 


MARIA DE FATIMA ROSA LOPES 


MARIA GRACIETE BELO MACIEL 


MARIA JOAO BORNES TEIXEIRA PEREIRA 


MARIA LuiSA DE MELO OLIVEIRA 


MARIA MANUELA DE MEDEIROS LIMA 


MARIA MANUELA OLIVEIRA VERisSIMO 


MARIA VIRGINIA MARTO SILVA 


MARINA ELiSABETE DA SILVA RODRIGUES 


M6NICA CRISTINA MARTINS 


MONICA MARIA TAVARES DE MOURA 


NATESAN BALASUBRAMANIAN 


PATRiCIA MADEIRA 


PATRiCIA MARTO LIS BOA 


PAULO JORGE COUTO DE LEITE MELO 


PAULO MACIEL AMARAL 


PAULO MIGUEL COSTA 


PEDRO MIGUEL DA SILVA MONTEIRO 


PEDRO RAPOSEIRO 


P RODRIGUES 
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Nome: 

RAFAEL ALEXANDRE T. F. SOUSA ARRUDA 


RAFAEL FABRICIO GOMES NUNES 


RAFAEL MONTIEL DUARTE 


RAQUEL GON~ALVES MENDES 


REGINA TRISTAo DA CUNHA 


RICARDO GAMBOA GIL DUARTE FERREIRA 


ROBERTO RESENDES 


ROSA MARIA LOBATO MARTINS 


RUI MELO 


SAMUEL ALVES 


SANDRA CRISTINA LOPES ALBANO B. DUARTE 


SERGIO PAULO MARTINS ALMEIDA 


TIMOTHY FRANCISCO LIMA 


TOMAS SOUSA 


VILMA SOFIA DOMINGUES SALGADO 


VIRGILIO FERNANDO FERREIRA VIEIRA 


VITOR MANUEL DA SILVA CARPALHOSO 


YOU JIN HAO 


o 
u 

'+,,
-+
c 
(I).
u 
o 
10 
.-lr 
1J 
(I) 
0.. 
>< 
(I) 

departamento de blologia - unlversldade dos a~ores com pus universil6rio de pon lo delgada 
opartado 1422 - ruo do moe de deus. 13 APT - 9501-801 ponla delgada - sao miguel- acores 

e-mail: ddb@noles.uoc.pl- internel: hltp://www.db.uac.pl-Ielelones [+351)296 650 101/102 - lox [+35 1) 296650100 

mailto:ddb@noles.uoc.pl-internel


~
 

(1
) ~ 0
. 

0
. cr @
 

::J
 o ~ C: o ()
 

~
O
 

c. 
, 

u 
(1

) 
__

 
0 

" 
::J

 
::J

. 
Q

 
-

O
 

::l
. 

~
 

C
l 

C
 

_ 
_ 

(1
)

a: 
0 

3 
.•

 
.A

. 
~

:7
"'

 
=

 
rv

O
 

U
 

' 
C

. 
'-'-

2 
'" 

]' 
~ 
~ 

i 
0 

Q
 

&
~I 
~ 

§ 
~ 

~ 
()

 
<tI

 
2

, 
<

 
U

 
0

. 
'"

 
7"

 
~ 

ia
 

_ 
c.

~
 

~:
..

. 
§.

_
W

 
",

 

g 
>

 
Q

. 
(1

) 
-c

 
0 

~
 

-<
 

..
 

-
' 

Q
 

+
 

""
 '
" 

~
~
 Q

 
-

-'
" 

-;::
;Cx

l '
" 

"
"
a

(
)

"
,
-
0

 
g; 

u 
3 

o
g
~

o
o

 V>
 

-
a
.§

 
.......

. ~
 

<" 



-
<0

 
ro 

a 
0 

V1
 

!'
V

a
..

::
;:

: 
, 

0 
0

, 

~ 
~ 

6" 
.-

. 
Q

I 
0

. 

~
~
~
 

-
-

_
. 

0 
-
<

0
 

::J
 

'"
 

C
 


""

 
ro

"'
-

0 

e; 
0 ,
0

.
 

~
 

a 
0

()
 

<0
 

_ 
0 

0 
~
 

o
.

8
~
 

0 

w
 


G
ru

p
o 

A
 e D
 

"
~
 

C
 

_ 
E

q
u

ip
o

: 
,IT

 ..
 J

oo
o 

T,
,,,

.),
.,. t

 
f
M
~
f~

l1
"i

" 
M

,,'d
-e

i'N
 

A
C

 =
A

n
n

 C
ru

ln
t.

l 
C
v
~

tn
 

IS
 =

Lv
 is

 S
il

va
 

IM
=

 R
a

fa
e

l 
M

o
n

ti
el

 
A

V
 =
A
n
u
n
c
ia

~C
!i
o
 V

e
n

tu
ra

 

M
 =

 m
o

nh
il
 

M
L 

=
M

a
n

v
e

la
 L

im
a

 
T

=
Io

rd
e 

Ie
 =

R
e

g
in

a
 C

u
nl

-o
a 

e
x
p
e
d
i
~
a
o
 c

ie
n

tf
fi

ca
 


(i
) 
:
=
u
~
 

~:
t>
 


0
'"



V

):t
> 0

0 O
m

 
-
I
 

m
 

:=u
 

Z V
):t

>
_

O
J

 
Z

:t
>

 
O
~



V

)O
 


m
 

V
)
 

n
n

 

~
O
 



O
~
 

~'
O 

-
(
I)

o 
"D

 
.....

... 
 o 
""

'-
--
. 

(D
 

()
 

-+
 

o 

.....

 -
 o
 .... 



CD
 


en
 


CD
 
 n 



o
 .... 



<
 


o 



o ~
 

o ~
 



flores e corvo 2007 
projecto 

INFORMACOES DE INTERESSE GERAL 

VIAGEM 
A viagem de ida e volta as Flores [porto dos Lajes dos Flores] esta assim estipulada: 

dia data origem destino partida chegada 
Segunda 16 Julho 2007 Ponta Delgada Praia da Vit6ria 08HOOm 13H30m 

" " Praia da Vit6ria Horta 14H30m 19H45m 
Ter<;a 17 Julho 2007 Horta Sao Roque 08HOOm 09Hl0m 

" " Sao Roque Velos lOH10m llHOOm 
" " Velos Horta 12HOOm 13H40m 
" " Horta Flore.~ 14H40m 23HOOm 

Quarta 25 Julho 2007 Flores Horta 08HOOm 16H20m 
" " Horta Sao Roque 17H20m 18H30m 
" " Sao Roque Ve/as 19H30m 20H20m 

Quinta 26 Julho 2007 Velas Praia da Vit6ria 08HOOm 12H15m 
" " Praia da Vit6ria Ponta Delgada 15H30m 21HOOm 

NOTA· chomo-se a atenc;:co para as paragens nocturnas: na ida, no cidede do Horta 

e no voHa, no Vila des Velas 


ALOJAMENTO 
Os expedicionarios ficarao preferencialmente instalados em tendos de campismo, o 
Porem, de acordo com os disponibilidades existentes, poderao igualmente pernoitar no u
interior dos antigos instala<;6es do hotel SITURFLOR. Recomenda-se 0 uso pessoal de .

"+
material de higiene e limpezo, ossim como 0 de de saco-cama, ,

+
CALIMENTA<;AO 
Q)Sera entregue aos expedicionarios uma senha individual destinada a reserva dos .

refei<;6es, que devera ser entregue ate as 10 100m do dia anterior no Secretariado do UExpedi<;ao [Assistente Administrativa Especialista CONCEIC::AO VIEIRA]. Nos casos em que 
r~querelJ e noo comparecelJ, seT Ihe ci debitado 0 valo, da refeic;oo o 
Estao previstas recep<;6es oficiais seguidos de jantar nos sedes dos autarquios visit ados, 10 que serao atempadamente anunciados. 

lr.
LABORATORIOS -0Na zona do acampamento havera um local para apoio as praticos laboratoriais. 

Q)Igualmente poderao utilizar 0 pequeno espo<;:o da Ecoteca dos Flores. 

0.. 
COMUNICA<;oes X 
Os expedicionarios tem a disposi<;ao os servi<;os de Internet da Ecoteca das Flores e da Q)

Associa<;:ao de Jovens dos Flores "Clube Informatico de Santa Cruz dos Flores", sitos 00 


Bairro dos Franceses. Na IIha do Corvo poderao utilizor os mesmos servi<;os na Escolo B/I 

"Mousinho da Silveira" . 
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DESLOCA<;OES 
As deslocm;:6es a ilha do Corvo estao programadas (ver pagina 21) mas poderao sofrer 
altera<;:6es devido as condi<;:6es meteorol6gicas. 

CONFERENCIAS 
o cicio de conferencias organizado no ambito deste evento, com 0 apoio de varias 
Institui<;:6es, apresentado na pagina 14, est6 aberto a participm;:ao do publico em geral 
e de um modo particular aos expedicionarios. 

FOTO - VIDEO REPORTAGEM 
Os responsaveis das equipas deverao agendar as desloca<;:6es dos tecnicos com 0 

Operador de Meios Audiovisuais EMANUEL PACHECO. 

o 

u.

'+,
+
C 
(]).
U 
o 

CONTACTOS UTEIS 10 
Para contactos imprescindiveis e urgentes com os membros da Comissao Organizadora, (>.deverao utilizar os seguintes numeros: 

-0 
(]) 
0.. 
><96.8957055 (])

96.9499244 
96.1094899 
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NOTA SOBRE A ILHA DAS FLORES 

Esta si tuada a 133 milhas a noroeste do Faial. A sua area e de 164 quil6metros 
quadrados, tem 40 quil6metros de comprimento e 15 de largura. 

Tem 6.720 habitantes e dois conselhos, cujas 
sedes sao: as vilas de Santo Cruz e das 
Lagens, respectivamente e a sueste do ilha. 
Esta e bastante acidentada. A parte mais 
alta e 0 Morro Grande (941 metros), que 
fica pr6ximo de uma caldeira - a Agua 
Branca. - Tem varias ribeiras, com quedas 
de agua e lagoas, no fundo das caldeiras 
(antigas crateras). A sua costa e alta e 
escarpada. Sao excelentes as suas 
pastagens e afamados os seus lacticinios, 
especialmente a manteiga. 

In: Almonoque Popular dos A<;.ores, 1950. 
Dlrec<;.60 1I1erorio do DI'. Carreiro do Costa. 

NOTA SOBRE A ILHA DO CORVO 
o 
u 

Ea mais pequeno ilha do arquipelago, a 15 milhas 00 norte das Flores. '+, 
-+

Tem 660 habitantes com 142 fogos. A sua area e de 17 quil6metros quadrados, tendo 5 C 
quil6metros e meio de comprimento e 2 de largura. CD. 

UPor estar separada das Flores e serem diflceis as 
comunico<;:oes durante a maior parte do ano, constitui-se oo conselho de Vila Novo do Corvo, unica povoa<;:ao do 
pequeno ilha. 0 seu ponto mais notavel e a sua caldeira lO 
ou caldeirao. Os corvinos sao bons marinheiros e emigram lr. para a America do Norte. 

D 
CD 
Q. 
>< 
CD 

In: Almonoque Popular dos Ac;oles, 1950. 

Dlrecc;oo lflerorio do Dr. Carreiro do Costo.. 
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A ILHA QUE DA 
r 

DE BEBER AO MAR 

As Flores sao um jardim. Os seus campos dividem-se com flores - as hortensias, que sao 
«pingos de ceu e mam a dulcificar 0 dorso rijo das montanhas e 0 verde das colinas. 
Nesse perpetuo enleio, nascido do amor das flores e das nevoas, das montanhas e do 
mar, viu a luz um grande poeta que 0 insigne Campos Monteiro revelou aos continentais 
- e aos proprios ac;:oreanos (!) , descridos de si mesmos ... Foi Roberto de Mesquita, talvez 
o maior poeta dos Ac;:ores, depois de Antero. Ninguem como ele transplantou para a 
alma as paisagens anuviadas e as infinitas variac;:6es de luz observadas na sua pequena 
ilha, tao farta de flores que do perfume ao arquipelago, e too farta de aguas que do de 
beber ao mar... 

Das costas das Flores despenham-se interminos caudais de prata que 0 Oceano sorve 
sequioso ... 

Os ((florentinos» - e assim que se chamam os florenses - sao almas francas, sao 
empreendedores, e podem correr meio mundo.. . Mas um dia, vem a saudade: Meia 
volta ... E ei-Ios de regresso ao lar, aquele lar de olhos amigos que nos fita na partida, e 
que Roberto de Mesquita cantou nestes versos que calam bem na alma ac;:oreana que; 
retratam: 

Por loucos sonhos juvenis levado Entre searas verdes e vic;:osas 
Um dia por meu mal, De frente para 0 mar, 
Abandonei meu lar idolatrado As janelas, fitando-me saudosas, o 
E 0 meu pais natal. Como humano olhar ... u 

I+-
Num gracioso bergantim ligeiro Parti, sofri no pelago inconstante, , 

-+De velas enfunadas, Trabalhos, vendavais; CParti em busca [ingenuo aventureiro!) Contemplei as ((feeries» do levante 
De terras encantadas... Eos gelos boreais. CD. 

UMas quando ao largo a embarcac;:ao se fez, Mas nunca em minha mente se delui 
Veloz como uma asa, Esse momento amargo, o 
Vi branquejar ao longe, ainda uma vez, Em que, de pe na tolda do navio, 10A minha pobre casa. Fazendo-me ao mar largo, 

(Y. 
La longe, nos campos viridentes, DEssas janelas tristes descobria, 

Como dois grandes olhos conscientes CD 

Dizendo adeus ao barco que fugia. 0.


X 
CD 

Padre Deniz do LUI 
In: Almanaque Popular dos Al;ores, 1951. Direcl;oo L1tercuia do Dr. Carreiro do Costa. 

departamento de blologla - unlversidade dos ac;ores campus universit6rio de po nto detgo da 
oporto do 1422 - ruo d o m oe de deus, 13 APT - 950 1-801 po nto detg oda - sa o miguel - oyores 

e-ma il : d db@no tes.uac.p l - intemet: hllp://www.db .uac.pt - telefones [+351]296 650 10 1 / 102 - fox [+35 1 J 296 650 100 

http:hllp://www.db.uac.pt
mailto:ddb@notes.uac.pl-intemet


flores e corvo 2007 
projecto 

A ILHA DAS FLORES HA 300 ANOS 

Assim descreveu no meodo do sEkulo XVII a Ilho dos Flores do suo noturolidode, nos 
legou a curiosa cr6nico «Espelho Cristolino em Jardim de Varios Flores» oindo inedito: 

((Como Nosso Senhor pas esto ilho (dos Flores) tao ofostodo e longe do visinhonc;o dos 
outros, fe-Io tom obundonte dos cousos necessarios para a vida humono, que de si tem 
bostontemente 0 que Ihe e necessario, porque da muito e bom trigo e todo a sorte de 
legumes e muito excelente junco e mui grado, moior e melhor do que de todos as ilhos e 
grondes lovouros e compinos de cocois (inhomes) tao bons e melhores do que os do 
Foiol com que engordom os onimois de que nao pogom dizimo. Todo , por seu sertao, 
dos bardos do Concelho para cimo, que distom 500 broc;os do rocho do mar poro 0 

sertao, que e 0 comprimento, que se deu a coda umo dos datos, sao livres para todos 
criarem seus godos, sem obrigoC;ao de pogarem nem um olqueire de rendo 00 Copitao 
nem 00 Concelho. Seus motos do mesmo modo, corto coda qual a madeira que quer 
sem pedir licenc;o a nenhumo pessoo, porque por posturo do Camara, ficou todo 0 

remonescente do ilho, do distrito ... , para cimo, livre 00 povo. 

«Ha no porte de Santo Crus, ocimo do Vila, onde se diz a Pedro do Foio , umo min a de 
barro tao olvo como col, a que no ilho chomom cre que desengroxio (sic) os panos e tiro 
quolquer n6doo de ozeite deles, como se Fosse sobao e pego como col e se poe em 
porte oonde nao da chuvo, parece 0 reboque tao bem como se Fosse de col. 

(Nindo para baixo, em umo groto que fico entre umos terros, que se dizem os Voles em 
outros que dizem 0 Pompinhol, esta umo mino de olmogro, tao fino e vermelho como se 
Fosse boo gra, que da excelente cor vermelho. Do banda dos Loges, no cominho que 
voi para a Foja dos Volodoes, ha outro mino de umo mosso negro que se foz 00 feitio do 
pedro de onil que da tao boo tinto para escrever, preto, como 0 onil a da azul. 

o 

u.

I+
.... 
-+
C 
Q).
U 
o 


10 
.-<> 
-0 
Q) 
Q. 

X 

(l) 
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liTem toda a sorte de bom barro, assim para panelas como para telha e todos mais 
vasos, que dele querem fazer. Muitas e boas frutas silvestres e em muita quantidade 
como sao arvores de silvas de mato e que la chamam silvas mansas (por nao terem 
tantos picoes, como estas que vieram do Reino, para estas ilhas, as quais naquela IIha 
chamam silvas bravas e nao fazem caso do fruto) que sao tao grandes como de 
amoreiras e maiores e tao bom e melhor sabor e quando maduras sao de cor negra e 
quanto mais negra mais peifeita. E perinhos dos cedros, vermelhos e esverdeados, que 
sao do tamanho de grao de junco e de muito bom sabor e mui quentes: tem dentro uns 
carocinhos, como graos de uvas que partidos com 0 dente deitam 0 mesmo sabor. 
Muita e grada romania e todo 0 genero de fruta de espinho, e eu vi cidreira carregada 
de muitos pomos e alguns tamanhos como jarrinha de cinco quartilhos e por ser 
arvorezinha nova estava ela toda em roda espequeada, em que ela se sustentava para 
os poder ter. 

• 

o 
u.
~,
-+
C 
(]).
U 
o 
10 

((Tem muita baga de laura de que faz muito e bom azeite; todo 0 genero de ca<;:a lr.excepto perdizes e no mar toda a sorte e genero de mariscos, e em muita abundancia 
sendo 0 mais principal de cracas, que se dao em pedras de tufo, de que colhem muitas -0 
e mui grandes sem as quebrarem... E de muito bons ares, mui delgados e as aguas (]) 
excelentfssimas e mui levesa escolha e por-Ihes 0 dedo... E em tempo em que me criei ... Q. 
nao havia pobre que pedisse esmola pelas portas, porque todos tem 0 seu modo de X
viver e cria<;:ao de porcos, ovelhas e vacas, sendo a maior cria<;:ao a das ovelhas, (])
porque se vestem das suas las ... » 

In: Almanoque Popular dos Ac;:ores, 1950. Dlrecc;oo lIterarlo do Dr. Carreiro do Costa . 

departamento de biologic - universldade dos a<;ores campus unive"it6rio de ponta delgada 
apartado 1422 - rua da mae de deus. 13 APT - 9501-801 ponla delgada - sao mlguel- a<;ores 

e-mail: ddb@netes.uac.pl- intemet: http://www.db.uac.pt - telelenes {+351 J 296 650 101/102 - fax 1+351 J 296 650100 

http:http://www.db.uac.pt
mailto:ddb@netes.uac.pl-intemet


flores e corvo 2007 
projecto 

A ILHA DAS FLORES 

"Demora a ilha das Flores 00 Nordeste do ilha do Faya!, do qual dista boas 40 leguas, e 
auasi rotunda como a ilha Tercerira e maior aue ella, corre 0 mais comorido Norte e Sui, 
e faz muitas pontas 00 mar das quaes para dentro foz boos e largos bahias, sendo as 
mais orincipais a do oorto do Amoreira e do Calhau do Ribeiro do Cruz, aonde eu vi 
ancorada a armada do Conde Essex, que era de 160 velas no anna de 1597, e podiam 
entre elias qncorar outras duos tantas. 

Entre estas duos bahias fico a vila de Santo Cruz, 00 pe d'um alto monte, que a ilha ahi 
faz, que no tempo em que criei n'ella servia de monte Calvario, e com muito (sic) 
propriedade acho que eu hoje ser-Ihe posta 0 nome porque a porte d'onde estavam as 

cruzes remota suo 
ladeira, que e muito 
ingreme com um 
rochedo algum tonto 
alto, armado pela 
natureza de pedro 
tosca, que conforme a 
li<;:ao dos livros se me 
assemelha muito 00 

monte Calvario. 

E esta ilha muito 
alterosa e montuosa, e o 
de todas as partes do u 
mar vae sempre Y,subindo em picos, -+
varzeas, ribeiras e C
rochedos para 0 Q)

sertao, e do meio d'ella acima, d'onde se diz 0 Pico do Se (que fico a banda de Santo .-
Cruz) faz 0 mais alto de toda ella, que e um compo que chamam 0 Escolvodo. de muitos U 
e bons pastos, de gramma, e outras ervas, 

em que 0 gada anda em tempo de verao, o 

e por est a porte linha direita Leste e Oeste, 
 10 
fende a ilha pelo meio, e faz 0 mais largo 

.-lrd'ella, que e de tres boas leguas para cima, 
e quasi toda por este sertao tem quasi a --0
mesma largura. Q) 
Toda ella , assim no sertao como pela costa 0.. 
do mar, e um chafariz perenne de agua, >< 
porque nao andarao 20 passos, assim pela Q) 
costa como pelo sertao que nao deem em 
ribeiras, regatos e fontes de agua, e assim 
que a agua, que a natureza negou a muitas 
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das outras ilhas superabundou n'aquella, porque dizem tem dentro de si 362 ribeiras, e 
que tantas se mandaram por lista 00 conde de Santa Cruz sendo capitao d'ella, que por 
grandeza 0 quis mostrar em Lisboa, 0 que nao duvido contando-as pelo serro e sertao 
aonde elias nascem e se ajuntam a outras por cuja b6cca entram no mar, e h6 ribeira a 

que se ajuntam mais de 30, e rara e a que nao 
se ajunta com outras tantas que as que 
entram no mar que sao nao s6 ribeiras mas 
algumas d'ellas rios caudalosos, e que tem 
seus nomes particulares sao 41 por mim bem 
contados, e tao distantes em roda do ilha 
umas das outras que se cahiram todas de alto 
como algumas cahem ficavam saindo do ilha 
com tanto concerto como bicas de agua de 
chafariz. 

o melhor porto que tem esta ilha e a barra do 
villa de Santa Cruz, do qual sae a primeira rua 
do villa. Para a banda do Sui, em dist6ncia de 
tiro de bombarda, fica outro porto, a que 
chamaram Poc;:as, por ser poc;:ao morto entre 
baixio, em que noo abicam as embarcac;:6es, 
do qual sae outra rua, que e a ultima do villa, 
dentro das quaes, pelo cimo do rocha, ate 0 

pe do monte atraz dito, com suas ruas 
cruzadas fica a villa muito bem assentada, 
servindo-se d'estes dois portos e de outro que 
fica 00 norte do barra , a que chamam Porto 
Velho, por ser, parece, 0 primeiro de que 
usam, antes de ter dado no barra, que entra 
por entre dois penedos muito altos fora do mar o 
mas nao em muita largura, mas de alto fundo, ue qualquer embarcac;:ao de alto bordo por 

I.f-entrar por elle, como sao caravelas de ,,-
Atouguia, e outros d'este talho que eu vi +
entrar, e do mesmo modo no porto que se diz C 
das Poc;:as ." (l)

.
U 
o 
10 
.-<> 
D 
(l) 
0.. 
>< 
(l) 

frel Diogo das Chagas 
Espelho Chrystollino em Jordlm de varios flores 

In: Archlvo dos Ac;ores, vol. XIII. 319-321 . 
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ACACAABA IA NAS FLORES 

Ao baleeiro das Flores - pioneiro. nos Ac;ores. da 
cac;a abalefa com armaC;oes costeiras e destemido 

tripu!ante (capifao. que varios foram. arpoador ou 
simples moc;o de bordo) das bareas norle-americanas 

que cruzaram os Sete Mares. das c ostas de Africa ao 
Bras il e aAustralia. do Cabo Horn a st. John's. 

24 de Novembro de 1981. A norte das Flores - "ja para alem do Corvo", lembra um dos 
marinheiros -. 0 bote do of/cial Jose Jacinto Mendonca Furtado arooava aauela aue 
seria a ultima baleia capturada pelos florentinos . A estimativa, sendo embora apenas 
isso. noD e totalmente destitufda: com sucesso. 0 arooo. desta vez arremessado oor 
Francisco Almeida. trancava a baleia numero dois mil e tantos. em cento e vinte anos de 
baleacao nas Flores. 

A crise. vinha-se ja sentindo. de ha anos, a industria baleeira o<;;oriana em geral. que 
cada vez mais encontrava acrescidas dificuldades na colocacoo dos 6leos. Nas Flores. 

oorem. a situacoo aoresentava-se 
ainda mais complicada: os baleeiroo 
eram cada vez menos, como menor 
era tambem. de dia para dia, a 
popula<;:oo. que decrescera de 44,4% 
nos ultimos 30 anos e 34% desde 1960. e 
a paragem que a actividade 
conhecera no bienio 1977-78. o 
relacionada. em grande medida, com u.o mau resultado obtido em 1976. ana 4... em que capturaram apenas duas +
baleias. pronunciava claramente um C 
fim demasiado pr6ximo. E esse fim veio, Q) 
ao entardecer daquele 24 de .-
Novembro. U 
Os primeiros botes. comprara-os. na o 
America, Jose Constantino. af por volta 10 

de 1856. Quatro anos depois, era arpoada, finalmente. uma baleia - e ai come<;:a. nas l}
Flores. a hist6ria da baleacoo costeira. .

1J
Aprimeira arma<;:oo, outras bem cedo, se Ihe seguem, sendo sabido ja existirem tres em Q)
Dezembro de 1864, Noo necessariamente oor ordem cronoloqica, com omiss6es 
compreensivas. aqui ficam os nomes de alguns desses armadores: Jose Constantino da 0.. 
Silveira e Almeida, aue foi 0 orimeiro. Andre da Concei<;oo Freitas. Jose Furtado Borreco. >< 
Bras Teodoro da Costa Junior, Ant6nio Luis de Mendon<;:a. Francisco Ant6nio da Silveira, Q) 
Ant6nio Maria da Silveira. cap. Ant6nio Ignacio Bicho e herdeiros. Francisco Rodriques 
Gomes, Estulano Augusto Bicho Flores. Mauricio Ant6nio Fraga. Empresa de Pesca da 
Baleia Esperan<;:a. Lda. Reis & Flores. Ant6nio Caetano Serpa. Francisco Azevedo Nunes e. 
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por ultimo, a Uniao das Armac;:6es Baleeiras das Flores e Corvo, cujo Pacto Social foi 
institufdo em Mar<;:o de 1955. 

A quem, como nos, tem de baleias e baleac;:ao um conhecimento sobretudo livresco, de 
auem nunca "foi a baleia", surpreende e cativa a atitude dos nossos marinheiros perante 
aqueles enormes mamiferos, tanto mais que a luta e sempre travada num meio adverso 
ao homem. Mas 0 defeito e nosso, aue nos deixamos impressionar por relatos fantasticos, 
por vezes mesmo inverossimeis, que tendem a fazer regra de casas isolados. Edisto 
exemplo a adjectiva<;:ao que do cachalote fez uma artigo inserto na imprensa do Faial ll ), 
em 1857, que, apelidando-o de "terror de todos os peixes e tigres dos mares", 0 

considera muito mais terrivel que a baleia "pela crueldade e despotismo com aue rein a 
no mar, espalhando por toda a parte por onde passa a carnagem e a devastac;:ao". A 
propria Bfblia, da qual todos nos, por certo, ja lemos ou escutamos algumas passagens, 
fala-nos de uma baleia que engoliu 0 profeta Jonas, vomitando-o, sao e salvo, tres dias 
mais tarde, Richard Strafford, ]a em 1668, alude ao cachalote como sendo de grande 
ferocidade e de fulminante agilidade, e, ao lermos "Moby Dick", ainda em crianc;:a, 
atemorizou-nos deveras 0 relato de capitao Peleg, auando narra como uma das pernas 
do capitao Ahab "foi devorada, mastigada, pulverizada pela mais monstruosa baleia 
aue jamais despedac;:ou um barco". E a memoria, depois, a especac;:ar mais esses 
medos, vem-nos, ainda, os quatro acidentes mortais aqui ocorridos este seculo, que 
vitimaram os marinheiros Jose Inacio de Lima (5/4/1943), Jose Inacio de Fraga 
(27/7/1955), Antonio Jose Gomes (6/9/1955) e Luis Soares de Melo (3/8/1972). 

Em regra, e outra, porem, a opiniao do baleeeiro. "Nao! Nao, 0 cachalote, coitadinho, 
nao e agessivo" - afirma peremptorio, Joao Gomes Vieira (2), oficial baleeeiro de todos 
nos conhecido. Econtinua ele, com experiencia e saber de 60 anos de cac;:a a baleia : "E 
grande, muito grande a sua massa imponente e aue e uma ameac;:a ao estrebuchar 
quando 0 atacamos. 0 que ele quer e fugir de nos e, na fuga, atira-se cegamente 
contra tudo 0 que estiver na frente". 

o 
Gente corajosa, esta! uOs dois primeiros botes, escreve Jacob Tomaz, sem citar embora a fonte, terao sido .

"+entregues ao comando de Marcos Jose Teixeira e Antonio Jacinto Armas, provavelmente ... 
pouco - mesmo nada - experimentados na arte. A nao ser aue tivessem andado +
embarcados, de onde a poderiam ter, de resto, se a cac;:a a baleia com armac;:6es C 
costeiras ensaiava aaui, na altura, os seus passos nos A<;:ores? E a saga de destemidos e (])

.habeis oficiais, maioritariamente da ilha, como e natural, mas tambem com 0 contributo, 
aaui e alem, de um ou outro vindos do Pico e do FaiaL encontrara depois continuidade U 
em dezenas de grandes baleeiros. Foram, entre tantos mais, Mariano Soares e Frederico oSilveira Rodeiro, Manuel Inacio Manes, Manuel Jose Caramujo e 0 filho Jose Caramujo, 
Angelo Brum, Jose de Fraga, Francisco Silva, Joao Mauricio, Arnaldo Semilhas, 10 
Constantino Rodrigues, Jose de Brum Martiniano, Antonio J. Rodrigues, Antonio Silva, Jose lr.-Inacio Manes, Jose de Lima, Francisco Antonio Mendonc;:a, Joao Gomes Vieira, Fernando 
Jose Armas, Joao Silveira Cardoso, Joao Medeiros Silva, Jose Jacinto Mendon<;:a Furtado. "D 

(]) 
Conclufdo um pouco a pressa, quase sobre 0 joelho, por bem de ser apresentado na III 0..
Festa do Emigrante, que este ana conta com uma exposi<;:ao baleeira vinda de Fran<;:a, ><este pequeno e modesto trabalho nao responde, como e obvio, a muitas das perguntas (])
aue 0 lei tor por certo havera de colocar. Nao fala, por exemplo, dos nossos botes nem 
da evoluc;:ao que os mesmos sofreram - e como sao mais belos e esguios que os seus 
antecessores, outrora comprados na America! -, nem do posto ou do arraial baleeiro, 
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nem do exercfcio da ca<;:a propriamente dita, nem do que eram as antigas f6bricas, se 
tanto se pode chamar a meia duzia de caldeiros instalados sob um improvisado toldo. E 
a isso propositadamente naG se refere par a tal naG nos sentirmos habilitados. Melhor que 
nos, outros h6, nas Flores, que poderao fazer - melhor dito, que 0 devem fazer -, porque 
mais conhecedores da materia, porque, inclusivamente, nascidos e vividos em familias 
ou comunidades de velhas tradi<;:oes baleeiras. 

Nem sequer no aspecto estatfstico fomos tao longe quanto 0 desejariamos. Eque, como 
saberoo alguns, so existem dados disponiveis sobre as capturas posteriores a 1896, 0 que 
deixa de fora, no caso das Flores, os primeiros trinta e cinco anos de actividade. E nem as 
consultas que fizemos as colec<;:oes de jornais da epoca - tambem elas muito 
incompletas - se revelaram de grande proveito. De tal sorte que, nos jomais consultados, 
relativos a oito anos, apenas logr6mos identificar 23 capturas. 

Para alem destes, existem todavia outros aspectos da balea<;:ao florentina que conviria 
estudar. Saberemos nos, por exemplo, qual 0 tamanho medio dos animais aqui 
capturados? E onde eram mais frequentes essas capturas? E qual a rela<;:ao macho
femea dos cet6ceos mortos? 

o universo estatistico que estudamos (1959-73) e pequeno, mas talvez sejam possiveis 
algumas conclusoes. Assim, em 14 anos considerados, verifica-se que 0 tamanho medio 
des animais capturados ronda os 13,05 metros. Ser6 curiosa notar, no entanto, um 

agrupar, por anos consecutivos, de dimensoes muito semelhantes - medias da ordem 
dos 12 metros nos 3 primeiros ones observados, de 13 metros nos outros quatro anos, de 
14 metros nos tres seguintes, de 12 metros no outr~ imediato, de 13 metros em mais 2 
consecutivos. 

o 

u.

4,
+
C 
(l)
.
U 
o 


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

(l) 
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Quanto 6 direcC;oo das arriadas - e a analise abrangeu as 122 safdas que os baleeiros 
das Flores efectuaram entre 1970 e 1973 -, observa-se que a esmagadora maioria (96) 
ocorreu frente 6 meia costa da ilha voltada a leste, sensivelmente delimitada pelos 
pontos cardeais norte e suI. Com algum significado, surgem depois, com 15 arriadas, os 
mares da Fajo Grande, na costa oeste. Epossive!, porem, que essa maior frequencia de 
arriadas na costa leste tenha mais a ver com uma melhor cobertura do mar pelos postos 
de vigia (Lajes, Fazenda, Santa Cruz e 0 proprio Corvo) do que propriamente com 0 

sentido em que os cetaceos cruzam estas aguas. Numa coisa, todavia, sao 
concordantes os marinheiros - as baleias que aparecem na ilha, vindas de sui, sao, em 
regra, mais esquivas e diffceis. E rematam, em jeito de explicac;oo: "Ja viram madeira!". 
Uma forma curiosa de dizer que dias antes, no Faial ou no Pico, ja haviam sido 
perseguidas pelas canoas locais. 

DO APOGEU ... AO OeASO 

A caminhada que levaria ao apogeu da cac;a 6 baleia nas Flores comec;a a desenhar
-se af por volta de 1937, ana em que foram capturados 47 cetaceos, contra os 10,4 que, 
em media, proporcionara anualmente 0 ultimo decEmio. Com 3-4 anos de atraso, 
reacendia-se pois na ilha, por simpatia, 0 crescente apetite internacional pela 
actividade, que atirara 0 total mundial de capturas de meia duzia de centenas de 
animais no principio dos anos trinta para 2481 em 1935,5068 em 1936 e 7393 em 1937. 

Dois acontecimentos, ja na decada de quarenta, encarregaram-se entoo de consolidar 
em definitivo nas Flores a revitalizaC;oo da actividade - referimo-nos. Primeiramente, 6 
fabrica destinada ao aproveitamento do oleo de baleia e preparac;oo de guanos, 
mandada construir pelo industrial Francisco Marcelino dos Reis, de Lisboa, representado 
na ilha por Jose Jacinto MendonC;a Flores, e, depois, 6 valorizaC;oo que no pas-guerra 
conheceram os 6leos, quase triplicando de prec;o no mercado local. 

Grosso modo, a hist6ria da fabrica do Boqueiroo, em Santa Cruz, reconstitui-se, com o 
alguma facilidade, a partir da consulta da colecc;oo do jomallocal "As Flores". E sao, de u 
resto, inteiramente compreensfveis essas multiplas refen§ncias ao empreendimento. A .

~ 
obra era, em boa verdade, de vulto - "grande fabrica", chamava-Ihe usualmente 0 ... 

+peri6dico em questOo -, e ao projecto, carregado de esperanC;a nos olhos de muitas Cfammas florentinas, estava ainda associada a intenc;oo de construir uma "outra fabrica 
(l)de conserva de peixe e de uma central electrica na Fazenda" (28) daquela vila. .
U

Os primeiros trabalhos - "os servic;os do quebrar de pedra ... " (29) - teroo comec;ado em 
Outubro de 1941, e em Maio do ana seguinte sao descarregadas na ilha as primeiras o 
quatro toneladas de material destinado ao empreendimento, a que se seguiram, nos 10 
vapores de Junho e de Julho, novos desembarques. Atraves da imprensa, sabe-se 
tambem que em Novembro de 1942 ja estavam "muito adiantadas as obras de lr.
construc;oo do grande ediffcio para aproveitamento de 61eo de baleia, guanos, etc.", e Dque, em Marc;o de 1943, chegou 6s Flores 0 mecanico Alfredo Viegas, com a missoo de 

(l)"proceder a montagem dos maquinismos da fabrica". 0 inicio da laborac;ao ocorreu no 
verao de 1944, possivelmente em Julho. A entrada em funcionamento da nova fabrica, 0.. 
que permitia, agora, um melhor aproveitamento do cachalote, com reflexos positiv~s na >< 
rendibilidade daquela industria, e a subida espectacular entretanto verificada no preC;o (l) 
do oleo - no final da II Grande Guerra 0 61eo vendia-se nas Flores a 12 escudos 0 quilo, 
contra os 4 escudos que custava tres ou quatro anos antes - despertaram naturalmente 
na ilha um antigo e latente apetite por botes e armo<;::6es. Edisso exemplo 0 anuncio 
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inserto no jornal "As Flores", nos primeiros edi<;:6es de 1944, no qual um armador 
independente declarava noo pretender vender os seus botes, "sendo portanto escusado 

de 0 procurar para tal fim". Por esta ou 
aquela razoo, 0 certo e que a arma<;:oo, com 
todos os seus pertences, acabaria por ser 
posta a venda em Maio de 1945. 0 aumento 
de capturas verificado no final do decada 
de trinta noo deve ser, porem, inteiramente 
atribuido 00 crescimento - que s6 serio 
significativo nos anos quarenta - da frota 
baleeira das Flores. Canoas novas, nos anos 
trinta, talvez tres - 0 "Bom Postor", de 1933, 
resultado do remodela<;:oo e amplia<;:oo de 
um velho bote americano, 0 "Santo Cristo", 
que foi construido localmente por Francisco 
Azevedo Nunes e pelo prof. Manuel Silva, 
tendo sido lan<;:ado a agua em Junho de 
1934, e 0 "Aleion", eoncluido em Maio de 
1938 por Celestino Amorim de Carvalho. A 
grande explosoo de canoas, que 
rapidamente duplicaram de numero, 
ocorreria somente no final do II Grande 
Guerra, quando a firma Reis & Flores, ligada 
aos proprietarios do fabrica do Boqueiroo, 
entra no actividade com duos lanchos - a 
"Livia" e a "Olimpia" - e sete botes - 0 "Maria 
Virginia", o "Delfim", 0 "Maria de Lourdes", 0 

"Ponto Delqada", hoje exposto no Museu do Marinha (Pavilhoo dos Galeotas), em 
Lisboa.o "S. Mateus". 0 "Alcion" e 0 "Corvino " . 

o
Nunca nos Flores, tantos botes haviam dado ca<;:a a baleia. Ao sinal do "Vigia", ucoalhava-se entoo 0 mar de embarca<;::6es, saidos dos portos de Santa Cruz, Lajes, Fajo .

4Grande, Corvo, durante algum tempo, tambem de Ponto Delgado. Eram do Reis & ,-
Flores, a qual ja nos referimos, eram do firma Antonio Caetano Serpa & Filhos, eram do +-
Sociedade de Pesca de Baleia de Santa Cruz, eram do firma Mauricio Antonio Fraga & C 
ca. Lda., eonstituida em 1946 com ambiciosos objectivos em areos tao vostas como 0 (l).comercio geral e arma<;:oo baleeira, fabriea de laeticinios e fabrieas de extrae<;:oo de 
oleo de baleia e de conservos de peixe. Eram os botes ja atras nomeados e eram ainda U 
o "Santo Antonio", 0 "Maria Isabel", 0 "Ofelia", 0 "Espadarte", 0 "Amelia", 0 "S. Ruiz", 0 o"Esperan<;::a". Gosolinos? Quem ja noo ouviu falar 00 menos no "Senhora do Ajuda", 
construida no Pico, no "Ruth", perdido num incendio em Julho de 1946, e no "Olimpia" , 10 
vinda de S. Jorge, ou noo recorda entoo 0 inseparavel trio de lanchas, aqui construidos, 

.-lr que formaram, durante tanto tempo, a "Salome", a "Maria Antonia" e a "Maria 
Palmira"? --0 

(l) 
(II 	 Jornal o FAYALENSE. de 15.04.1857 0.. 
(2' 	 F.P. de Almeida lang hans, in "Ofic ios anligos subsislenles nos ilhas dos Ayares (Flores e COIVO)". 


Anqra do Heroismo. 1958. p . 71 
 >< 
(78' 	 Jornol "As Flores" . de 22.05. 1943 (l)
''''' 	 Idem. de 25.10.1941 

Francisco Antonio N. P. Gomes 
In: A cac:;a cJ balela nas Flores. 1988. Edlr;:oo do Camara Municipal de LaJes das Flores. 
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ENQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

DAS ILHAS FLORES E CORVO 


ILHA DAS FLO RES 
aspectos fisicos 

A ilha das Flores pertence ao Grupo Ocidental do Arquipelago dos A~ores e fica situada 
entre as Latitudes 39° 31' 29"N (Ponta Delgada) e 39° 22' 16"N (Ponta da Rocha Alta) e 
as Longitudes 31 ° 07' 2S"W (Sta Cruz) e 31 ° 16' OS"W (Fajo Grande). Conjuntamente com 
a ilha do Corvo, ocupa 0 extremo ocidental dos A~ores e da Europa, distando de Santa 
Maria, a ilha mais oriental do Arquipelago, 650 km, aproximadamente . Com uma 6rea 

de 141 km2, e a quarta ilha mais pequena, representando 
6,1 % da superficie regional (2.322 km2). Tem uma 
configura<;:oo ligeiramente alongada, no sentido Norte-Sui, 
totalizando cerca de 17 km de comprimento Por 12 km de 
largura, eixos m6ximos Norte-Sui e Este-Oeste, 
respectivamente. 

A ilha das Flores apresenta grande riqueza e diversidade de 
belezas naturais, fruto das suas caracteristicas biofisicas e 
da forma como 0 homem se instalou neste territorio 
peculiar. Em tra~os gerais, 0 relevo da ilha e movimentado, 
os vales sao profundos e bastante encaixados e as arribas 
costeiras alcantiladas, existindo plataformas costeiras o 
(16vicas e marinhas) desde cedo u.

"+
ocupadas pela popula~oo. Estas particularidades ... 

+fisiogr6ficas devem-se a constitui~oo e idade dos diversos c:aparelhos vulconicos, submetidos que estoo a intensa 
Q)ac<;:oo erosiva, derivada ao clima agreste, hidrologia .

complexa e a forte ondula<;:oo. A distribui<;:oo das altitudes Ureflecte os aspectos dominantes da poisagem: 66 % da 
superficie eleva-se a cotas compreendidas entre os 300-S00 o 
metros, 33 % abaixo dos 300 metros e 1 % acima dos SOO 10metros. 

.-lr 
Noo h6 registo de erupc;6es vulconicas historicas no Grupo 1JOcidental nem mesmo actividade sismica sentida, devido 

Q)a posi<;:oo destas duas ilhas no esquema geodinomico do 

Atlantico Norte. A geologia das Flores, com idade superior 0. 

a 2 MAo resulta da sucessoo de produtos vulconicos e X 

depositos sedimentares associados a Q)


transgressoo/regressoo do nfvel medio das 6guas do mar. As grandes unidades 
qeol6gicas sao 0 Complexo de Base e 0 Complexo Superior. 0 primeiro abrange as 
forma~6es e estruturas vulcanicas associadas a actividade submarina e emergente 

• 
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enquonto que 0 segundo inclui as formo<;:oes e estruturas vulcanicos gerodos em 
ambiente subaereo, que preenchem a generalidade do corpo insular. Os materiais 
aflorontes compreendem as escoadas lavicas basalticas e traqufticas que olternam com 
depositos piroclasticos de queda [escorias, cinzos e /appili). Existem diversos locais onde a 
geologia dita 0 surgimento de elementos singulares de grande valor cenico, como e 0 
caso do Rocha dos Bordoes. 

Em relo<;:60 a geomorfologia, a ilha das Flores comporta duas regioes distintas: 0 Maci<;:o 
Central, que se estende pelo plonalto interior ate aos flancos adjocentes; a Orla 
Periferica, representoda pelas escarpas, arribas e plataformas costeiras. 0 Maci<;:o 
Central e limitado, grosso modo, pelas curvas de nfvel dos 700-800 metros na parte Norte 
e dos 500-600 metros na parte SuI. Nesta regi60 interior encontram-se diversas estruturas 
vulcanicas, algumas bem preservadas. Todo 0 planaIto e pontuodo por cones e morros, 
a par das cristas de basalto formadas pela eros60. A altitude maxima do ilho e registada 
no Morro Alto (914 metros). Eneste domfnio que se encontram as logoas que ocupam 
crateras vulcanicas de origem hidromogmatica (maors): as lagoas Funda, Negra, 
Comprida e Rasa. Com fun<;:oes vitais para 0 equilfbrio ecologico da ilha destocom-se 
neste ambiente as turfeiras de esfagno. 0 Sftio de Importancia Comunitario (SIC) do 
Planalto Central e Morro Alto integra estas zonas humidas de elevado interesse 
conservacionista. 

No que se refere a orla costeira, a ilho das Flores e caracterizoda por um litoral 
predominontemente recortado e alcantilado com ambas altas e escorpadas que 
chegom a ultrapassar os 500 metros na costa Oeste (Rocha do Risco) e os 260 metros de 

altura na costa Leste 
(Cedros). Contudo, na 
plataforma lavica de Santa 
Cruz, a arriba n60 excede os 
30 metros de desnivel. 
Nalguns tro<;:os, 0 controlo o
tectonico (presen<;:a de ufalhas) troduz-se em tra<;:ados 

'+quase rectilfneos, como se ,,
verifico nos costas Norte e -+-
SuI. As ambos fosseis, C 
resultantes do conjuga<;:60 Cl).do eros60 marinha com 
movimentos tectonicos U 
verticais, elevam-se em oimponentes escorpas 

recuodos, como a sobronceiro a Faj6 Grande e Foj6zinho. Ao longo da costa, que se 10 
estende por 71 km, existem baias, pontos e furnas com origem na eros60 marinha (Gruta lr.dos Enxareus e Gruta do Galo, entre outras). numerosas baixas e ilheus (liheu de 
Monchique, IIheu de Maria Vaz, entre outros), alem de pequenas proias de seixos e -0 
calhous rolados. Estes ocidentes geomorfologicos constituem 0 habitat preferenciol de Cl) 
diversas especies de avifauna, algumas com estatuto de protec<;:60, 0 que levou a 0..
cria<;:60 das Zonas de Protec<;:60 Especial (ZPE) da Costa Sui e Sud oeste e da Costa ><Noroeste. Cl) 
Os recursos hfdricos s60 muito abundontes nos Flores, com cursos de agua permanentes, 
lagoas e nascentes que brotam dos aquiferos intermedio e superior, algumas captados 
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VILA DE SANTA CRUZ DAS FLORES 
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para consumo publico. A densidade de drenagem e media a elevada. sobretudo no 
parte central do ilha. onde se reunem condic;:6es edafoclimaticas que favorecem a 
concentrac;:ao das aguas. As principais ribeiras nascem no planalto interior e 
desembocam no costa alcantilada em vales profundamente entalhados. muitas vezes 
suspensos. formando cascatas de grande valor cenico e interesse turfstico. 

Segundo a classificac;:ao de Koppen. 0 clima do ilha das Flores e do tipo Csa 
(mesotermico humido). Em Santa Cruz (Aeroporto), a precipitac;:ao anual e de 1.430 mm 
e a temperatura media anual ronda 17.8 °C. oscilando entre 23.2 °C (Agosto) e 14.4 °C 
rFevereiro e Marc;:o). A humidade relativa do ar e sempre muito elevada. atingindo 
valores compreendidos entre 76 e 83 %. Os ventos dominantes sopram do quadrante SuI. 
com velocidades medias de 15.4 km/h. Em altitude. as condic;:6es climaticas sao 
substancialmente agravadas. principalmente nos vertentes mais desabrigadas do 
Macic;:o Central. 

aspectos humanos 

Apesar de subsistirem algumas incertezas hist6ricas. 0 Corvo e as Flores foram as ultimas 
ilhas ac;:orianas a serem descobertas pelos portugueses. em 1452. cujo achamento e 
atribufdo a Diogo e Joao de Teive. A primeira tentativa de povoamento ocorreu por 
volta de 1470. iniciativa infrutffera do Flamengo Guilherme Van der Haegen. 0 processo 
foi retomado em definitivo em 1504. sob orientac;:ao de Joao do Fonseca de Evora. 0 
actual nome [ilha das Flores) remonta a 1475. embora tenha sido chamada "Insula Corvi 
Marini" e "Ilha de Sao Tomas". 

Quanto a organizac;:ao administrativa. a ilha das Flores e constitufda por dois municipios. 
Santa Cruz e Lajes. compostos por quatro e sete freguesias. respectivamente: Caveira. 
Cedros. Ponto Delgado e Santa 
Cruz rsede de concelho. elevada 
a categoria de vila em 1548); Faja o 
Grande. Fajazinha. Fazenda. u
Lajedo. Lomba. Mosteiro e Lajes 

"+,, (sede de concelho. elevada a 
~ 

categoria de vila em 151 5) . CActualmente a Vila de Santa Cruz 
<l)e 0 principal aglomerado urbano .

do ilha. onde se concentra a Umalona dos servic;:os publicos 
regionais e as infra-estruturas mais o 
importantes. com excepc;:ao do 10porto oceanico [Lajes) . Santa Cruz 

(psitua-se no costa nascente. mais .
baixo e abrigada. e viu 0 seu 1Jdesenvolvimento ser ditado por uma maior disponibilidade de territ6rio plano. 0 nucleo 

<l)hist6rico tem interesse patrimonial. embora a zona de expansao mais recente se 

encontre desordenada. Q.


X 
Numa abordagem generalizada. os solos do ilha das Flores sao ocupados <l)
maioritariamente por matos (48 %). incluindo manchas de vegetac;:ao natural. localizadas 
nas vertentes mais inclinadas e inacessfveis do interior do ilha e nas arribas costeiras. Os 
espac;:os destinados as actividades agrfcolas. com predomfnio para as pastagens. 
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VILA DAS LAJES DAS FLORES 
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representam 45,6 % do territorio. Situam-se a media e grande altitude e em redor dos 
aglomerados, onde coexistem com campos de cultivo e de produ<;:ao de milho 
forrageiro. Quanto a floresta de produ<;:ao (3 %) e formada sobretudo por povoamentos 
de criptomeria. As zonas humidas (Iagoas) tem pouco significado no computo geral (0,5 
%) e estao concentradas no planaIto central. A restante superficie (1,7 %) destina-se ao 
uso urbano, pOis 0 espa<;:o industrial nao possui expressao (O,02 %). Os principais centr~s 
populacionais encontram-se nas plataformas litorais e os pequenos nucleos rurais 
existentes acima das arribas implantam-se, preferencialmente, em linhas de festo 
(povoamento linear no seguimento das vias de comunica<;:ao). 

Segundo os ultimos dados censitarios, a ilha das Flores registou um decrescimo 
populacional entre 1991 e 2001, passando de 4329 para 3995 habitantes. Tal decrescimo 
ja se observava desde a decada de 70. No entanto, estimativas mais recentes apontam 
para uma ligeira recupera<;:ao do efectivo populacional. 0 quantitativo de 2001 
equivalia a cerca de 1,7 % da popula<;:ao do Arquipelago dos A<;:ores. A densidade 
populacional situava-se nos 28 hab/km2. 0 concelho de Santa Cruz, com 2.493 
habitantes, era 0 mais populoso da ilha (62 % do total), com uma densidade de 35 
hab/km2. 

ILHA DO CORVO 
aspectos fisicos 

A ilha do Corvo pertence ao Grupo Ocidental dos A<;:ores e fica situada entre as 
Latitudes 39° 43' 34"N (Ponta do Mar) e 39° 40' 09"N (Ilheu a Sudeste do Corvo) e as 
Longitudes 31° 04' 56"W (a Norte do Fojo) e 31° 07' 44"W (Ponta Oeste). Conjuntamente 
com a ilha Flores, ocupa 0 extremo ocidental do Arquipelago dos A<;:ores, distando de 
Santa Maria, a ilha mais oriental, cerca de 660 km. Com uma superficie de 17,1 km2, 

constitui a parcela a<;:oriana mais pequena, representando cerca de 0,7 % da Regiao o 

(2.322 km2). Tem uma configura<;:ao sensivelmente oval, com 6 km de comprimento por 4 u 
km de largura, eixos maximos Norte-Sui e Este-Oeste, respectivamente. '+,,-

Pelas suas caracteristicas fisicas 
~ 

C 
e humanas, a ilha do Corvo Q)constitui um exemplo .
representativo da ac<;:ao do U 
homem sobre 0 ambiente 
levado ate niveis quase o 
insustentaveis. Nao existe hoje 10
praticamente coberto florestal, 

devido a explora<;:ao intensiva lr
.
de madeira desde 0 inicio da -0 sua coloniza<;:ao. 0 Q)aproveitamento dos campos 

para a agro-pecuaria e 0 pastoreio intensivo de caprinos e ovinos ditaram altera<;:6es 0.. 
profundas na ecologia insular. Apesar das transforma<;:6es ocorridas subsistem pequenos >< 
nucleos de vegeta<;:ao endemica e algumas turfeiras com interesse conservacionista. As Q) 
costas alcantiladas albergam colonias de aves marinhas com estatutos de protec<;:ao. 
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Nao ha registo de erup<;:oes vulcanicas historicas no Grupo Ocidental nem mesmo 
actividade sismica sentida, devido a posi<;:ao destas duas ilhas no esquema 
geodinamico do Atlantico Norte. A nivel geologico, a ilha do Corvo contem grande 
diversidade de forma<;:oes vulcanicas, 0 que evidencia uma alternancia de estilos 
eruptivos . Estao definidas duas unidades geologicas: 0 Complexo de Base e 0 Complexo 
Superior. 0 Complexo Base inclui as forma<;:oes e estruturas vulcanicas originadas pelo 
vulcanismo submarino emergente. Estas forma<;:oes sao constituidas, principalmente, por 
materiais piroclasticos submarinos [tufos, na sua maioria) e encontram-se com maior 
expressao na base das ambas costeiras. 0 Complexo Superior compreende as 
formac;:oes e estruturas vulcanicas resultantes da actividade vulcanica subaerea. Esta 
unidade, bastante mais complexa devido a alternancia de vulcanismo explosivo e 
efusivo, e dominada pela sucessao de escoadas lavicas intercaladas por niveis 
piroclasticos de granulometria variada, desde finos a grosseiros. 

Em termos geomorfologicos, 0 Corvo e marcado por um vulcao central que domina 
grande parte da superficie emersa da ilha. Trata-se de um edificio vulcanico que 
apresenta um perfil bastante assimetrico, uma vez que os flancos virados a Norte e 

compreendidas entre os 300-800 metros e 45 % encontra-se abaixo dos 300 metros de 
'-+altitude. ...

No dominio da orla costeira, 0 Corvo possui um litoral, em geral, alcantilado com +
imponentes ambas que chegam a atingir um desnivel maximo de 700 metros, sobretudo C 
na parte Norte. 0 aspecto da orla costeira e resultado do constante desabamento das Q).falesias pela intensa e continuada abrasao marinha, que se foz sentir por quase toda a 
costa . No entanto, a discrepancia observada nas alturas das arribas Oeste e Este deve U 
se ao facto desta ac<;:ao erosiva ter maior incidEmcia no primeiro sector. A plataforma olavica, que se estende no extremo SuI, contraria a tendencia geral. Trata-se de uma 
superficie aplanada que se prolonga sobre 0 mar, temtorialmente bastante limitada, mas 10 
que permitiu a fixa<;:ao do homem num unico aglomerado populacional. Ao longo da 

.-<>
costa, com 21 km de extensao, existem algumas reentrancias e pequenas baias pouco 
abrigadas. 0 ilheu do Pao de A<;:ucar destaca-se dos restantes pela sua singularidade. A "D 
quase totalidade do litoral do Corvo integra a Zona de Protec<;:ao Especial (ZPE) e 0 Sitio Q) 
de Interesse Comunitario (SIC) da Costa e Caldeirao, locais protegidos em virtude da Q.
diversidade de habitats e das popula<;:oes de cagarro e de garajau. >< 

Q)Na ilha do Corvo os recursos hidricos nao sao abundantes, devido a pequena dimensao 
da estrutura insular. A rede hidrografica, constituida por linhas de agua temporarias e de 
regime torrencial, apresenta uma estrutura radial, controlada pelo vulcao central com 
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distribui<;:ao das altitudes e a seguinte: 

Noroeste foram maioritariamente 
desmontados pela ac<;:ao do mar, ao 
contrario dos restantes que se mostram 
mais suaves. 0 vulcao central culmina 
numa cratera de grandes dimensoes 
(Caldeirao), 0 principal acidente 
geomorfologico da ilha. A depressao 
apresenta uma cumeeira de contorno, 
grosso modo, eliptico, medindo, 
aproximadamente, 2,3 km por 1,9 km, e 
com desnrvel medio na ordem dos 300 
metros. A altitude maxima e registada no 
Morro dos Homens (718 metros). A o

55 % da superficie eleva-se a cotas u 
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caldeira. Os cursos de agua do sector Oeste ostentam maior hierarquizoc;:ao do que os 
do flanco Este. Na parte central da ilha desenvolve-se a maior bacia hidrografica, 
delimitada pela depressao do Caldeirao. Nesta unidade endorrefca encontram-se duos 
pequenos lagoos permanentes que totalizom 0,208 km2. Nos margens e areos 
adjacentes ocorrem numerosos turfeiros, charcos e terrenos alagados cobertos de 
esgano, que evidenciam 0 ossoreamento por sedimentos e vegetac;:ao mobilizoda pela 
drenagem superficial. 0 aquifero do vulcao da Caldeira corresponde, praticamente, a 
area da ilha. E deste manancial subterraneo que se extrai a agua para consumo 
humano, estando inventariadas pouco mais de 10 captac;:6es. 

Segundo a clossificac;:ao de Koppen, 0 clima da ilha do Corvo e do tipo Csa 
(mesotermico humido). Em Vila do Corvo (Aeroporto), a precipitac;:ao anual atinge 1.114 
mm e a temperatura media anual ronda 17,4 0c, oscilando entre 22,6 °C (Agosto) e 13,8 
°C (Fevereiro). A humidade relativa do ar e sempre muito elevada, atingindo valores 
compreendidos entre 79 e 82 %. Os ventos dominantes sopram do quadrante Noroeste, 
com velocidades medias de 18,8 km/h. As condic;:6es climaticos sao substancialmente 
agravados em altitude, principalmente nos vertentes mais expostos e desabrigados. 

aspectos humanos 

Apesar de subsistirem algumas incertezos hist6ricos, 0 Corvo e os Flores foram as ultimos 
ilhos ac;:orianos a serem descobertos pelos portugueses, em 1452, cujo achamento e 
atribuido a Diogo e Joao de Teive. No inicio do povoamento foram enviados escravos 
para a ilha e, por volta de 1580, fixaram residencia colonos da vizinha ilha das Flores. A 
ilha esteve sujeita a constante 
incursao de piratos, que 
frequentavam as aguas ac;:orianas e 
ffico~am ao Corvo para I 

abostecimento de viveres. 0 seu 
actual nome (ilha do Corvo) remonta o 
a 1475, embora tenha sido chamada u."Insula Corvi Marini", "Ilha de Santa 

"+,lria" e "Ilha do Marco". +
CQuanto a organizoc;:ao administrativa, 
Q)a ilha do Corvo e composta apenas .

por um municipio, Vila do Corvo U
(povoado elevado a categoria de vila 
em 1852), sede de concelho, 0 unico o 
no pais que nao tem qualquer 10
freguesia. Neste aglomerado 
concentram-se todos os servic;:os, infra .-lP 
estruturos e equipamentos, alem da func;:ao residencial. 0 centro hist6rico, representativo "Dde um povoamento nuclear do tipo concentrado, apresenta-se bostante degradado, 

Q)devido ao abandono de muitos habitac;:6es pertencentes a familios que emigraram, 

sobretudo para 0 Canada e Estados Unidos da America. Na zona de expansao Q. 

encontram-se tipologios habitacionais algo dissonantes da construc;:ao tradicional. 
 ><

Q) 
Numa abordagem generalizoda, os solos da ilha do Corvo sao ocupados 
maioritariamente por areos destin ados a actividade agricola (57,5 %), sobretudo 
pastagens (artificiais e semi-naturais - baldios) e milho forrageiro [terros altos). As parcelos 
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VILA NOVA DO CORVO 
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imediatamente em redor da povoa<;oo sao as unlcas em que e possivel praticar 0 

cultivo de bens de sUbsistencia (mosaico de culturas). As areas de mato (39,3 %), 
incluindo as manchas de vegeta<;oo natural, apresentam-se hoje muito fragmentadas e 
foram remetidas aos vales das ribeiras e as vertentes mais ingremes, nomeadamente as 
arribas costeiras. As zonas humidas 
(Iagoas do Caldeiroo e turfeiras) 
representam 2 % da superficie 
insular. 0 restante tenit6rio (1,2 %) 
est a afecto a ocupa<;oo urbana, 
concentrada exclusivamente na 
plataforma SuI. Os espa<;os 
industriais e de floresta de produ<;oo 
noo tem expressoo no computo da 
ilha 10,02 % e 0,08 %, 
respectivamente) . 

Segundo os ultimos dados 
censitarios, a ilha do Corvo registou 
um aumento populacional entre 1991 e 2001 , passando de 393 para 425 habitantes, 0 

que indica uma inversoo da tendencia de decrescimo populacional que se verificava 
desde a decada de 70. 0 quantitativo de 2001 equivalia a cerca de 0, 17 % da 
popula<;oo do Arquipelago dos A<;ores. A densidade populacional situava-se nos 25 
hab/km2, uma das mais baixas da Regioo. 
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Q)Jooo Mora Portelro & Helena Calado 

0.. 
Texfos adaptados do Relat6rio de Caracterizoc;oo do Plano de Ordenamento do Orla Costella ><do IIha das Flores. ProJecto do Centro de Informac;oo Geogroflca e Planeamento Territorial. Q)Secc;oo de Geogrofla - Departamento de Blologlo do Universldode dos Ac;oles. 
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A VIDA NO CORVO 


As vaquinhas, encantadora ra<;:a do Corvo, sao mungidas nos pastos, e produzem este 
leite perfumado, que nao me canso de beber e que sabe a todas as ervas rasteiras que 
cobrem 0 chao como um topete, e que os pastores designam uma a uma pelo nome: 
sabem 00 trevo enamorado de tres folhinhas esguias em coda ponto, 00 guedilhao, 00 

azevem, 00 feno, a soldo de florinhas amarelas, a mao-furada, alia vaco, alia vaquinha, 
a milha, a erva estrelinha de flores broncos, e as variedades de fetos que eles distinguem 
pelos nomes de feto serrim, feto rato e molar, feto porco e feto bronco - que dao 
camados sucessivos de posto nesta humidade que destila 0 ceu. Duos vezes por dias as 
ordenham - se mama 0 leite, como eles dizem - e 56 00 fim do tarde come<;:a a bicha a 
descer a ingreme ladeira. Etodo 0 povo que desfila, como vi num grande retabulo de 
pedro esculpido a cinzel por um artista ingenuo - os pastorinhos, as mo<;:as com os 
caba<;:os 00 quadril, as mulheres com os carregos e os velhos ja gostos. Uma expressao 
arcaica e dura e 00 mesmo tempo resigna<;:ao e dor. E, como 0 povo que regressa 

todos os tardes do lavoura, vejo os 
instrumentos de trabalho os 
cestos, os cordos, 0 alviao . E com 0: 
povo os animais, os ovelhos, os bois, 
os burros carregados e os porcos 
que recolhem as cortes, 
completam 0 grande retabulo 
abelio no pedro do Corvo. Esta o 
pedro bravo produz milho, trigo e u 
la, com que os sustenta e veste, 

'-+
mas a maior parte das terros sao no ,

-+vale do Fojo, numa cha a beira Cmar, a duos horos de distancia, e as 
Q)pastagens ainda mais longe. Todos .

moram no vila par fugirem a solidao Utremenda, todos trabalham 
naquela fraga dura como 0 bronze cinzelado, nos cantinhos onde a terra se juntou  o 
todos caminham descal<;:os, duos vezes por dia, pelo unico caminho aspero que leva 00 tointerior. Vida dura. 

.-<> 
- A gente semeia e 0 vento leva! 1)o vento e a preocupa<;:ao constante desta gente. 

Q)- Ele e 0 poder do mundo! 

Vida dura para elas, principal mente, que vaG todos os dias para a s terras de cima, duos Q. 

leguas de caminho, com 0 alviao as costos, e que regressam a tarde para fabricarem os 
 X 
queijos e cuidarem dos filhos. Sao mulheres activas e espelias. Todas cardam e fiam, e Q) 

quase todas, num tearzinho rudimentar fabricam 0 pono de que se vestem a si e aos 

homens. E fiam muito bem e tecem muito bem. Toda a roupa do ilha e coliada por suas 

maos, e das que nao sabem talhar, dizem: - Coitadinha, tem pouco prestimo! 
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A caixa herda-se. E, puida de tantas moos, e quase sagrada. Ja tenho visto lavradores 
morrerem com os olhos postos na caixa e a chave metida debaixo do travesseiro. Ter a 
chave da caixa e ter 0 cetro e 0 prestigio. E uma vez entregue a mulher, nunca mais se 
Ihe pode tirar ... 

Raul Brondao 
In: Almanaque Popular dos A!:;ores, 1950. Dlrecc;oo literaria do Dr. Carreiro da Costa 
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- Dispoem da chave da caixa. 0 homem entrega-Ihes 0 dinheiro dos bois e elas 
governam-no. E quando acontece haver alguma de quem 0 homem noo confia, logo 
as outras clamam num espanto: 
- Ai Jesus, Maria, Josel E ela esta com elel 
Ora isto de ter a chave da caixa e uma coisa muito seria na lavoura. A caixa da limpeza, 
sempre duma maneira dura para Ihe noo entrar 0 rato, e no Corvo de cedro petrificado 
que se encontra no fundo da terra, ou de tabuoes de naufragio que doo a costa, e 0 

movel onde se guardam os melhores panos, as moedas que se juntam tirando-o a boca, 
as coisas de maior prestimo e valia e as recordo<;oes dos mortos. 
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o FAQUIR PIRATA DA ILHA DO 

CORVO 


Depois de desaparecer, no sEkulo xv, a maravilhosa estatua do Corvo, estatua equestre 
em pedro, 0 cavalo em osso, 0 cavaleiro apontando com 0 indice para 0 ocidente, 
surgem os piratas argelinos nas costas daquele negro corvo de penedia, pousado no 
meio do Atlantico. 
o banda de pechelingues de Mafoma levou, entre as presas, um mancebo de 13 anos 
que era filho apanhadi<;:o duma bruxa. 

Em Tunis 0 Bey ofereceu, como dadiva, 0 jovem corvino a um desses velhos penitentes 
do deserto que adquirem a santi dade pelas mortifica<;6es, pela contempla<;ao e que 
sao conhecidos pelo nome de faquires. 

Faquir e um vocabulo arabe, que significa pobre ou melhor religiosa medicante. 0 
Hindustao e a terra propriamente dita dos faquires. Os mu<;ulmanos hindus e que 
trouxeram para a Arabia e para a Africa islamita estas praticas asceticas. Entregam-se a 

duras penitencias porque querem 
adquirir a santidade pelo transporte do 
alma e pelas mortifica<;6es. 0 povo 
oscula-Ihes a fimbria do sua tunica 
como testemunho de publica 
venera<;ao. 

o haschich e a erva maravilhosa do o 
faquir. Como e sabido, a canabina do u 
um licor inibriante. A ciencia positiva .

I+,,nao explica muitos factos maravilhosos +praticados pelos faquires. Os ingleses Ctem observado factos verdadeiramente prodigiosos sucedidos com faquires do 
(])Hindustao. Faauires enterrados vivos, depois de muitos meses desenterrados e volt ando a .

sua vida normal. Outros, deixando-se cortar por alfanges e furar por punhais, chegando U 
a amputar membros e aparecerem rapidamente curados. Uns vivem 40 e mais anos 
numa gaiola. Andam uns com as moos sempre fechadas para que as unhas, crescendo, o 
se Ihes enterrem no palma do mao e a atravessem de lado a lado. Agarram-se outros a 10 
ramos de arvores ate que os bra<;:os se Ihes paralisem. 

.-lr o jovem corvino ou corvense foi baptizodo pelo faquir com 0 nome de Ali, Dreconhecendo no mo<;o elche uma maravilhosa penetra<;ao de espirito. Via fen6menos 
(])a distancia de leguas e atraves dos corpos opacos. Realizova Ali todos os prodigios dos 

faquires mais eminentes, mas desadorava a vida austera e mortificante que eles 0.. 
levavam. Trazia bordado no peito um pentagrama, estrela de cinco pontas, emblema >< 
do autoridade intelectual em magia que ele usava como filacterio. Aborrecia a pobrezo, (]) 

• 

cobic;:ava ser rico. Sua mae dizia-Ihe no Corvo em pechinchinho: «pobrezo nao e vileza, 
mas e um ramo de picardia». Ja homem, no plenitude do mocidade, abandonou 0 

velho faquir e foi incorporar-se num bando de piratas. Afirmava com 0 fatalismo 
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muc;:ulmano que assim estava talhado 0 seu destino: Mandei fer a minha sina/E a sina me 
respondeu/Que um triste fugir noo pode/A sorte que Deus fhe deu. 

sarra com os bandos de piratas em duas galeras do porto marroquino de Larache no 
intento de assaltarem as ilhas ac;:6ricas. 0 vento e 0 ardil de Ali, levou a sua galera ao 
Corvo. Os mansos habitantes do insular patriarcado desconfiaram que tais mareantes 
eram piratas. 0 mar estava revolto como a consciEmcia dum excomungado. 

Achava-se Ali em frente do negrume das asperrimas arribas, do verde-escuro das ericas, 
onde passara a sua infancia. 00 caldeiroo, cratera geradora da ilha, ja nan subiam no or 
espirais de esbranquic;:ados vapores esparzindo 0 cheiro sulfureo. 

A ilha fora descoberta entre os anos 1449 e 1453, mas os seus donatarios quase 
esqueceram este solitario e negro penhasco. Quem com desvelada caridade 
evangelica se dedicou a apostolizar os quase esquecidos povoadores foi 0 padre 
Agostinho Ribeiro, que em 1534 veio ser 0 primeiro Bispo de Angra. Antes da criac;:ao 
deste bispado 0 arquipelago ac;:6rico pertencia a Ordem de Cristo e depois obedeceu a 

Diocese do Funchal. 0 vigario do 
Corvo fizera da ilha uma 
exemplar teocracia, regime de 
providencia discricionaria e de 
bondade tocante que ainda hoje 
vigora. 

Os curas de almas muitas vezes 
para acalmar 0 povo 
exorcizavam as bruxas, os 
zangaos. E os duendes. 

Herdara Ali de sua mae 6dio o 
satanico ao virtuoso padre uvigario do Corvo, pois crendo nos 

'+maleficios dela ousara publicamente exorcisma-Ia como bruxa! Seria ele com a dupla ,,
magia de zangao e faquir que vingaria os vexames sofridos por sua mae. Os piratas de +
cor escura e abacanada com turbante cinzento deixaram sal tar 0 branco Ali sobre 0 C 
escarpado ilheu como que para reconhecer 0 terreno. De embuscada podia ser (])

.acometido por destemidos corvinos, mas nan viu ninguem. Trepou os socalcos ate ao 
meio da ladeira e desiquilibrando-se na ascenc;:ao dum penedo caiu mortalmente ferido. U 
Nao Ihe valeu 0 filacterio. A galera rapinadora singrou para a ilha das Flores. Os florenses oou florentos padeceram 0 assalto. 

10 
No dia imediato um pastor corvino achou a cabec;:a de Ali e, por um sinal de nascenc;:a lr.que tinha na face, reconheceu 0 filho da bruxa, despojo de piratas. A cabec;:a foi 

enterrada, mas no dia seguinte apareceu ululando entre os fraguedos. Foi enterrada D 

novamente muitas vezes e continuava pela calada nocturna ressurgindo e ululando. S6 (]) 

depois dum exorcismo do padre vigario e que se aquietou, se corrompeu e se calou. 
 Q. 

X 
(]) 

ferreira Oeusdado 

(<<Quadros Ac;:orlcos))] 


In: Almonaque Popular dos Ac;ores, 1951 . Dlrecc;oo Llterarla do Dr Carreiro da Costa . 
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FECHADURAS DO CORVO 

OBJECTOS UNICOS 


Descoberla em '452, vlnte e cinco on os depois de 0 

arquipelago ter side avistado peta primeira vel. a IIha do 
Corvo estci povoada ininterruptamente des de 1548. 

Desde entao, sobrevivem as suas fechaduras. 

Desde os primordios da sua descoberta que a ilha mais pequena do arquipelago 
a<;oriano, situada nos confins do Atlantico portugues, e sinonimo de afirma<;ao de um 
povo independente e lutador. 

AO longo dos seculos, gera<;6es de corvinos determinados agarrados aos seus penhascos, 
e de enxada na mao, isolados de tudo e de todos, protagonizaram uma historia epica de 
sobrevivencia que moldou uma forma diferente de estar e de ser. Desde sempre, muitos 
conceberam-na como uma especie como uma especie de ilheu que, devido a sua 
reduzida dimensao e isolamento, muito dificilmente teria condi<;6es para ser 
permanentemente povoada. As historias de um passado de meio milenio falam de uma 
solidariedade e de um espirito de entreajuda alem fronteiras . Ao longo dos tempos, 0 

conceito de familia diluiu-se, 
inconscientemente, para dar lugar a um 
forte espfrito comunitario. o 

u 
Para enfrentar as priva<;6es, de um '+,tempo condicionado pela incognita das -+
condi<;6es ciimatericas, das ligac;:6es C 
com 0 resto do mundo, todos tin ham de Q)estar unidos no ideal mOximo da 

0

sobrevivencia. U 
o Estado portugues, fortemente o 
marcado por uma debilidade genetica, 10 
sempre foi assim: centenas de 
comunidades lusas, espalhadas pelos 

0-
t> 

quatro cantos do mundo, habituaram-se -0 a contar, apenas, consigo proprias. A Q)sua sobrevivencia, na malOrla dos casos, e, indiscutivelmente, obra do engenho e da 
tenacidade das popula<;6es, por mais isoladas que tenham sido e que ainda hoje 0 sao. (L 

>< o corvino de hoje herdou uma profunda percep<;ao da sua especificidade socio-cultural. Q) 
Sabe que, acima de tudo, e um sobrevivente de longa data. Os arcaismos que ainda 
persistem na sua oralidade e textualidade lembram-nos que aqui a historia andou bem 
mais devagar. As vel has e curiosas historias de pirataria, noutros locais remetidas para os 
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livros de Hist6ria, aqui, ainda sao contadas com todo 0 furor e entusiasmo de pormenor 
de quem conta uma hist6ria do dia-a-dia ilheu. 

As hist6rias que, pelo seu exotismo e ou carocter extraordinorio, escaparam para fora do 
quotidiano corvino, fugiram as amarras crueis do tempo e tornaram-se, tambem elas. 
intemporais - sao as hist6rias de todo e para todo 0 sempre, perten<;:a de todos e nao 
somente de alguns. Os artefactos agricolas e os objectos de cozinha e do pr6prio 
quotidiano corvino reflectem a realidade social e ocupacional dos seus habitantes. Sao 
hist6ria, eles pr6prios ajudaram a marcar uma 
hist6ria, dentro do vivencia e origem de coda 
ilheu. Sobrevivem 00 tempo moderno e a 
todas as inova<;:6es tecnol6gicas que com 
ele chegam, e tornaram-se testemunhos 
previligiados de um passado longinquo, mas 
saudoso. 

As fechaduras do ilha do Corvo sao exemplo 
disso mesmo; atrever-me-ia dizer que 
funcionam como um elo profundo entre 0 

passado e 0 presente e qui<;:o 0 futuro. Tem 
toda a simplicidade e beleza dos objectos 
unicos, autenticos tesouros que retratam 
toda a arte dos corvinos de trabalhar a 
madeira. .. No "segredo dos deuses" 
permanece a data certa do sua origem, 
sabe-se apenas que existem. 

Pequenos engenhos feitos em "cedro-zimbro" 
rum tipo de madeira que ainda hoje 
sobrevive no mais pequeno ilha do o 
arquipelago a<;:oriano). De estrutura simples, u 
a simetria projectada pela chave do 

4,madeira permite mover 0 encaixe -+provocado pelos trinques encarnados. Sabe C se, no entanto, que a constru<;ao de uma fechadura com esta especificidade marco as 
(])necessidades sentidas pelos corvinos, num determinado periodo do sua hist6ria secular. .
U 

A madeira substitui, sobremaneira, 0 metal em climas humid os. A sua simplicidade no 
concep<;:ao nao exigia nem pericia, nem tecnica especializada, sendo, por isso mesmo, o 
acessivel a todos. No entanto, a sua vulnerabilidade, singeleza do material em que e 10 
concebida, provo indirectamente, toda a peculiaridade e simplicidade do vida 
comunitoria dos corvinos. .-<> 

1]
No verdade, s6 uma sociedade tao isolada consegue construir um instrumento de (])
protec<;:ao dos bens materiais, cuja eficocia e durabilidade, ainda hOje, se baseia 
fortemente no confian<;:a depositada nos outros, mais do que num possivel carocter 0.. 
dissuasor do mecanismo. X 
A peculiar fechadura de madeira do ilha do Corvo e, sem duvida alguma, irrepetivel, fora (]) 
do seu espa<;:o insular, sobretudo nos tempos presentes. Esta pequeno fechadura 
representa toda a confian<;:a de uma comunidade depositada nos e para com os outros, 
dificilmente encontrada noutras comunidades do arquipelago. E e esta caracteristica 
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que a toma emblemotica do ilha do Corvo. A sua resistencia secular e, sem duvida 
alguma, um marco hist6rico, um autentico triunfo de uma comunidade too isolada, como 
ados corvinos, sobre 0 materialismo exacerbado do nossa sociedade actual. 

Visitar 0 Corvo e bom, sobretudo de veroo. A viagem pode ser feita de barco ou de 
avioo. Nos meses estivais, existem ligac;6es diorios com a ilha das Flores por barco. 
Durante 0 Invemo, os ligac;6es Flores - Corvo estoo condicionados pelo estado do mar, 
noo havendo, por essa razoo, um hororio fixo. Jo os ligac;6es aereos realizam-se as 
segundos, quartos e sextos-feiros com os ilhos dos Flores, Faial e Terceira, estos duos 
ultimos com ligac;oo 00 Continente. 

Apesar do alojamento nesta ilha ser escasso, existem, no entanto, algumas cosos 
particulares que alugam quartos, outros tipicamente rurais de aluguer e ainda uma coso 
de h6spedes. A ilha do Corvo disp6e tambem dum parque de campismo de acesso o
gratuito, a visitar. 

In: Azorean Spirit 

u 
"+,,
+
C 
(]).
U 
o 

10 
lr.
U 
(]) 
Q. 
X 
(]) 

SATA Magazine numero 7: 18-22. Inverno de 2003. 
Texto de Patricia Isldoro e lotos de Mario Nelson. 

I. 
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FLORES E CORVO 

AS MAIS DISTANTES E MAIS PERTO 


DO CORA~AO DE PORTUGAL 


Conheciamos, lendariamente, por leitura de cronicos 0 «CorvO» e os «Flores» - as ilhos, 
mais dislantes do Eurooa (10 milhos do faial) , as mais proximos dos Estados Unidos e os 
menos conhecidos do arquipelago o<;:oriano. ((Menos conhecidos», sublinhamos, pela 
condic;:ao da invariabilidade do tempo e por falta de portos normais. Os ventos a li 
sopram rijos. M6 feic;:ao para qualquer barco. Cuidado, pois, quando a meteorologia os 
rotula de ((ciclonicos do quadrante Oeste». Esempre problema. A vaga , mesmo quando 
o Sol 16 no alto nos sorri e a Lua d6 0 ar de sua grac;:a, e sempre alterosa . Intimidativa. 
Desapegamo-nos da vida quando, porventura, nos afoitamos 00 arriscado trajecto de ir 
para terra, contingenciados a cosca de nos, animada pela perfcia destes lobos-do-mar, 
ao impulso dos remos . Quase uma odisseia, diriamos. Quantos vezes 0 estomago aflora a 
boca. Pomos pe em terra firme, num hipotetico porto ou abrigo. Arriscamos a pele mais 
uma vez por nossa conta e risco. A ideia fixa de visitar 0 Corvo e os Flores foi, a custo, 
conc retizada. Desejamos ve-Ios com os nossos proprios olhos. 

CORVO: ESSE ETERNO DESCONHECIDO 
Cruzamo-nos com homens, mulheres e crianc;:os. Est6 ali tudo. Vieram todos para a rua, 

os seus 683 habitantes (1967) . J6 teve, em 1871, para cima dos 800. A populac;:oo 

decresce, porque? A 6rea e pequeno: 17,45km2. Nao h6 foguetes nem, tao pouco, 

banda de music a a nossa chegada. Para substituirem a filarmonic a h6 um grupo de o 


tocadores de «gaita de u.foles». Hoje, e 0 festejado 4,((Dia de Sao Vapom. +-
Quose feriado. Pelo C 
menos uma pausa no Q)labuta di6ria. H6 razoes e_ 

para isso. H6 um mes que U 
esta boa gente sonha, 
acordada, com es\e o 
momento. No vespera do 10
barco arribar nao se 
dorme. Tudo alerta... e lr.
tambem um homem que 1J se intitula 0 «Rei de It6lia» Q)que quer convencer toda a gente que pertence a alta estirpe e possui, escondido, noo 


sei aonde, um tesouro, 0 mais importante de todo 0 Mundo. Q. 

>< 

Durante dios consultaram-se velhos marftimos, mestres no que diz respei\o as previsoes do Q) 
tempo . Escutou-se a TSF atentamente. Aventurou-se hipoteses. Por fim, eis que 0 barco 
chegou! Euma euforia que comanda nervos e sensac;:oes. H6 sempre nisto a esperanc;:a 
de se lobrigar cara conhecida, a chegada de um parente vindo de longe. As vezes 
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nada disto acontece. Mas ha, pelo menos, uma carta que se espera e os relaciona com 
o Mundo. Os menos felizes tentam renovar a esperan<;:a. Esperan<;:a que se guarda em 
trinta dios bem contados, noutra propicia ocosiao, como agora, 0 de se repetir 
novamente 0 ((Dia de Sao VaporJ). Para quem nao viva este ((iso lamento» esta e uma 
historia sem historia, de conforma<;:ao. 0 corvino tem a virtude de saber esperar. Efilosofo 
pelos circunstancios. Amolda-se como um condenado sem penos a cumprir. Euma 
imposi<;:ao que aceita sem constrangimento nem uma palavra de revolta. 

Falam todos uma linguagem que os nossos ouvidos nao estao habituados. Estranhamos a 
sua musicalidade. E uma linguagem desenterrada de ((quinhentos». As suos figuros 
parecem-nos biblicas. Ja os vimos, algures, retratados em retabulos ou nos Tabuos de 
Mestre Nuno Gon<;:alves. 
Caras de santos ou de 
pedintes! Extraordinaria gente. 
Olham-nos, interrogando-se. 
((Alhore» (que quer dizer 
((acordo» e a sua melhor 
sauda<;:ao). Rompemos por 
entre a multidao e vamos 
subindo uma rua tortuosa, 
com predios de um lado e 
doutro, negros. Todos eles tern 
res-do-chao, poucos com um 
andar! Portos abertas . Que e 
dos Fechaduros? Supomos 
que nao damos pela sua 
existencia. Isto nao e lenda. Vimos a realidade com os nossos proprios olhos. Reina uma 
atmosfera de confian<;:a entre todos, um bom clima de entendimento. Mutuo auxilio por 
toda a vida ate a morte. Quando alguem morre quatro vizinhos encarregam-se de Ihe 
dar sepultura. Um caixao serve para todos . Quando encontram qualquer objecto o 
perdido ele e colocado num prego que est a no portada do velha igreja construida em u1674. Os moinhos estao a disposi<;:ao de toda a gente para a fornada. Nao ha policia. La 

'+esta 0 presidente do Municipio que se encarrega daquela e de outros fun<;:oes. A prisao ,
nao funciona. Moram ali os folhos dos arvores que nesta altura se encaminham para la, -+
levados pelo rodopiar do vento. Nao ha analfabetos. A escola, essa, sim funciona. 0 C 
sacerdote, 0 Padre Eugenio Rita, alem de cura de olmos exerce a medicina, no (1).ausencia do facultativo, cargo que, as vezes, esta vago. Quantos medicos nao tomam 
posse dos suos fun<;:oes e retiram no mesmo barco, horrorizados pelo isolamento a que U 
esta votado 0 Corvo? o 
o gada erra nos postagens, que sao de todos. Apenos esta identificado por uma marco 10 
nos orelhos. A propriedade e muito dividida. Todos tem 0 seu quinhao. Ha coure los com lr.6m2! Possamos a coso onde esta instalado 0 Espiri to Santo, aos Pa<;:os do Concelho e 00 
((Outeiro». Este e um terreiro, ponto de encontro dos homens, onde se poe em jogo a -0 
vida do Corvo . Livro aberto do historia deste pacifico povo. Os ((homens do fala ou do (1) 
acordo» como eles dizem, concentram-se neste terreiro a semelhan<;:a daquelos 0. 
pequenos republicos de ossembleios populares que a Historia nos fala dos tempos X 
remotos. Democracia de lavradores chamou Raul Brandao. Determina<;:60 [((chamados», (1)
no sua expressao) para se projectarem os concertos dos caminhos, do moinho ou do 
Forno comum, no resolu<;:ao de pleitos, de questoes de agua, etc. Os de avan<;:ada 
idade encostados 00 cajado e levando a ((rosquilha» (almoFada feita de palha de junco) 
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contam os epis6dios dos suos aventuros quando estiveram na Calif6rnia. Eles um dia 
alimentaram e experimentaram 0 eldorado dos Estados Unidos! 

Entre aquelos figuras do Outeiro pareceu-nos ver a inconfundfvel estatura do Gato, um 
Hercules, um homem cicl6pico do tempo de Afonso Henriques. Quando fez a recruta em 
ariilharia, em Angra, precisou de fardamento talhado a medida e teve honras de 
exposi<;oo dos botas da ordem numa montra da rua da Se. 

o corvino emigra para os Estados Unidos mos quando de 10 parie deixa os hobitos e 
costumes norte-americanos. Retoma 0 viver como se nada possasse na vida deles. 

o corvino e muito poriugues. Assim foi ele 0 ultimo a submeter-se ao regime de Filipe II. 
Quando 0 entoo Governador da Horia, Dr. Manuel Francisco Medeiros Ihes perguntou 
qual a sua maior ospira<;oo respondeu que Ihes bastava uma bandeira para com ela 
saudar, mesmo de longe, os navios que possossem naqueles rum os, numa certeza de 
que todos sentissem que 0 Corvo tambem era Poriugal. 

Ereconhecido do que Ihe fazem. Mousinho da Silveira, 0 ministro da confian<;a de D. 
Pedro IV, quando extinguiu os dfzimos e elevou 0 Corvo - 0 mais minusculo concelho 
poriugues - [a categoria de vila, 1832), logo 0 povo, em peso, agradeceu com ruidosos 

manifesta<;6es de regozijo 0 

bem que 0 estadista Ihe fizera. 
Ate ao fim da vida de Mouzinho 
da Silveira os corvinos nunca 0 

esqueceram a ponto de Ihe 
enviar todos os anos um 
presente simb6lico. Isso deu azo 
a que ele no testamento 
escrevesse: «Quero que 0 meu 
corpo seja sepultado no o 
cemiterio da ilha do Corvo, a umais pequena dos A<;ores, e se 

'+isto nao puder ser por qualquer ,
-+motivo ou por noo querer 0 meu 

testamenteiro carregar com C 
essa trabalheira, quero que 0 Q).meu corpo seja sepultado no 

cemiterio da freguesia da Margem, periencente ao Concelho de Gavioo. Sao gentes U 
agradecidas e boas, e gosto agora, da ideia de estar cercado, quando morio, de gente o que, na vida, se atreveu a ser agradecida». 

10 
o Corvo e 0 veriice de uma grande montanha vulcanica. Alinha-se junto ao mar. Em lr.1966 foi inaugurado 0 cais do Porio da Cosa. Etodo uma escarpa inacessfvel. 

""0 
Por estrada nacional atinge-se 0 cume da ilha - 0 «Caldeiroo». Na Ponta do Marco, local Q) 
que se visiona: um homem de pe apontando aos mareantes 0 rumo para a costa 0..
americana. Eum espectoculo inesperado e surpreendente, a existEmcia no fundo desta ><grande bocarTa, a cratera, uma enorme lagoa que parece mais um mar dividido em Q)
ilhas e ilheus: Morcebo, Mato, Manquinho, Bra<;o, Bracinho e Marreco. Nem uma orvore 
se vislumbra. S6 erva, muito tosquiada, e junco vermelho, sao toda a sua decora<;oo. 
o corvino vive da agricultura e da pecuoria. 
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o grande transporte desta gente e 0 burro e 0 cavalo. H6 tambem um unico automovel, 
uma camioneta e uma moto, todos eles com motores j6 muito gostos pelo uso. E 
presidente do municipio 0 Prof. Alfredo Lopes. 

FLORES - A ILHA ENCANTADA 
A 15 milhas do suo irma, 0 Corvo, os Flores e uma dos mais bonitos lihos dos A<;ores. Uma 
serie de montanhos circundam toda a periferia. 0 seu nome foi dodo exactamente 
pelos hortenses que inundam por completo toda a 6rea que e 142,84 km2, com 6617 
olmos. No mes de Abril e de Maio esta grande florac;:ao transforma-se num autentico 
jardim. A ilha e toda uma vertente de verdura. Um dos seus picos mais elevados e 0 

Morro Grande (941 m.) e, logo a seguir, 0 de Lomba-de-Vaca (843m.). H6 crateros de 
vulcoes extintos, hoje transformados em lagoos embelezados por riquissima flora. A 
hortense impera em tudo como a 
flor-rainha. Divide-se em dois 
concelhos: Santo Cruz dos Flores e 
Lajes das Flores. 

Com a instala<;ao do Bose Francesa 
(Esta<;ao de Rostreio de 
Teleguiados) est a a ser construido 
um hotel, que, depois, em 1966 
ficou concluido. E interessante 
recordar-se uma possagem de 
muito portuguesismo manifestada, 
ha tempos, por este bom povo. Nao 
vivendo em mare de rosos 
recusaram-se vender qualquer 
terreno aos subditos franceses para o 
a constru<;ao urbano ou para a instala<;ao de negocios comerciais. Os homens dos uFlores responderam-Ihes com um nao categorico. 

4-,-
Este povo nao vive a vida trepidante imprimida pelo modernismo. Lassidao de nervos, +
estatismo, vida igual a de todos os dios. 0 faro I que risco os ares do noite lembra um C 
gritante reclame luminoso que Ihes da sopro de vida moderna. Eso isto que Ihes lembra Q).a vida hodiema. Estuda-se a possibilidade de um aerodromo que ligara as Flores as ilhos 
que possuem compos de avia<;ao. U 

oDentro de um ano a canalizo<;ao do agua e uma realidade. Em 1966, projectava-se um 
porto e uma central electrica que foram finalmente concretizodos agora em 1967, com lO 
a central hidroelectrica de Ribeiro de Alem Fozendos, e a rede que custou 33 mil contos. l>'.Os Pa<;os do Concelho foram inaugurados pelo ministro Santos Junior, em 25-VIII-67. 

1J 
No Vole do Fozenda, construi-se a barragem Esta em estudo a construc;:ao de um porto Q) 
de abrigo que ficara em mais de cem mil contos. A ilha tem um medico para 6000 0..habitantes. A Misericordia no qual funciona um bom hospital vive em serias dificuldades ><financeiros para cumprir a suo missao. Emigra<;ao em grande escala para 0 Canada e Q)para os Estados Unidos. A cadeia de Santo Cruz das Flores esta nos baixos do hospital. 
Nao tem vidros nem grades. Qualquer preso pode ganhar ossim a liberta<;ao de um 
momenta para 0 outro. 
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A gente e pacifica. Durante mais de 50 anos deram-se apenas dois crimes: um, em 1964, 
cujo criminoso era micaelense; outro, era madeirense. 

Nao ha policia. Em sua substituic;:ao os presidentes dos Munidpios Fernando de Freitas 
Silva e Mauricio Luis Escobar, este ultimo de Santa Cruz das Flores fazem as suas vezes. 

Falam-Ihes ao corac;:ao. Eles rendem-se totalmente. 

AS Fores mantem um Observat6rio e uma Estac;:ao 
de Radio Naval que prestam relevantes servic;:os a 
navegac;:ao. Em 10-V-1967 foi criada a Federac;:ao 
dos Municipios da Ilha das Flores que e gerida por 
um Conselho de Administrac;:ao, e em Setembro 
deste mesmo ana foi autorizada a construc;:ao para 
a Capitania e Comando da Defesa Maritima. 

Exporta gado, lacticinios e 61eo de baleia. Sede de 
Julgado Municipal e Comarca (em Santa Cruz das 
Flores a qual abrange tambem a Ilha do Corvo). 

o Visconde de Castilho, que aqui esteve dizia que algumas regioes desta Ilha faziam 
lembrar, pela sua beleza e pitoresco, a Suic;:a. Outros escritores citam-na como uma das 

mais privilegiadas e de interesse turistico. 

A visita ao Vale da Fazenda de Santa Cruz e ao 
Vale da Ribeira da Cruz sao verdadeiros mimos de 

•beleza. A Furna dos Enxareus pela sua tonalidade 
valia uma pintura. A baia da Ribeira da Cruz, 
imponente pela altura e pelo comprimento e ponto 
obrigat6rio de interesse turistico. A tradic;:ao diz que 
ali foi refugio de um veleiro espanhol que vinha das o 
Americas, de Alabama. u.

'+-Foram construidas 18 moradias em Santa Cruz das ,-
Flores. +

C 
Enfim, as Flores deve ser incluida na «Potencialidade (J) 
Turistica Ac;:orianan assim como 0 Corvo. Diferentes .

-.-- nos seus aspectos, mas com caracteristicas afins. U 
Sao portas abertas para 0 turismo. Mas nao podem os6, por si, resolver os problemas quando tem como 

receita ordinaria somente trinta contos anuais. 10 
c..r.

1J 
(J) 
0.. 
X 
(J) 

A. lopes de Oliveira 
In: IIhas de Bruma - roteiro ac;:oriano. 1967 lIvrarla Edltora Pax, lda., 52·59p. 
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ALGUNS NOMES QUE TIVERAM 

ESTAS DUAS ILHAS 


Antes de deixarmos este tema do descoberta, dificil e aspero por natureza, duas 
referencias, muito breves, aos nomes que tiveram as ilhas do Grupo Ocidental. 0 assunto 
tem interesse relativo, e certo, mas, sem grande prosa nem trabalho, podera, mesmo 
assim, satisfazer a natural curiosidade de um ou de outr~. 

Do leitura desses diferentes nomes, resulta a vista, desde logo, um curioso conceito, que 
teve e entendeu estas duos ilhas por um arquipelago pr6prio, e independente, portanto, 
do dos Ac;:ores. E assim que nos documentos oficiais do epoca, a par das ilhas do 
Madeira, dos Ac;:ores e de Cabo Verde, se enunciavam como do posse do Reino as «ilhas 
das Flores». Eassim, ainda, que, em carta de 1475, D. Afonso V faz doac;:ao, nao do ilha 
das Flores e do ilha do Corvo, mas sim das ilhas das Flores - designac;:ao, de resto, que se 
haveria de manter por uns acrescidos anos mais. 

No segundo metade do seculo XVI - e coincidindo, sensivelmente, com 0 infcio do 
ocupac;:ao filipino - a designac;:ao e substitufda entao, por «ilhas de Santo Antao, Flores e 
CorvO». Alterava-se assim 0 nome, que iria ser utilizado ate finais de seiscentos, mas, de 

•• 	 certa forma, mantinha-se a ideia de arquipelago individualizado. [Empregue embora ja 
em 1548, a designac;:ao Santo Antao atinha-se n a altura, tao-somente, a maior das ilhas 
mais ocidentais). 

Em vida, porem, do Infante D. Henrique - e veja-se, por exemplo, a carta regia datada 
de 3 de Dezembro de 1460 (22) - tinham side estas duas ilhas conhecidas por S. Tomas [as o 

Flores) e Santa lria [0 Corvo). No sua u 
«Monarchia Lusitana» (23), Frei Francisco '+,,-
Brandao confirma, de resto, 0 baptismo +
daquela, 	 atribuindo a escolha desse C 
nome a considerac;:ao e respeito pelo msanto ingles do seculo XII Thomaz B. .-
Canturiense. u 
Todavia, num trabalho vindo a publico o 
recentemente, Viriato Campos 1241 opina 10 
que S. Tomas e Santa Iria designariam lrrespectivamente as ilhas do Corvo e das .-
Flores, e nao 00 contrario, como parece ""0 
sugerir a carta de Crist6foro Soligo, de m1455. Fundamentos? E que, explica este autor, a mais antigo carta portuguesa que 

(Latribui 0 nome de Flores a maior dessas ilhas, design avo ja a menor de San mOl. 
X 

Uma coisa, no entanto, e certa - talvez porque se tenha alimentado no texto de Frei m 
Brandao e no mapa de Soligo, 0 que a tradic;:ao nos diz, diverge completamente do 
opiniao expressa por Viriato Campos. Resto-nos, agora, a denominac;:ao Corvis Marinis, 
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de todos elos a mais antiga. Que ilha design aria esse nome? A que hoje chamamos 
Corvo? 
Ebem possivel que nao, malgrado toda essa similitude vocabular. Naquilo que pretendia 
ser 0 Grupo Ocidental, 0 Atlos Mideceu - aquele que, de toda a cartografia tricentista, 
melhor representara as supostas ilhos ac;:orianos - inscreve uma so ilha, que baptizo de 
Corvis Mannis. A merecer este mapa algum credito, e evidente que essa ilha so poderia 
ser os Flores, mais nao seja pela avantajada dimensao que tem, ou, ainda, por ali se 
omitir uma vizinhanc;:a que e notoria. 

Um seculo mais tarde, a carta regia de 20 de Janeiro de 1453 parece, de resto, vir 
confirmar esta suposic;:ao. Nao e crivel que ao Duque de Braganc;:a e Conde de Barcelos, 
por sinal tio do monarca, tivesse 
entao EI-Rei doado 0 pequeno 
Corvo, ignorando, de todo em 
todo, uma ilha bem proxima, mais 
principal e igualmente recem 
achada. Tera. sim. D. Afonso V 
doado as Flores. que aos mapos 
de trezentos fora buscar tal 
designac;:ao. e. por arrostamento. 
a ilha mais pequena, tida ao 
tempo por um ilheu daquela. 
Alias. era este ainda. no reinado 
de D. Sebostiao. 0 conceito oficial 
que se fazia dessos duos parcelos 
atlanticos - Flores e seu ilheu. E so 
com 0 governo da Regencia 
lograria 0 Corvo alcanc;:ar dos 
Flores independEmcia administrativa. quando 0 decreto de 21 de Junho de 1832, 
ossinado em Ponta Delgada. sob proposta de Mouzinho da Silveira, elevou a categoria ode vila a povoac;:ao local, ali constituindo, tambem, uma «Camara Municipal 
independente». u 

\.I-,-
Chegados aqui. uma pergunta: sera porventura heresia admitir-se que Corvis Marinis e ~ 

Corvo tenham designado, inicialmente, a ilha das Flores. C 
()). 

12>1 (fArchivo dos A<;:oreSl). I. 14 e 15. U 
12>, Fronk Stanley Weston. (fA ilho de 500 Thomoz». B.N.C. do Hono. vol 3. n°. 3. Dez. 1964. 

''' ' - (fSobre 0 Descobrimento e Povoomento dos A<;:oreS». 
 o 

10 
lr. 
-0 
()) 
Q. 
>< 
()) 

Francisco Antonio N. P. Gomes 

In: Flores e Corvo - 0 outro arquipelago. 1989. Edic;oo da Camara Municipal de laJes das Flores. 


, 
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ILHA DAS FLORES 
percursos pedestres c assificados 

)l _nte ~ de: if' .... i.] d CJiT ·,jf J tl lJ tnforme So(mu," _ JIQtJ~m dl.: ylJJ I J]I.JcJrso Ollt ir ' ta;':'r QuandO prcot£lnOl" com£l(.l . 
,.6 .. (or" start inq the walk always in lor m som eone about the t rai l you wil l take and when you in tend to start it. 

__ dtd OUf: ... ~ c..' u· DO!.:U· 0 o?'~LJ!PdMt=ntG adt-Quade t!! as rrilntlrn~r.tos nC'c.es.sano 
2. Make sure you have the adequate equipment and plenty to ea t and orink . 

Jr. JI!:I ;ur 1c. I i.: I JJ)" i. arl rl ~(\ IJIltl t ~ 

3. Avoid leavinQ the Identulea trail and do not take snor t cuts. 

AZORI~ilN OI?I~J(':IJ\J. W ilUHNfJ I'Rilll,S N 

A 

o 
u.

,,
. I -,:.::: 

~ 

I • \...1 j \..... ... ~. +
C 
(])

PONTA DElGADA - FAJA GRANDE .-
Inicia: Panla Delgado U 
Terma: Faja Grande 
Dislancia: 9 kilomelros o 
Dura<;:aa: 2,5 haros 10Dificuldade: media 

~ .
"D 
(]) 
0.. 
>< 

Este percurso tem infcio depois de passar a ponte que passo sobre a Ribeiro do Moinho, (]) 

mois 6 frente voi encontrar um cruzamento de ocesso 00 faro I de Albarnoz. Sigo pelo 

cominho 6 sua esquerdo, depois de cominhar cinco minutos ira encontrar 6 sua direito 

umo marco<;:ao. 0 cominho propriamente dito come<;:o por umo zona de empedrodo, 


I. 
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subindo um pouco. Depois de quinze de percurso, encontrora um cominho do seu lode 
esquerdo, ignore-o e continue sempre em frente, passondo depois por algumas concelas 
[portoes de madeira] e pelo leito de varias ribeiras, ate come<;:ar a descer em direc<;:oo 
00 lugar do Ponto do FOjo, 

A ten<;:oo, devido a aguo que normolmente ocomponho 0 trilho, este pode tornar-se 
escorregodio. Apos umo horo e quinze minutos de cominhodo, chegara 00 lugar do 
Ponto do Fojo. Sigo sempre em frente ate chegar a Igrejo e umo caso do Espfrito Santo, 
A partir doqui deve seguir pelo estrodo de asfolto. Ao chegar a ultimo Ribeiro [das 
Casas], podera presenciar umo quedo de aguo bostonte bela sobre 0 chomodo Po<;:o 
do Bocolhou. Depois do ribeiro, sigo pelo estrodo de asfolto em frente ate chegar 00 

centro do freguesio do Fojo Grande, ou tome um cominho antigo a suo direito, que 0 

levora ate junto do zona bolnear onde podera refrescar-se, tomor umo refei<;:oo ou 0 seu 
transporte . 

FAJA GRANDE - MtRADOURO DAS LAGOAS 
Inicio: Faja Grande 
Termo: Miradouro dos Lagoas 
Distoneia: 6 kilometros 
Dura<;:ao: 2 horos 
Difieuldade: medio 

"Quem olho pelo primeiro vez para a vertical Rocha do Fojo tolvez noo posso ocreditar 
que hojo um cominho para subir, mas este de facto existe, e e mois ogrodavel percorre
10 de cimo para baixo. Apos 0 cruzomento do Jardim, segue-se pelo estrodo que voi o 
para Santo Cruz ate a ponte do Ribeiro Grande, em vez de seguir pelo curvo a direito, udeve-se ir pelo estrodo de bogo<;:o que voi ter 00 Morro Alto, 0 pico mois elevodo e 

4ponoramico das Flores, com a grande onteno de telecomunico<;:oes of instolodo em mil ,,
novecentos e oitento e seis. +

C 

I LHA DAS FLORES II LU [.;:i ISLA,ND 

(l).
U 
o 

10 
.-lr 
"D 
(l) 
0.. 
><
(l) 
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A estrada desenha uma acentuada curva a esquerda, onde e atravessada por uma 
grota. Olhando para tros, admira-se a vista excelente do Lagoa Branca, onde 
antigomente os Povos das ditas Fajas, atravessavam pelo meio em cima de grandes 
camadas de lenha, para encurtarem 0 caminho". A direita do Lagoa Branca, tambem 
se pode ver a cratera do Lagoa Funda. 

LAJEDO - FAJA GRANDE 
Inicio: Lagedo 
Termo: Faja Grande 
Distancia: 9 kil6metros 
DuraC;;ao: 2,5 horas 
Dificuldade: medio 

Este percurso tem infcio no final do Estrada de asfalto que do acesso 00 poria do 
freguesia do Lajedo. Um pouco a frente do infcio do trilho, encontraro uma bifurca<;:ao 
de caminhos, ambos levam 00 Mosteiro. Siga pelo caminho do esquerda, descendo por 
um trilho empedrado. Siga sempre pelo trilho acomponhando as diversas subidas e 
descidas que 0 caminho proporciona, passando pelo leito de algumas ribeiras. Os 
ultimos vinte minutos fozem-se em subida, ignorando algumas safdas quer a direita, quer 
a esquerda ate atingir a estrada de asfalto. Siga pela esquerda ate chegar a um 
pequeno largo onde se encontra a Igreja. Continue no estrada de asfalto, atravessando 
a freguesia, virando a direita e seguindo no sentido do lugar do Caldeira do Mosteiro. 

, ., ' o 
.-u 
~ ... 
+

.( C 
Q).
U 
o 

10• 
lr.
1J 
Q) 

Q. 
Antes de chegar a antena de telecomunica<;:oes, que pode observar no cimo de um >< 
monte, encontraro nova marca<;:ao, que 0 levaro a descer por uma vereda, em Q)
direc<;:ao a freguesia do Fajazinha, 0 que demoraro cerca de trinta minutos. Ao chegar a 
Fajazinha, passando pela Igreja e pelo largo do Rossio, devero seguir pela esquerda junto 
de um pequeno estabelecimento comercial, ate um pequeno largo de onde iniciaro a 
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sua descida em direcc;:ao 6 Faja Grande, tendo antes de atravessar a Ribeira Grande. 
De notar que esta passagem esta bastante dificil, devido aos ultimos temporais, que 
alargaram bastante as margens, criando alguns problemas de transposic;:ao da mesma, 
embora consiga ver com alguma facilidade a continuac;:ao do percurso no outra 
margem. Depois de transposta a dificuldade, basta continuar no trilho empedrado, 
ignorando algumas safdas 6 direita que levam a zona de pastagens, ou 00 lugar do 
Cuada. Ao chegar 6 estrada de asfalto, siga pela esquerda em direcc;:ao 00 centro do 
freguesia do Faja Grande passando pela Igreja ate 6 zona balnear onde terminara 0 

percurso. 

FAJA DE LOPO VAZ 
Inicio: Faja de Lopo Vaz 
Termo: Fajo de Lopo Vaz 
Distoncia: 4 kil6metros 
Dura<;:ao: 2 horas 
Dificuldade: medio 

rn 
~ 
No Vila das Lajes, depois de passar 0 campo de futebol, no sentido Lajes - Faja Grande, 
entre no primeira rua 6 sua esquerda que e a Rua P. Joao Fraga Vieira. Seguindo sempre 
em frente e ignorando uma safda 0 esquerda e outra 6 direita, vai encontrar um 
entroncamento, vire para a esquerda e siga sempre em frente ignorando ainda 
quaisquer safdas quer 6 esquerda, quer 0 esquerda, quer 0 direita, ate encontrar um 
pequeno parque de lazer e um miradouro. Ja no miradouro do Faja de Lopo VOl, ira 
encontrar 0 sua direita um caminho um pouco estreito que comec;:a com pequenas 
escadinhas, esse e 0 infcio do percurso. Desc;:a sempre 0 caminho ate chegar a uma 

In: Prospecto lurfstlco divulgedo pelo Posto de Turlsmo des flores, 1994. 
Servh;:o de IIhe des Flores e Corvo. Secreterie Regional do Economlo . 

zona de areia preta, of ira encontrar uma marco que indica 0 fim do percurso. Logo em 
frente vera uma praia de areia e pedro preta que Ihe proporcionara um bela passeio 00 o 
longo da mesma. Na zona das pequenas casas que 10 estOo, existe uma nascente de u.agua onde podera refrescar-se. I+... 

+
C 
(l)
.
U 
o 

10 
.-lr 
1J 
(l) 
Q. 
X 
(l) 
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oceano de enconfro aos ilheus, um rendilhado de alva espuma 
que se desvanece na ressaca, cruzeiros levantados na coroa de 
pic os, clamando pelas aten~oes divinas, pequenas capelas que 0 

povo consfruiu e dedicou a Virgem Santiss/ma e a um oufro santo 
da sua predilec~ao. 
"ha das Flores, manancial de formosura, toda ela um attivo 
miredouro para as povoa~oes que a circundam, ao longo da 
costa. Fajazinha, Ponta Delgada, Faja Grande (com a sua ((Ponta})), 
Santa Cruz, Lages, Fazenda das Lages, Cedros, Lomba, Lagedo, 
fozendo de Santa Cruz. Mosteiiro. Cavefa'o __ _ 
trha den Rores, de infcio coberfa de cvbres, hoje revesfida de 
hortensias. "ha que e uma euforia de cor, um oasis de 
graciosidade, um sublime devaneio da natureza. 

* 
o Corvo, sob 0 dominio da ancestralidade, casas e canadas 
tipicas, e a ilha casti~a do arquipelago. No alto, afunda-se 0 

gigantesco caldeirao. Sete ilhotas agrupadas povoam-Ihe 0 lastro, 
emergindo das aguas quietas. 
o COlVO, coslas as mar poneado de i/heus.. E:Xf_:: irO::> • .Pc / .::1 
Negra ... 
A tendo do aparecimento do escultura de Nossa Senhora do 
Rosario, 00 10 do do Porto do Coso. Uma imagem que mudou de 
nome. A mesma que e agora de Nossa Senhora dos Milagres ... 
o Corvo, ilha de repouso, de medita~aoJ de quietude, de arnor. 0 
Corvo, um fravesso devanek> da natureza ... 

Guido de Monterey 
In: Flores e Corvo (Ac;:ores). As IIhos do Ocidente, 1979. 
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