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Introdução

John Fowler, inglês em viagem pelo Estado de Nova Iorque em 1830, 
escreve um diário – Journal of a tour in the state of New York in the year 1830 
– dessa viagem, com particular incidência nas condições, como desvenda 
no subtítulo (with remarks on agriculture in those parts most eligible for set‑
tlers), para os que se pretendem instalar nos Estados Unidos e desenvol‑
ver aí as suas actividades económicas.

Na viagem de regresso a Inglaterra, no Outono de 1830, a bordo do 
Robert Fulton, barco americano com carregamento de farinha, sofre um 
naufrágio quando a embarcação vai em socorro de uma barca inglesa 
em perigo. A descrição arrepiante do acidente e dos dias sucessivos 
num barco naufragado até alcançar a costa da Ilha das Flores (no espaço 
de uma semana) é o início de um diário atento, pormenorizado de um 
homem, jovem, que chegado a terra segura – a Ponta Delgada e depois 
Santa Cruz, na Ilha das Flores – se deslumbra com a beleza da ilha, o 
exotismo da vida dos florentinos, se escandaliza com o regime político 
miguelista, reservando os elogios à Ilha Terceira e à causa de D. Maria.

Do naufrágio de Robert Fulton temos conhecimento através das notí‑
cias consulares americanas e incluídas também nos Anais dos Dabney, 
mas, contrariando o que afirma José Trigueiro, autor de Histórias e Lendas 
da ilha das Flores:

Embora não saibamos como e onde se instalaram na ilha das Flores os 
114 passageiros e tripulantes do navio “Robert Fulton”, nem durante quanto 
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tempo eles ali terão permanecido, sabe‑se que o vice‑cônsul americano 
nessa ilha Sr. Borges lhes prestou a melhor hospitalidade possível. Em 27 de 
Novembro já todos estavam na Horta e o referido Sr. Borges deve ter seguido 
com eles para essa cidade. E isto porque aí foi cordialmente convidado para 
jantar com o cônsul americano Charles W. Dabney, na companhia do Capitão 
Britton e do escritor inglês Sr. Fowler.

Através deste diário, sabemos onde, como e durante quanto tempo 
os tripulantes ficaram instalados. Descreve‑nos, ainda, o leilão dos des‑
troços do navio e da sua carga e qual a importância arrecadada com o 
mesmo.

Mas o interesse mais particular deste relato reside na descrição e 
observações da Ilha das Flores, dos seus habitantes, seus costumes, suas 
actividades económicas, as suas mulheres, a religião, a política, a segu‑
rança militar... aspectos que John Fowler, protestante e liberal, homem 
apreciador da actividade física e da caça, vai pontuando em comparação 
com os modos de vida ingleses e americanos, a par com um deslumbra‑
mento pela beleza natural da ilha e autenticidade e generosidade dos 
seus habitantes. O humor perpassa o seu relato e o olhar agudo penetra 
a fundo nos hábitos ociosos e relaxados dos mais ricos da ilha, na prepo‑
tência balofa das autoridades, que são pretexto para o assumir claro dos 
ideais liberais. A título de exemplo:

O Governo da Ilha está principalmente nas mãos de duas autoridades, 
o Governador e o Juiz, merecedores representantes, em todos os sentidos, 
do seu desprezível amo, Dom Miguel, que, tendo tomado o trono de Portu‑
gal, exerce o seu domínio em todos os Açores com excepção da Terceira que 
segue a causa de Dona Maria. O poder destes mesquinhos tiranos parece ser 
de carácter sumário e absoluto, chegando ao ponto de proibir quem quer que 
seja de lançar um barco ou apanhar um navio, ainda que em perigo, sem sua 
autorização. E enviam para a prisão, a seu bel‑prazer, qualquer um que, ao 
os encontrar ou ao passar pelas suas casas, se esqueça cerimoniosamente de 
tirar o chapéu. Com espécimes de despotismo como estes, é uma farsa falar 
em jurisprudência e é supérfluo acrescentar que as pessoas, em geral, vivem 
em estado de abjecta e degradante vassalagem. Ainda que em submissão, 
submetem‑se sem replicar e, cultivando as suas terras férteis ou dedicando‑
‑se à pesca, obtêm muito mais do que o suficiente para os seus desejos limi‑
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tados e vivem felizes e contentes – pudéssemos nós dizer o mesmo de outros 
que estão sob sistemas mais iluminados e liberais!

Das Flores, partem para o Faial, onde Fowler juntamente com o vice‑
‑cônsul americano das Flores, Sr. Borges, são convidados diários da resi‑
dência dos Dabney. É a John Fowler, pelo que se comprova nos Anais, 
que se deve a atribuição do nome de Fredonia House à residência dos 
Dabney na Horta. Curiosamente, a família Charles Dabney vai adoptar 
este nome para a sua nova residência. Diz‑nos Joseph Abdo em On the 
edge of History. The story of Dabney family and their influence on Atlantic 
history

The author [John Fowler] called Bagatelle “Fredonia House”, a name 
whose origin is unknown and which created some confusion among latter 
visitors, such as Captain Vidal who included it on a map he made of Horta. 
However it eventually became the name of the house Charles Dabney built 
and move into in 1836 (2005, p. 151)

Qualquer justificação que se possa atribuir à opção por este nome será 
de índole especulativa, mas tendo Fowler vindo de uma visita a Nova 
Iorque, referir‑se‑á, provavelmente, a Fredonia em Nova Iorque onde se 
instalou a universidade, a Fredonia Academy. Fredonia foi o nome pro‑
posto por Samuel Latham Mitchill para substituição de Estados Unidos, 
forjando‑o da palavra inglesa freedom e o sufixo latino. Ainda que a sua 
“tese” não tivesse ganho os contornos desejados, o nome foi assumido 
por várias terras nos Estados Unidos. Acredito que possa ser esta a ideia 
da proposta de Fowler, Fredonia House, os Estados Unidos na Horta.

O seu olhar no Faial é igualmente atento como quando nas Flores. 
Infelizmente, para os leitores de agora, dada a convivência diária com 
a família Dabney, não se demora na observação das famílias locais nem 
nos seus habitantes. Generaliza com base no conhecimento que adquirira 
sobre os hábitos dos açorianos quando nas Flores. Na sua permanência 
no Faial, destaca a descida aventureira e solitária à Caldeira, descrita 
como uma expedição de vida e morte em que se sagra um herói.

A partida para Inglaterra é emocionada e atesta a tristeza pela despe‑
dida das ilhas que tanto aprendeu a apreciar.
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A secção final do seu livro faz uma descrição dos Açores pela citação 
das obras de John Purdy e do capitão Livingston, uma das fontes usa‑
das por Purdy, por contacto directo, para elaborar o seu trabalho, como 
refere no frontispício da sua obra.

Do autor da obra pouco consegui apurar. Luís Arruda, em Descobri‑
mento científico dos Açores, refere‑o mas sem conseguir atestar qualquer 
tipo de informação biográfica. Pelo seu discurso entende‑se que é um 
homem esclarecido em termos políticos, dando a entender ser activo 
nesse âmbito, o que justificaria dedicar a sua obra a Thomas Attwood, 
banqueiro, economista e político que se notabilizou pela defesa da Lei da 
Grande Reforma de 1832 e pela fundação do partido União Política de 
Birmingham, defensor do direito de voto das classes trabalhadoras.

O texto de Fowler apresenta alguns desafios de compreensão ime‑
diata, dada a natureza algo complexa e intrincada da sua escrita. Acom‑
panhamos a presente tradução de algumas notas de contextualização 
explicativa, desvendando as citações com que o autor acompanha o seu 
relato e dando a contextualização que nos parece necessária para o enten‑
dimento ou clarificação de algumas das suas referências.

A divulgação do texto que Fowler dedica à passagem pelos Açores 
é, assim, de enorme interesse sobretudo porque fruto de uma mente 
esclarecida política e economicamente além de denunciar o olhar de um 
homem do mundo. Vem, além do mais, preencher uma lacuna na área 
de conhecimento menos vasto que é o das ilhas periféricas dos Açores. 
Trata‑se, pois, de um relato emocionante, atento, generoso e também 
crítico das ilhas das Flores e do Faial na primeira metade do século XIX.
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Nos dias anteriores à minha partida, estive tão ocupado e de modo 
tão agradável que quase não pensei no Robert Fulton, o nome do nosso 
navio. Este era, aliás, o único assunto desagradável que cruzava a minha 
mente e, assim, só mesmo na manhã do dia em que içámos a vela fiquei a 
saber o elevado número de passageiros que iriam no veleiro. Tinham‑me 
informado que seriamos quatro a ocupar o camarote e cerca de quarenta 
em terceira classe, ao invés, quando ia a embarcar, descobri que éramos 
sete no camarote, para além de mim e do capitão e, incluindo homens, 
mulheres e crianças, noventa em terceira classe. Sob estas condições, teria 
preferido desistir de partir, mas o paquete, o Caledonia, tinha‑se feito ao 
mar há dois dias e afinal a minha principal razão para ir no navio era o 
facto de conhecer de forma razoável o capitão, (Britton), o que era ainda 
um estímulo e, não menos importante, tendo passado pela provação de 
uma despedida, cheguei à conclusão que, por muito desagradável que 
pudesse ser, devia prosseguir com a viagem.

Seriam perto das nove da manhã do dia 3 de Outubro quando um 
barco a vapor foi atracado ao navio com o intuito de nos rebocar até 
Sandy Hok. No percurso fui acompanhado por vários dos meus amigos, 
mas o vento tornou‑se favorável depois de ele nos ter transportado por 
uma curta distância e içámos a vela, dispensando o vapor, muito antes 
do que havia sido previsto.

Durante os primeiros três dias, tivemos um vento razoável e fizemos 
um bom progresso, mas, depois, começou a soprar de frente e, com a 
excepção de um dia, em que esteve calmo, continuou a soprar dessa 
direcção até ao dia 15 de Outubro. Tornou‑se então picado de noroeste 
e levou‑nos em bom estilo até a manhã de 18 em que, num evento nada 
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desejado, todas as nossas expectativas mais agradáveis foram dissipadas 
de repente e de forma tremenda e o cenário mudou para um autêntico 
horror – sem remédio e de feroz desespero – em que “gritou o tímido e 
estarreceu o bravo”I – e a destruição total parecia que nos ameaçava a 
todos.

Contudo, como o acontecimento que é minha difícil tarefa narrar pode 
envolver interesses e bens de grandes proporções e possíveis disputas 
nas quais não pretendo tomar parte, vou esforçar‑me por apresentá‑lo ao 
leitor com a maior neutralidade e imparcialidade possível e com a brevi‑
dade máxima que as circunstâncias podem permitir e deixar que aqueles 
que estão mais habituados do que eu a lidar com as leis da navegação e 
as tecnologias náuticas desenvolvam e aperfeiçoam o que julgarem mais 
adequado.

Ao subir ao convés às cinco da manhã, verifiquei que o vento soprava 
com força de Norte/Noroeste. Fiquei no convés até cerca das oito horas, 
quando fomos chamados para o pequeno almoço e, pouco depois, rece‑
bemos o aviso de uma vela à vista, a cerca de dois pontos e meio da nossa 
proa a bombordo (estando nós à lat. 45º 10’N. e à long. 44º 30’ W.) na 
sequência do qual o capitão e todo o grupo, com excepção minha, foram 
para o convés, tendo sabido, através deles, que se tratava de uma barca 
inglesa de três velas com sinal de socorro hasteado no mastro principal. 
O nosso capitão, dado esse motivo, alterou o seu curso, com o intuito de 
o contactar e oferecer toda a ajuda de que necessitasse ou que pudesse 
propiciar, já que antes não tinha a intenção de passar por perto. Quando 
fui para o convés, já nos havíamos aproximado a uma curta distância de 
saudação. O propósito do capitão B[ritton] era passarmos a sotavento 
da barca, mas fosse porque o capitão calculasse mal o movimento ou 
porque estava demasiado próximo e em cima do vento de forma a poder 
acomodar‑se com a eficácia pretendida, não sou capaz de afirmar, fosse 
como fosse, a posição da barca aquietou de tal forma as nossas velas que 
o nosso barco não respondia ao leme e, tendo exposto o costado à proa 
da barca, esta veio sobre nós com uma força tremenda, fazendo com que 
o gurupés atravessasse as nossas amuradas dianteiras a bombordo, que‑
brando‑as em pedaços, assim como os cabos dianteiros, e o brandal do 
mastro embatesse na parte de baixo das amuradas da frente, quebrando 
o casco e uma das vigas do convés superior assim como os joanetes a ele 
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ligados, as escoras e a amurada. Recuperando deste choque, levantou‑se 
caindo sobre a seguinte onda implacável, de cuja altura foi furiosamente 
atirada de novo sobre nós, batendo nos nossos grilhões, levando‑os para 
longe juntamente com o cabo maior e um dos brandais do mastro princi‑
pal, partindo, ainda, as cavilhas do lado. Com este embate a barca partiu 
o gurupés pela haste e deixou parte dos cabos a bordo do nosso barco. 
Por terrível que fossem os males que já havíamos suportado, teríamos 
de sofrer ainda mais um e severo golpe. O nosso veleiro estava agora na 
parte de baixo, na calha do mar e, antes que ele pudesse vir ao de cima, 
uma forte onda impeliu a barca contra nós pela terceira vez e, desafor‑
tunadamente, trouxe a popa contra os cabos da nossa mezena; “de uma 
só penada” arrancou‑os a todos com todas as cordas e protecções a eles 
presas e, como se ainda estivesse insatisfeita, ao passar ao largo, emba‑
teu, fazendo um grande buraco na nossa popa e carregou o nosso bote da 
popa e quase todos os nossos remos, deixando‑nos completamente nau‑
fragados. A barca parecia ela própria ter sofrido grandes danos e o mar 
estava com uma corrente muito forte nessa altura não permitindo que 
ela nos pudesse dar qualquer tipo de assistência. Não chegámos a saber 
o seu nome, ou sequer, em verdade, a trocar uma só palavra com eles1.

Alguns segundos depois de nos termos perdido de vista, o nosso mas‑
tro da mezena, que tinha ficado completamente desprotegido, quebrou 
um bom pedaço um pouco acima do convés e caiu com um tremendo 
barulho sobre a amurada de estibordo com a ponta saindo para fora, 
partindo em pedaços o nosso binóculo, a bússola e deslocando o leme. 
A nossa situação era agora perigosa e temível ao extremo e os gritos 
dos homens, mulheres e crianças não eram acrescento menor ao deses‑
pero, uma cena de cortar o coração. Até o lobo do mar ficou, por um 
tempo, petrificado com pavor ou então com uma aparente indiferença 

1 Após o meu desembarque em Inglaterra, posso afirmar com alegria que desco‑
bri que a barca também aportou e veio a saber‑se ser a Standard de Whitby. Quando a 
encontrámos ia a caminho da América Britânica para uma carga de madeira e como o 
maior dano que havia sofrido tinha sido a perda do gurupés, não tinha ficado impe‑
dida de continuar a viagem da qual, após reparação e ter carregado como previsto, 
havia regressado em segurança para o porto de Liverpool. Assim, nem um único 
indivíduo ou barco pereceu numa catástrofe que ameaçava a destruição de todos. Um 
milagre e uma mercê que ninguém pode ser capaz de realmente apreciar.
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imprudente, aguardando a aproximação do seu destino ameaçador. 
Constatando, no entanto, que continuávamos a flutuar, o primeiro débil 
estímulo de esforço foi direccionado para as bombas e é inimaginável a 
nossa alegria ao descobrir que, apesar de tudo o que havíamos sofrido, 
tínhamos comparativamente metido pouca água. Este bem‑vindo raio de 
esperança fez renascer um novo empenho e com a maior rapidez possí‑
vel foi cortado o mastro da mezena, que estava dependurado pelo cabo 
sobre estibordo, mas, ao mesmo tempo, por este mesmo motivo, ficamos 
extremamente apreensivos pela engrenagem dos rolamentos pesados do 
navio que sem que pudéssemos previamente fornecer maior segurança 
aos restantes mastros iriam partilhar o mesmo destino e extinguir de vez 
a ténue esperança renascida. Felizmente, eles mantiveram‑se firmes e 
logo que retirámos o mastro da mezena todos os que estavam capazes 
de prestar algum auxílio dirigiram a sua máxima atenção para os segurar 
até ao limite das nossas possibilidades, através da instalação de panos 
para prevenção nas argolas das vias de água e em qualquer lado em 
que fosse necessário um pouco de suporte. Foi então que endireitámos o 
leme, trouxemos para cima a nossa única bússola, rectificámos as velas e 
expusemo‑las a favor do vento.

Pensar em prosseguir a viagem, sob estas circunstâncias, estava, 
porém, completamente fora de questão e a nossa única opção ou hipótese 
viável era velejar até às Ilhas Ocidentais, na altura, a uma distância apro‑
ximada de oitocentas milhas a sudeste. Com esse propósito, projectámos 
a nossa rota, mas, ao mesmo tempo, mantivemos um homem no topo do 
mastro procurando alguma vela à vista com o intuito de abandonarmos 
o nosso barco se se propiciasse uma oportunidade, já que não sabíamos 
quando e se ela surgiria e evitar que todos os nossos esforços se revelas‑
sem frustrados. Neste estado angustiante de ansiedade e de excitação, a 
noite caiu sobre nós e com a sua impenetrável escuridão trouxe novos 
horrores à cena. O vento tinha‑se tornado, agora, um vendaval, o mar 
elevava‑se cada vez mais alto e de tempos a tempos parecia pronto a 
quebrantar sobre nós enquanto a cada enrolação tremíamos pelo des‑
tino dos nossos mastros. Os passageiros que se aventuravam a subir ao 
convés, ocasionalmente, davam uma ajuda nas bombas, mas a maioria 
mantinha‑se em baixo, estupidificada com terror ou implorando a ajuda 
do Todo Poderoso a cuja milagrosa intervenção ainda devíamos a nossa 
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existência e era o único que nos poderia socorrer nesta medonha situação 
limite. Os relógios arrastavam‑se devagar e pesadamente e cada som do 
sino anunciando a terminação atingia os nossos ouvidos com a tristeza 
profética de um dobre a finados2.

Lentamente o dia amanheceu, ou melhor, o manto da noite foi levan‑
tado: uma ígnea e poderosa vermelhidão anunciava a chegada da manhã 
e mais uma vez a sombra da tempestade envolveu‑nos a todos. O venda‑
val continuava violento como antes e fustigava‑nos com furiosa impetuo‑
sidade. Embora em todos imperasse a incerteza de encontrar uma vela, 
dificilmente a desejávamos menos. Desde a hora do acidente, tínhamos 
percorrido duzentas milhas e, se os mastros se mantivessem firmes e a 
água não aumentasse no barco, havia todos os indícios de que atingiría‑
mos o nosso objectivo nas próximas vinte e quatro horas. 

Não irei contar os detalhes tristes passo a passo. Descrições de nau‑
frágios são familiares à maioria dos leitores. Àqueles que desejarem 
saber mais aconselho as páginas de Falkner e Byron que nunca li com tão 
profundo interesse como então, em cima de um velho galinheiro, fixado 
no lado do nosso cambaleante navio, onde os li nessa ocasião e, embora 
nenhum dos seus mais fervorosos admiradores alguma vez cobiçasse 
um pouco sequer da experiência, devo ainda assim acreditar que é só no 
centro da terrível provação e quando cada pedaço da alma é despertado 
e arrebatado pela cena que a fidelidade e elevada energia da sua pintura 
pode ser devida e totalmente apreciada. 

Continuemos – na tarde dia 20 “a tempestade tinha gasto a sua força” 
e, na manhã seguinte, tinha‑se tornado quase calma. Considerámos esta 
como uma oportunidade para avaliarmos os danos causados ao veleiro e 

2 Em uma destas ocasiões, um pobre homem que tinha ouvido o capitão orde‑
nar ao vigia para “tocar oitos toques” (uso a bordo ao fim de cada quatro horas) 
meio desvairado de medo procurou‑o e perguntou‑lhe se não havia esperança para nós 
e como o Capitão Britton lhe perguntasse qual a causa do incremento de ansiedade, 
ele respondeu: “Porque, senhor, pareceu‑me tê‑lo ouvido dizer para tocar a finados”. 
No meio de todos os nossos receios era difícil conter um sorriso. O homem já devia 
ter ouvido a mesma ordem centenas de vezes sem criar qualquer equívoco, mas a 
imaginação estimulada e atormentada só se mantinha viva agora para os pressen‑
timentos do mal e pronta a acrescentar o seu cunho sombrio a todas as situações.  
[A confusão surge entre eight bells e dead bells].
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fazer todas as reparações possíveis. Enchemos as fissuras pequenas com 
estopa sobre a qual pregamos uma espessa cobertura de lona alcatroada. 
Enchemos o grande buraco da popa com um traquete inteiro, cobrindo‑
‑o também com lona e tábuas. Depois, virámos a nossa atenção para o 
escaler, que fomos encontrar vergonhosamente inapto para o serviço e 
realmente tão danificado que, apesar de termos passado várias horas 
a tentar repará‑lo, não o conseguimos pôr de forma a que pudéssemos 
confiar nele. De todos os modos, com o número de pessoas a bordo, por 
perfeitas que estivessem as suas condições, não teria grande serventia a 
não ser para nos transportar para um outro navio ou então para nos levar 
até terra a uma curta distância3.

Avançámos muito pouco ou nada na navegação durante esse dia e 
muitos olhares ansiosos e indagadores eram lançados sobre o horizonte 
e inquirida a sabedoria dos nossos maiores peritos em prever o tempo, 
inquirida a sabedoria divina, se tal fosse possível, para saber de que 
quadrante poderíamos a seguir esperar o vento, temendo uma mudança 
que nos obrigasse ou a mudar de bordo ou a alterar o nosso percurso. 
Felizmente, o dia seguinte dissipou os nossos receios e trouxe‑nos uma 
leve brisa de sul. Içámos toda a vela que pudemos e apesar de o cami‑
nho que fizemos ser uma brincadeira comparado com os dias anteriores, 
sentíamo‑nos ainda assim agradecidos por continuar a nossa rota e quase 
acercando terra.

A principal ocorrência que marcou o dia seguinte – 23 de Outubro 
– seria meu desejo poder passar à frente em completo silêncio, não que‑
rendo entrar em reflexões pessoais sobre quem quer que seja e sentindo 
que ainda não consigo esquecer o que é devido à humanidade – ou assim 
me pareceu em todos aqueles acontecimentos, assim como os desejaria 
evitar na presente ocasião – no entanto, com esta premissa, deixo que 
o leitor formule o seu próprio juízo, descrevendo as circunstâncias de 
modo muito próximo do que está registado no Diário de Bordo.

3 Parece‑me que deveria ser absolutamente imperativo haver um decreto geral 
que obrigasse os proprietários de navios a equipá‑los com botes bons e suficien‑
tes em proporção ao número de passageiros com os quais se comprometam; e que 
nenhum pudesse ter autorização de sair da Alfândega até que um agente para tal 
indigitado tivesse confirmado satisfatoriamente o facto.
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Às 10 horas da manhã, apareceu à vista uma vela, dirigindo‑se exac‑
tamente na nossa direcção, pelo que imediatamente hasteámos o sinal de 
socorro e fizemos todos os preparativos para irmos a bordo do barco. O 
capitão B[ritton] o que mais desejava era propiciar a todos uma oportuni‑
dade para se verem livres de uma situação tão perigosa. Ainda mal tínha‑
mos feito os preparativos, quando ficamos surpreendidos ao constatar 
que o navio alterava a sua rota e continuava a rumar para mais longe da 
nossa via. Entendemos isto como uma determinação em não nos abordar 
e, após termos esperado um pouco em estado de penosa ansiedade, já 
que poderia haver algum equívoco quanto à nossa intenção, retomámos 
o nosso main‑yard, do qual ainda não havíamos dado conta, e a nossa 
anterior suposição foi confirmada e estávamos quase a ponto de puxar 
para baixo o nosso sinal e de nos fazermos à vela de novo, quando ali‑
nhou um pouco e se dirigiu para nós. Veio a provar‑se ser uma barca 
inglesa, “Mary Catherine”, de Liverpool com destino a Charleston. Após 
a saudação, não perdemos tempo e pusemos o Capitão a par da nossa 
aflição, a qual era infelizmente demasiado visível, e pedimos que nos 
levasse a bordo. Ele recusou com a desculpa de que não tinha mantimen‑
tos suficientes, o que não conseguíamos classificar senão como desculpa, 
já que poderia retirar todo o tipo de mantimentos do nosso próprio navio. 
Propusemos então que nos acompanhasse até uma das Ilhas Ocidentais 
– estando a mais próxima a cerca de 250 milhas – e mostrámos a nossa 
intenção de o remunerar por essa acção. Mas ele também se opôs a esta 
proposta. Por fim, depois de muitas súplicas, consentiu (presumo que 
calculando alcançar benefício com isso) levar três passageiros do camarote! 
que em conformidade foram a bordo tendo, previamente, a pedido dele, 
sido abastecidos com mercearia providenciada pelo Capitão B[ritton].
Ofereceu‑nos também uma verga ou duas se fosse nossa intenção fazer 
algumas reparações, o que nós, obviamente, recusámos, julgando que, 
dado o nosso estado deplorável, a oferta só poderia ser tomada por gozo. 
Fez‑se então outra vez à vela e deixou‑nos entregues ao nosso destino. 

Se alguma vez ele tiver que passar por uma situação semelhante “qual 
o mortal que a sua própria desgraça adivinha?”II e for tratado como nós 
fomos, embora possa sofrer justiça devida, não estará, provavelmente 
disposto a fazer um juízo mais favorável do que o fizemos sobre ele. Em 
relação ao Capitão B[ritton], que era americano, tudo parecia ainda mais 
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vil e vergonhoso, já que a nossa desaventurada situação se devia exclu‑
sivamente ao seu acto humanitário para socorrer um navio inglês em 
apuros. Só acrescentarei que o indivíduo que é objecto destas alusões me 
é totalmente desconhecido e que é a conduta e não o homem que pretendo 
expor e sustenho a reprovação que ele tão justamente merece4.

O vento continuava a nosso favor e, ao cair da tarde, virou mais para 
oeste e soprou mais forte. Fizemos excelentes progressos durante a noite 
e pelo meio dia do dia 24, tendo o Capitão B[ritton] conseguido uma 
visualização do espaço, descobrimos que nos faltavam pouco mais do 
que cem milhas para alcançar a ilha mais ocidental dos Açores de cujo 
clima ameno começávamos a experienciar sensitivamente a influência e, 
tendo tido provas do quão pouco podíamos depender de um qualquer 
intermediário no salvamento, olhámos para elas com uma avidez mais 
do que intensa.

Na madrugada do dia 25, o oitavo desde o nosso acidente, avistámos 
pela primeira vez as ilhas do Corvo e das Flores, a primeira alcançável a 
Este e Norte, e a outra a Sudeste. Em pouco tempo, a tripulação foi con‑
vocada e ponderou‑se sobre qual a rota que seria mais apropriada para 
nós seguirmos. Depois da devida deliberação, e tendo em conta as cir‑
cunstâncias no caso de abordagem a cada uma, o estado avassalador do 
nosso navio, a incerteza de que o vento continuasse favorável, o qual, de 
facto, já tinha diminuído de intensidade, e o número de vidas envolvidas, 
foi decidido por unanimidade alcançar a primeira costa que fosse possí‑
vel. Consoante o dia ia avançando, o vento continuava a empurrar ainda 

4 Ao falar destas circunstâncias, creio que a imparcialidade impõe que diga 
a única mitigação possível que pode ser usada como desculpa para um compor‑
tamento que, de outro modo, seria injustificadamente insensível e que é que, no 
presente estado das leis dos seguros, se o Capitão do “Mary Catherine” se tivesse 
desviado da rota definida na apólice, ainda que para salvar a vida de uma centena 
de seus iguais, isso teria invalidado o seguro para o resto da viagem e, no caso de 
acidente, os proprietários ficariam impossibilitados de obter das seguradoras a mais 
pequena reparação ou compensação. É mais que tempo que um tal infame incentivo 
para que um se esquive aos mais sagrados deveres para com a humanidade seja eli‑
minado. E eu aliviaria um pouco o julgamento ao seu comportamento no nosso caso 
se, chamando a atenção para tal, pudesse de algum modo promover a concretização 
de algo tão desejável quanto necessário. 
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mais para Sul e, apesar de termos mais uma vez vista sobre terra, não 
conseguíamos evitar alguns pressentimentos indesejados, conscientes do 
tanto que estava em jogo nas próximas doze horas. Ou, como parecia 
provável, o vento se mantinha no actual quadrante ou, se continuasse a 
soprar antes que alcançássemos qualquer uma das ilhas que tínhamos à 
vista, não poderíamos manter esperança nos Açores, já que as restantes 
ficavam ainda mais a Sul, e se fôssemos expostos a uma nova tempes‑
tade, e mesmo admitindo que conseguíssemos resistir, seríamos levados 
não sabíamos bem para onde, o que era uma alternativa mais do que 
suficiente para aumentar as nossas apreensões. No entanto, para não dei‑
xar nada por dizer da nossa parte, começámos a arranjar as nossas ânco‑
ras e cabos, pegámos no nosso escaler, tal como estava, pronto para nos 
levar até terra e construímos uma jangada com barris e vigas, para o caso 
de ser necessário em situação de emergência. Tínhamos a intenção de 
passar para a parte Sul da ilha das Flores e assim contorná‑la para Santa 
Cruz (a principal vila da ilha situada na parte oriental da mesma) na 
esperança de aí encontrar ancoragem e assistência, mas viemos a desco‑
brir isso ser perfeitamente impraticável e, apesar de continuarmos gra‑
dualmente a acercar terra, tudo o que podíamos esperar era tocar a sua 
extremidade a Noroeste. Pelas duas da tarde, encontrávamo‑nos a doze 
ou quinze milhas deste ponto e hasteámos o sinal de socorro. Feito isto, 
recorríamos com frequência ao telescópio para descobrir as característi‑
cas da costa desconhecida de que nos íamos aproximando, que tinha, de 
facto, um aspecto muito selvagem, rochoso e tremendo. Víamos aqui e 
além pedaços cultivados, mas nem uma outra evidência da existência de 
seres humanos era perceptível. Nesta situação complicada e sem amparo, 
às cinco da tarde, estávamos perto de terra e a corrente empurrava‑nos 
para ela. Uma ancoragem era impossível, de facto, e a simples ideia de 
não ser possível ancorar de todo no estado em que estávamos e pôr‑nos 
de novo ao mar ao primeiro sinal de vento era pouco menos que absurdo, 
mas depender do nosso barco, qualquer que fosse a distância da costa, 
era igualmente utópico. A noite estava a chegar com indicações desfavo‑
ráveis quanto ao clima. Os passageiros de terceira classe, em particular, 
“estavam doidos por terra”III, implorando para que não desperdiçásse‑
mos esta oportunidade e, assim, parecia que não tínhamos outra opção a 
não ser submeter o navio a dirigir‑se para os rochedos. De comum acordo, 



J O H N  F O W L E R

18

escolhemos uma pequena enseada entre dois enormes promontórios que 
se erguiam do oceano quase de forma perpendicular a uma altura de 
duzentas ou trezentos pés, já que era o ponto mais abrigado que se apre‑
sentava para efectuar o desembarque. Os momentos que permearam a 
tomada de resolução e o momento do embate do barco mais vale ser ima‑
ginado do que narrado. Um silêncio mais que soturno prevaleceu, sendo 
só interrompido pelo clamor das gaivotas e o quebrar das ondas à nossa 
frente. As casmurras massas de rocha por entre as quais íamos entrando 
pareciam dois grandes portais prestes a fecharem‑se sobre nós. Para a 
maioria, não tenho a menor dúvida, por mais querido que fosse o desejo 
de adoptar este expediente, mais parecia que era a aproximação à des‑
truição do que a um salvamento. O nosso camareiro negro, que já havia 
sobrevivido a um par de naufrágios anteriormente, parecia absoluta‑
mente horrorizado de pavor. Já antes tinha observado como estava domi‑
nado pela aflição que o levava ao desespero. Ele sabia, dizia, que o barco 
ia ser feito em pedaços, que nem todos conseguiriam chegar a terra e que 
ele tinha a certeza que iria ser um dos perdidos no processo. Fiz tudo o 
que pude para aliviar as apreensões do pobre homem. Disse‑lhe que se 
não tivéssemos que nadar até terra, ele tomaria, a todo o custo, um lugar 
antes de mim. Mas de nada adiantou. Um estranho pressentimento tinha 
tomado conta dele e ditado que ele iria perecer aqui e só quando se viu a 
salvo em cima das rochas se deixou convencer do contrário. Eu estava à 
espera de que os mastros, estando quase sem suporte de um dos lados, 
fossem cair no momento do embate, mas como as rochas da enseada 
saíam da água a uma pequena distância da terra, a quilha do barco fun‑
deou ao longo delas, o que contribuiu muito para amenizar a violência 
do embate final. Isto não aconteceu sem termos antes o bote ao lado do 
barco e termos começado a colocar nele mulheres e crianças. Por esta 
altura, muitos habitantes tinham aparecido e alguns, da forma mais mag‑
nânima, nadavam para nos fornecer ajuda. Foi então que atracámos uma 
corda em cada extremidade do barco. Uma ficou presa no barco e a outra 
foi passada para as pessoas nos rochedos. Por este meio, era rebocado 
para trás e para diante até que todos foram para terra, embora metesse 
tanta água durante esse tempo que tínhamos de ter dois ou três homens 
constantemente a vazar o barco para que este pudesse flutuar. Alguns 
dos passageiros ao ver isto, na investida, e provavelmente por pensar 
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que teriam uma igual oportunidade de atingir a costa fosse por um meio 
ou outro, tinham lançado à água a jangada, mas, na precipitação, salta‑
ram todos para o mesmo lado, virando‑a, é claro, e dois deles quase que 
perderam a vida. Um deles (por sua exclusiva decisão um ex‑aspirante 
da Marinha Real) tive a felicidade de conseguir salvar, precisamente no 
momento em que estava a ponto de desistir de lutar pela vida. Logo que 
todos se acharam em segurança em terra, o nosso cuidado imediato foi o 
de assegurar alguns mantimentos e a bagagem que fosse possível trans‑
portar, mas como a agitação das ondas começou a bater mais violenta‑
mente e o nosso barco estava na situação miserável referida, depressa 
nos vimos obrigados a desistir de o tentar e a esperar até que conseguís‑
semos encontrar mais ajuda. Perguntámos imediatamente se havia algum 
agente do Consulado Americano na ilha e, tendo sido informados de que 
residia em Santa Cruz um Vice‑Cônsul, enviámos um mensageiro (por 
uma estrada sinuosa de cerca de doze milhas pelas montanhas) para o 
informar da nossa situação desafortunada, pedindo‑lhe que não perdesse 
tempo para nos vir prestar auxílio no naufrágio. Então, atirámo‑nos para 
debaixo das rochas e dominados pela longa vigília, fadiga e ansiedade, 
todos encharcados, caímos inconscientemente no sono. Mas o nosso 
repouso foi, no entanto, de curta duração, quebrado pelo barulho de uma 
briga entre a tripulação e os habitantes. Os primeiros haviam conseguido 
trazer para terra um barril e tendo ficado completamente embriagados, 
como bons marinheiros, estavam à procura de “uma boa briga”. Ante‑
vendo as consequências desagradáveis a que um tal procedimento nos 
poderia levar, já que os habitantes da ilha tinham como que desaguado 
das montanhas em grande número e, muitos deles, também tinham 
bebido um bom bocado da mesma fonte de loucura, tentou pôr‑se fim à 
disputa com um golpe no casco do barril. Isto, embora evitando a reinci‑
dência no mal, por um certo tempo, pôs ainda mais lenha na fogueira.  
A tripulação, com excepção de um único homem, que se portou admira‑
velmente, comportou‑se de uma forma absolutamente ofensiva e infame, 
pondo mesmo em risco as nossas vidas, ao colocar todas as suas forças 
em levantar o ânimo dos habitantes contra nós, que, se tivessem sido 
deixados em paz, não teriam manifestado qualquer disposição nesse sen‑
tido. Na situação em que estávamos, a todo o momento esperávamos um 
ataque ou de um lado ou do outro ou de ambas as partes e, apesar de tal 
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não ter acontecido, esta foi a principal causa por ter trazido mais uma às 
muitas angustiantes noites sem dormir que já tínhamos passado. No 
meio destes distúrbios, um ou dois barcos apareceram junto do navio 
com intenção de o saquear, o que não tínhamos como evitar, embora, 
imagino, não tenham retirado nada de importante. Antes da luz da 
manhã, apareceu um agente da autoridade, quer dizer, a figura de um 
polícia, armado com um bastão de abrunheiro quase da sua altura e que 
nos fez saber que o Governador lhe havia dado a diligência de proteger 
a propriedade. À primeira vista, estávamos pouco inclinados a dar qual‑
quer tipo de crédito à sua delegação, mas ao constatar que, por virtude 
do seu bastão e várias ameaças legais, ele era capaz de manter os seus 
conterrâneos, pelo menos, a uma distância mais respeitável, permitimos 
que procedesse como quisesse e viemos a verificar, ao contrário do que 
era suposto, vir a ser uma pessoa muito útil. Estivemos nisto até perto 
das oito da manhã, quando avistámos alguns barcos a aproximarem‑se 
do navio (agora balançando muito e com aspecto de estar cheio de água), 
um deles transportando o Vice‑Cônsul, o Sr. Borges, que veio logo para a 
costa e de um modo muito simpático e sensível expressou a sua preocu‑
pação com a nossa desventura, ao mesmo tempo que nos congratulava 
por termos escapado de forma verdadeiramente miraculosa de uma 
sepultura certa nas águas. Voltou então para o navio, tentando salvar 
tudo aquilo que fosse possível. 

Parece que o local seguro mais próximo é Ponta DelgadaIV, uma 
enseada maior, a cerca de seis milhas a Este desta, onde fica também 
uma pequena vila. Entre este local e o naufrágio, os barcos continuaram 
incessantemente durante o dia a ser carregados, conseguindo retirar a 
maior parte da bagagem dos passageiros, as velas, cabos, etc., e cerca de 
200 barricas de farinha, a principal carga do navio. Pela tarde, chegou a 
nossa vez e que empreendimento formidável e perigoso foi! As ondas 
agora batiam com tal força na enseada que era impossível fazer chegar 
um barco. Um ou dois quase foram feitos em pedaços ao tentá‑lo e pare‑
cia mais que provável que teríamos de nos contentar com mais uma noite 
nos rochedos. Porém, depois de vários esforços frustrados, verificou‑se 
que uma pequena cavidade em um dos promontórios poderia oferecer 
segurança suficiente para um barco, se a conseguíssemos alcançar. Mas 
com esta ressalva, a dificuldade ainda assim parecia um pouco menor do 
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que a anterior. O rochedo que tínhamos de passar, com cerca de um terço 
do percurso a subir, era, como assinalei, quase perpendicular ao mar 
com uma mera saliência plana estreita, em alguns sítios, mal oferecendo 
largura suficiente para os pés e onde o mais pequeno vacilar e hesitação 
seria irremediavelmente fatal. Muitos, a uma voz, decidiram ficar onde 
estavam ou sobreviver na ilha como pudessem, em vez de fazer a expe‑
riência e só poucos daqueles que o concretizaram teriam mais facilmente 
triunfado para o voltar a fazer. Estou convencido de que tal nunca se teria 
concretizado sem a ajuda dos habitantes, que estão de tal forma habitua‑
dos a trepar por entre as rochas, que as suas façanhas neste campo são 
absolutamente incríveis e, na presente ocasião, para além de quase cor‑
rer ao longo da costa sem dificuldades, tinham ainda de carregar vários 
passageiros e alguns artigos volumosos de bagagem. Já era quase noite 
ainda antes de o primeiro barco ter sido carregado (o último, estou em 
crer, não saiu senão entre as nove e as dez horas), cujo peso o fazia ficar 
a poucas polegadas da linha de água, com o vento pela frente, soprando 
forte. Foi neste estado que o empurrámos e tivemos que o pilotar através 
dos rochedos e recifes mais assustadores que eu alguma vez vi, muitas 
vezes indo quase em cima deles antes mesmo que deles nos tivéssemos 
apercebidos. De um lado, a cerca de uma milha, fica uma costa serrada, 
como uma muralha perpendicular de rocha, e, do outro, o mar aberto, 
onde só se vê a pequena Ilha do Corvo. O perigo que corríamos parecia, 
de facto, só ligeiramente menor do que aquele de que havíamos escapado 
e, apesar de os nossos barqueiros estarem familiarizados com o caminho 
e manejarem o barco com perícia, era evidente que não estavam nada 
encantados com a situação e nenhum de nós ficou aquém da perfeita 
satisfação por ter desembarcado em segurança em Ponta DelgadaV e 
deixar Santa Cruz para um dia ou outra oportunidade mais favorável. 
Depois de deixar o barco, tivemos de subir os rochedos por um caminho 
muito acidentado e de continuar ao longo do cume até alcançarmos as 
miseráveis choupanas onde nos iríamos instalar para a noite. Para os da 
terceira classe, uma sala grande, num anexo da igreja, havia sido amavel‑
mente cedida pelo padre que ainda levou dois ou três para a sua própria 
residência. O resto arranjou‑se o melhor que pôde e pelo chão das salas, 
alguns em camas, outros sem nenhuma, muito em breve esquecemos os 
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perigos e dificuldades passadas e, posso garantir, gozámos uma noite de 
doce ou mesmo o mais doce repouso que qualquer Rei da Cristandade.

De manhã – 27 de Outubro – o Sr. Borges tinha intenções de voltar ao 
lugar do naufrágio com barcos e recomeçar os seus esforços para salvar a 
carga, mas o mar tinha‑se levantado de tal modo durante a noite e havia 
tanto vento que ninguém quis correr o risco. Sabendo que o barco, onde 
estava, depressa se desfaria em pedaços, achou melhor vendê‑lo todo, em 
leilão, sem demoras. E na incerteza de se conseguir salvar mais qualquer 
coisa, a licitação mais alta que se conseguiu obter foi de somente 261 
dólares, soma pela qual o nosso pobre e infeliz barco e a sua carga rema‑
nescente foram arrematados. Um barco tinha sido enviado e perdido; 
mas todos a bordo felizmente tinham escapado com vida.

Como o tempo continuava muito tempestuoso e desfavorável, per‑
manecemos aqui até o dia 29, quando apanhámos de novo botes para 
Santa Cruz, a doze milhas à frente para Sudeste. Antes da nossa partida, 
tinham trazido do naufrágio mais farinha, que havia estado na água, e 
parecia muito danificada. A nossa viagem foi tão arriscada e desagra‑
dável como da outra vez, excepto que tínhamos à nossa frente dia e não 
noite, o que permitia que vislumbrássemos o perigo antes de estar em 
contacto directo com ele e assim de algum modo estávamos mais prepa‑
rados para nos resguardarmos dele. Após desembarcar em Santa Cruz, 
chegámos a acordo quanto às instalações pois como não havia uma esta‑
lagem ou local de usufruto público fomos aquartelados de forma diversa. 
A tripulação e a maior parte dos passageiros da terceira classe foram alo‑
jados num edifício perto do Forte, outros foram admitidos no Convento, 
mas ficaram tão terrivelmente assustados quando viram as portas sólidas 
serem fechadas atrás deles, que os pobres frades se viram obrigados a 
libertá‑los, para grande alívio de uns e divertimento dos outros. Mui‑
tos ficaram acomodados na casa de um escocês que se havia instalado 
no lugar como médicoVI. O Sr. Borges convidou‑me a mim e ao Capitão 
B[ritton] para a sua residência e, assim, por graus, ficamos tão bem e 
muito melhor instalados do que os naufragados têm expectativas de ser 
ou do que habitualmente conseguem.

Nesta altura, sem antecipar o futuro, estávamos dispostos a con‑
siderar que as nossas agruras e problemas haviam chegado ao fim e, 
embora fosse em cima de um rochedo, como na verdade era, no meio do 
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vasto Atlântico, sentíamo‑nos muito agradecidos pelo salvamento, mais 
depressa desejosos de um intervalo transitório de descanso do que de 
nos lançarmos de novo pelas traiçoeiras ondas do oceano. Para já

“Adorável parecia qualquer objecto que pudesse arredar
Para bem longe o vasto, salgado, assustador e eterno mar”VII.

Este era, pelo menos, o meu sentimento e as minhas impressões 
quanto à minha chegada segura a Santa Cruz e fiquei ainda mais agrade‑
cido ao descobrir que a detenção, a que de certo modo estávamos obriga‑
dos, me iria propiciar a oportunidade de passear pela ilha e contemplar 
cenários e objectos, para mim, cheios de um novo e elevado interesse. No 
entanto, ainda o nosso período de permanência aqui não tinha expirado 
e a maioria, senão a totalidade, excepto eu, começou a ter mais ou menos 
problemas com tédio e, talvez, a ficar ansiosa pela hora da partida. Ao 
transcrever com detalhes o meu diário, posso correr o risco de criar um 
sentimento similar na mente do leitor, vou pois, doravante, extrair, como 
já tenho feito, o pouco que acredito tenha interesse geral.

A Ilha das Flores fica à latitude de 39º 33’ e à longitude de 31º 8’. Tem 
cerca de doze milhas de comprimento de norte a sul e seis milhas de 
largura no centro, de este para oeste, estreitando um pouco nas extre‑
midades5. A maior parte é montanhosa e escarpada, dando mostras em 
todo o lado da existência de erupções vulcânicas em tempos idos, embora 
ninguém tenha memória de assistir a uma ocorrência do género. Parte 
da ilha apresenta‑se cortada em declive para o mar e há também peda‑
ços altamente cultivados no interior da ilha que se apresentam cercados, 
murados, por lava e pedra‑pomes. Têm um solo de invulgar riqueza e 
fertilidade, produzindo milho indiano, trigo, inhame e batatas e uma 
oferta abundante de forragem, entre as quais devo incluir o tremoço, 
criado e cortado para alimentar gado quando ainda está verde.

Não há nada a que se possa chamar madeira na ilha, mas, a par com 
algumas plantações de laranja, maçã, peras e figos, há árvores e arbustos 
de várias espécies, fornecendo tudo o que é necessário para combustível 

5 Quando falo em distâncias de um lugar para outro nesta ilha, quero referir‑me 
à distância por terra ou por mar que é necessário atravessar para evitar os montes ou 
os rochedos, consoante o caso.
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e outros fins. A vegetação consiste sobretudo em abetos, buxos, zimbro 
e loureiro, mais algum cedro que cresce luxuriosamente e muitas vezes 
esconde com a sua densa folhagem as rochas que de outra forma seriam 
áridas. A água é muito abundante e da mais pura qualidade, cruzando 
os vales em pequenas ribeiras rápidas que muitas vezes, no seu curso, 
fazem virar a mó de um agradável e pequeno moinho. Por vezes, corre 
ao longo das alturas até atingir os penhascos na costa de cuja imponente 
altura é vista a cair de uma só vez em belas cascatas até ao oceano. Em 
certas ocasiões, os barcos que procuram a ilha em busca de água conse‑
guem ser fornecidos enviando barris em botes sem sequer ir a terra.

A população das Flores está estimada em cerca de 8000, das quais 
1500 devem residir em Santa Cruz e mais de metade deste número nas 
LajesVIII, outra pequena vila a Sul de Santa Cruz, também no lado oriental 
da ilha. Os restantes estão dispersos em várias aldeias insignificantes, 
habitando casas individuais, a que mais apropriadamente chamaríamos 
de choupanas e cabanas.

Da vila principal, Santa Cruz, pouco há a dizer a seu favor. Consiste 
basicamente em três ruas estreitas levando, em direcção ao mar em linhas 
paralelas, à distância de cerca de um quarto de milha, a outra rua que, de 
Sudeste para Noroeste, vai em direcção de Ponta DelgadaIX. Logo atrás 
da vila, fica um monte alto, com uma subida muito íngreme e cultivada 
quase até ao cimo a par principalmente de zimbro. Antigamente havia lá 
em cima uma vigiaX, uma espécie de posto de observação, mas agora só 
restam algumas jardas de parede. 

As casas melhores estão construídas em pedra, de paredes muito 
grossas, nunca alcançando mais do que dois andares, tendo habitual‑
mente uma varanda nas salas do andar de cima de portas articuladas 
envidraçadas. Estas servem sobretudo para os residentes serem vistos 
em camisão, repousando, sem outro objecto de distracção a não ser dar 
conta da ocasional passagem de um conhecido, entre os quais é esperada, 
então, uma série cerimoniosa de cumprimentos. As salas do piso inferior, 
se não forem usadas como adega ou armazém, quase não estão mobila‑
das ou ficam até desabitadas. A suavidade do clima dispensa a necessi‑
dade de lareiras que não se vêem em sala alguma, a não ser na cozinha. 
O resto, e de longe em maior número, das casas são meras cabanas, muito 
rudemente construídas e caiadas.
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Existem duas pequenas lojas ou armazéns na vila, na maior das quais 
me disseram que as receitas em média não ultrapassam os dois dólares 
por dia e mesmo assim é frequente dar‑se um crédito por doze meses. Tal 
é, de facto, a escassez de dinheiro que quase se pode dizer que o comér‑
cio é realizado em sistema de troca directa. O arrendamento da terra é, 
acredito, universalmente pago em produtos.

Os edifícios públicos consistem na Igreja e num Convento. A primeira 
é bastante imponente e espaçosa, com largura suficiente para conter 
metade da população da ilha, mas com erva a crescer dentro de cada 
lado da nave, tal como cresce no exterior, com excepção da extremidade 
superior, onde os arranjos são os habituais das igrejas católicas em geral, 
e com cruzes, imagens de santos, etc., ocupando cada nicho e lugar onde 
for possível. 

O Convento é um edifício irregular de pedra com um tamanho mais 
de acordo com a magnitude da Igreja do que com a pequenez da vila. 
Tem muitos salões grandes e outro tipo de aposentos, sendo ocupado por 
alguns frades que, evidentemente, cuidam muito melhor de eles próprios 
do que do edifício, já que enquanto eles estão bem alimentados, viçosos 
e com bom aspecto, o convento tem uma aparência absolutamente negli‑
genciada e assustadora. Não há freiras em toda a ilha.

A prisão e a alfândega não são dignos de reparo, mas há um pequeno 
edifício nos arredores da vila que, pela novidade e ingenuidade na sua 
concepção e construção, não deve ser deixado de lado. É uma espécie 
de asilo de crianças enjeitadas, o qual, se o que se deseja é sigilo, parece 
mais adequado a satisfazer os sentimentos dos envolvidos e as exigên‑
cias do caso do que qualquer outra coisa de que já tenha ouvido falar. É 
em pedra com janelas somente na frente. Na empena há uma pequena 
abertura onde está colocado uma espécie de barril que gira em torno de 
um pivot, em posição vertical, com aduelas de cada lado. Na situação 
normal, o lado completo do barril fica para o exterior, mas sempre que 
alguém pretende recorrer à instituição, ao chegar ao local, basta dar umas 
pequenas pancadas para que imediatamente capte a atenção dos residen‑
tes que prontamente, sem sequer ter ou procurar ter oportunidade de 
ver quem é, gira a parte aberta do barril para receber a infeliz remessa. 
Logo que isso é feito e o portador se safa, o barril volta à posição original 
e o pequeno ser desconhecido é retirado em segurança, recebendo ime‑
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diatamente, e durante os primeiros anos da sua infância, todo o cuidado 
e atenção que aqui é considerado necessária. Depois, na moda simples 
do país, depressa aprende a cuidar de si mesmo e a subsistir dos modos 
possíveis. Não achei graça nenhuma a esta fundação única assim que a 
descobri, mas o bom e o mau andam muitas vezes misturados e, neste 
caso, a conexão é óbvia. Sem dúvida que evita totalmente e efectivamente 
o horrível crime de infanticídio, mas, por outro lado, elimina um incen‑
tivo primário para uma conduta correcta e virtuosa das mulheres que 
entrincheira temerosamente “nos castos laços conjugais” o que é, entre os 
camponeses, (exclusivamente a quem estes reparos se adequam), muito 
genericamente dispensado. 

Falei no Forte, mas como facilmente se pode supor, é mais um nome 
do que uma realidade. Está situado na ponta de um penhasco sobre o 
mar, na parte sudeste da vila. Não tem mais do que dois ou três canhões 
montados e não há, parece‑me, soldados regulares na ilha.

Não há nada a que se possa chamar baía ou porto em Santa Cruz. A 
costa em volta da vila é baixa e muita rochosa de modo que só pequenos 
barcos se podem aproximar e alguns têm, por vezes, de ir embatendo 
durante dias, ou até semanas, até ser seguro tentar chegar a terra e, após 
a chegada, são sempre puxados sobre rolos, através da força, para fora da 
água até ao início da rua que desce até ao porto, uma distância de umas 
catorze ou quinze jardas, para os pôr em segurança da ondulação, que é 
muito frequentemente batida aqui, aliás como em qualquer lado por cá, 
e de enorme violência. Há um ancoradouro (o melhor da ilha) a uma ou 
duas milhas da vila, mas é de um tal estado que depende inteiramente 
das condições do vento e os barcos têm de estar prestes a serem postos 
no mar sempre que ele se mostra desfavorável. Duas escunas de indiví‑
duos de Santa Cruz cumprem a navegação das Flores. Fazem anualmente 
várias viagens para algumas das outras ilhas com cereais, gado, urchilha e 
artigos em lã – de um modo geral de manufactura grosseira – que trocam 
por vinho e outros artigos. Algumas escunas de outras ilhas também vêm 
às Flores, mas, para além disto, quase não há comunicação entre elas, ou 
com o resto do mundo, a não ser quando algum baleeiro americano ou 
outro barco chega para se abastecer, ou como nós, em caso de desastre e 
como único refúgio.
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O Governo da Ilha está principalmente nas mãos de duas autoridades, 
o Governador e o Juiz, merecedores representantes, em todos os senti‑
dos, do seu desprezível amo, DomXI Miguel, que, tendo tomado o trono 
de Portugal, exerce o seu domínio em todos os Açores com excepção da 
Terceira que segue a causa de DonaXII Maria. O poder destes mesquinhos 
tiranos parece ser de carácter sumário e absoluto, chegando ao ponto de 
proibir quem quer que seja de lançar um barco ou apanhar um navio, 
ainda que em perigo, sem sua autorização. E enviam para a prisão, a seu 
bel‑prazer, qualquer um que ao os encontrar, ou ao passar pelas suas 
casas, se esqueça cerimoniosamente de tirar o chapéu. Com espécimes de 
despotismo como estes, é uma farsa falar em jurisprudência e é supérfluo 
acrescentar que as pessoas, em geral, vivem em estado de abjecta e degra‑
dante vassalagem. Ainda que em submissão, submetem‑se sem replicar 
e, cultivando as suas terras férteis ou dedicando‑se à pesca, obtêm muito 
mais do que o suficiente para os seus desejos limitados e vivem felizes 
e contentes – pudéssemos nós dizer o mesmo de outros que estão sob 
sistemas mais iluminados e liberais!

Tanto os homens como as mulheres, ainda que de baixa estatura, são 
bem feitos e de aspecto saudável. A pele é mais clara do que a dos portu‑
gueses do continente da Europa e não é pouco frequente sentir‑se a falta 
de bons traços no rosto, se abrir excepção aos belos olhos negros, cuja 
beleza e brilho tornam o contraste ainda maior. A classe social, na ilha, 
daqueles cujos meios os exime da necessidade de trabalhar, leva uma 
vida de excessiva indolência e inactividade, dificilmente aliviada por 
qualquer tipo de diversão. Até mesmo caminhar parece ser um enorme 
esforço para eles e cavalgar está fora de questão pois quase não há cavalos, 
mulas ou burros na ilha. Passam geralmente catorze ou quinze das vinte 
e quatro horas do dia na cama. Os homens, a não ser quando aparecem 
em público, são quase desmazelados no modo de vestir e, mal entram 
em casa, após terem saído, não importa a que a hora do dia, despem 
o traje de sair, andando pouco mais do que despidos. As mulheres são 
muito mais asseadas e limpas no vestir e no trato pessoal. Têm modos 
simples, pouco afectados e são de carácter gentil e prestável, mas, desti‑
tuídas dos atributos, e sem terem de facto oportunidade para os adquirir, 
que distinguem a sociedade feminina nas comunidades refinadas, estão 
em grande desvantagem em relação às estrangeiras. Saem de casa ainda 
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com menos frequência do que os homens e o seu isolamento muito difi‑
cilmente difere, a não ser em nome, do dos conventos. Mas por poucos 
refinamentos que tenham, pelo menos estão livres de muitas das tolices 
e da devassidão de uma vida pública mais à moda e à falta de haver 
um meio capaz de ajustar o equilíbrio entre o bom e o mau de ambas, 
eu, pelo menos, devo dar a preponderância, por completo, a favor das 
senhoras das Flores.

A roupa dos camponeses não tem nada de peculiar. Raramente cal‑
çam sapatos ou meias e, a não ser quando se vestem para ir à igreja, etc., 
não usam qualquer tipo de cobertura na cabeça. Nesses momentos, as 
mulheres envolvem por completo a cabeça e o rosto no imenso capuz 
do casaco ou com um grande lenço branco que colocam na frente tanto 
quanto a extensão do braço o permitir, fechando‑o sobre o rosto, só 
deixando descoberto o necessário para conseguir ver o caminho. Geral‑
mente, os dedos que seguram os lenços apresentam‑se ornados por um 
ou dois anéis, no que parece ser meticulosamente estudado para exibir. 
Há uma flor de cor púrpura, muito comum nos campos, a que chamam 
“capuz de freira” que se assemelha tão exactamente a este traje que nos 
poderia levar a pensar ter servido de inspiração para a adopção desse 
modo de vestir, só que enquanto uma é simplesmente natural e graciosa, 
o outro é inapropriado e prepóstero.

O estilo de vida, ou seja, a gastronomia, entre a classe melhor, pouco 
mais inclui que demasiadas sopas, guisados e invenções para satisfazer o 
paladar inglês. Dificilmente aparece na mesa um pedaço de carne que não 
tenha sido estragado, de uma maneira ou de outra, das suas justas pro‑
porções. Se sucede à sopa, não é mais do que uma série de pedaços secos 
e insípidos. A sopa, posso garantir, é o que têm de melhor e com arroz, 
aletria e outras coisas do género e etc. é excelente, mas ai daqueles que 
têm reservas e esperam pela carne – é tão nutritiva e satisfatória como a 
seiva de um caniço. Não é costume servirem as pessoas individualmente, 
mas cortar e distribuir ao redor da mesa alguns pedaços servidos num 
prato, tal como nós fazemos com o queijo, e ninguém começa a comer 
enquanto não estiverem todos servidos. Uma etiqueta que é repetida con‑
soante o número de pratos, o que se torna uma obrigação formal bastante 
cansativa. Bebe‑se um pouco de vinho durante o jantar, mas ganhou a 
moda americana de ser retirado da mesa imediatamente depois. Há três 
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refeições durante o dia: pequeno‑almoço ao levantar, muitas vezes a uma 
hora tardia, de café, chá, ovos, etc.; jantar, da uma às duas e cháXIII, ou 
algum tipo de repasto ligeiro, às seis ou sete da tarde que mal está con‑
cluído, todos se arrastam para a cama, parecendo esgotados com o seu 
dia de coisa nenhuma.

Os inhames e as batatas são a base alimentar dos camponeses. Por 
vezes, um pouco de peixe e água ou então vinhos leves importados das 
outras ilhas, as suas únicas bebidas. São de índole trabalhadora e ino‑
fensiva, embora não totalmente isentos da disposição a furtar quando 
aparece a oportunidade, ou pelo menos assim os achei, embora talvez o 
sejam mais com os estrangeiros do que entre eles. Quase não se conhe‑
cem histórias de grandes crimes.

A alimentação fica muito barata. O bife, a carne de porco e o bacon6 
são excelentes. As ovelhas são pequenas e raramente usadas para ali‑
mentação, sendo a lã considerada a parte mais valiosa do animal. Há 
muita quantidade de galináceos e de peixe, assim como há muitos 
coelhos, codornizes e pombos. Estes são precisamente iguais ao nosso 
pombo comum de pombal só que em estado bastante selvagem. A sua 
caça constituiu bastante diversão para o nosso grupo, mas são raramente 
molestados pelos habitantes. Os camponeses não ligam nenhuma e a alta 
sociedade é demasiado ociosa para se dedicar ao desporto.

As estradas da ilha são de piso muito acidentado, estreitas e, em mui‑
tos lugares, não são mais do que carreiros calcados por entre os roche‑
dos. Não estou grandemente disposto a inventar desculpas para limitar o 
exercício de caminhar, mas achei‑as tão intoleravelmente más que, para 
além de uma ou duas quedas severas, alguns dias depois de ter chegado 
a terra, mais não podia que coxear por elas e desfiz mais botas e sapatos 
em três semanas do que aconteceria normalmente durante vários meses. 
Os camponeses, no entanto, caminham por eles de pés nus não parecendo 

6 Há o uso muito peculiar de rapar as partes traseiras dos suínos. Perguntei se 
o faziam em homenagem aos frades, mas a razão que me apresentaram é que isso 
faz aumentar a engorda. Se assim é, merece a pena conhecer o segredo, mas sou 
suficientemente céptico para pensar que os inhames e o milho indiano, com os quais 
os animais são abundantemente alimentados, têm muito mais a ver com a produção 
desse efeito do que a navalha.
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ter inconveniência alguma tal como se pisassem um relvado de bowling: 
e quando os melhores têm vontade ou ocasião de viajar transportam‑nos 
numa rede, aos ombros, por mera frivolidade por meia ilha.

As mercadorias e produtos da terra são transportados numa espécie 
de pequena carroça ou num estrado oval puxada por ovelhas. São de 
fabrico muito rústico, todas em madeira, e quando em andamento o chiar 
das rodas é, para os ouvidos menos acostumados, um teste limite à capa‑
cidade de resistência, mas sempre que dava a sugestão do uso de um 
pouco de óleo invariavelmente me asseguravam que o ruído tinha um 
efeito animador sobre as ovelhas e que é função do condutor produzi‑lo 
no mais alto grau possível. Assim frustrado, não tive mais que os deixar 
continuar a chiar, lamentando que os ouvidos das ovelhas não afinassem 
por melhor tom e que o descuido e indiferença que eu lhes pude imputar 
lhes pudesse tão prontamente fornecer uma desculpa para a não supres‑
são do ruído.

Sobre um acontecimento que teve lugar durante a nossa estada em 
Santa Cruz, o enterro de uma criança segundo os ritos da Igreja Católica 
– uma cerimónia a que nunca havia assistido em um país estritamente 
católico – guardei esta nota: 

O pai da criança era o padeiro da nossa comitiva e tendo ido a sua 
casa havia visto o corpo da criança. O caixão tinha sido colocado sobre 
uma mesa, no meio de uma sala que quase não tinha mais mobília, com 
uma grande cruz no topo do caixão e rodeado de vários círios de cera. 
De construção frágil, em rigor, pouco mais era do que uma chapeleira, 
coberta de papel marmoreado, abrindo com dobradiças de cada lado. As 
extremidades elevavam‑se de tal forma no centro que quando fechadas 
formavam uma espécie de tecto simplesmente unidas uma à outra por 
correias. O corpo tinha sido vestido com imenso cuidado e colocado nele 
com um punhado de flores nas mãos que estavam unidas junto ao peito. 
Em pouco tempo, a sala encheu‑se com tantos frades quanto era possível, 
com coroas rapadas na cabeça e em vestes longas e sujas, que se colo‑
caram à volta da mesa, acenderam os círios que estavam sobre a mesa, 
segurando, cada um, para além disso, uma vela acesa nas mãos, tendo 
começado em voz alta o cântico mais desarmonioso, se é que se pode 
chamar àquilo cântico, que alguma vez ouvi. Isto durou cerca de vinte 
minutos, altura em que chegaram o padre e o sacristão. Deram ao pri‑
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meiro um turíbulo de incenso que, quando incendiado encheu a sala de 
um perfume de odor intenso, passando‑o três vezes por sobre o caixão. 
Pousou‑o e tirando da sua veste um pequeno frasco, cujo topo estava per‑
furado como o de um pimenteiro, aspergiu o rosto da criança com a água 
benta, que se disse conter. Dois dos frades pegaram então no caixão para 
o levar para a igreja, sendo a cruz levada na frente e o padre encabeçando 
a procissão. Os restantes frades e alguns familiares e outras pessoas, sem 
ordenação especial, caminharam de cada lado na retaguarda, com os pri‑
meiros a cantar, de tempos a tempos, tão alto e com o feroz clamor de 
antes. Quando chegaram à igreja, levaram o corpo para o topo da nave 
e mais uma vez colocaram o caixão sobre uma mesa, entre círios acesos, 
tendo sido repetida a mesma cerimónia de cântico, água benta e queima 
de incenso como tinha acontecido na casa, com um frade de círio aceso 
por um percurso de três a cinco pés. Um semelhante foi‑me entregue 
pelo pai da criança, em sinal de respeito pelo estrangeiro, que eu segurei 
até ao final da cena. Por fim, o caixão, e a criança, foram descidos por um 
alçapão para um jazigo por dois frades com o auxílio de uma corda em 
volta de cada extremidade e que, conforme ia sendo descido, balançava 
de um lado para o outro, aos berros de um requiem nocturno capaz de 
perturbar os habitantes adormecidos lá em baixo. Chegando ao fundo, as 
cordas foram atirados para dentro e o incenso foi passado três vezes por 
cima da abertura, após o que fecharam o alçapão e os frades e todos os 
demais apagaram os círios que deixaram sobre a mesa e todos dispersa‑
ram. Fiquei com a mente num misto de piedade e pena pelos actores ilu‑
didos concebidos para a cena, que para mim tinha tanto de grotesco como 
que para alienar da solenidade que deveria ser dada à ocasião. Mas que 
ritos como estes sejam perpetuados por homens que professam o Cristia‑
nismo e por seres racionais! sinceramente, prezo demais a liberdade de 
consciência e a tolerância universal para os tratar com leviandade e falta 
de respeito e de bom grado renunciaria a estes comentários embora possa 
ser tentado, pelo contrário, em os admitir, não conseguindo deixar de me 
perguntar a mim mesmo, uma vez por outra, durante o dia: Estaremos 
mesmo no século dezanove, com estas coisas a acontecer?

No dia 3 de Novembro, foram vendidos em leilão vários dos artigos 
salvos do naufrágio, a saber 200 barris de farinha (ou o que restou desta 
quantidade, já que alguma foi usada para fazer pão para os passageiros), 
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as velas, cordame, cabos, etc. Tenha sido anunciado por toda a ilha, e 
também no Corvo, durante alguns dias, mas tínhamos pouco mais que 
cem pessoas presentes. O lugar escolhido para esta venda foi um lugar 
aberto no centro da vila. O leiloeiro era uma personagem muito rude, 
lembrando muito o polícia que nos ajudou aquando nos rochedos e, tal 
como ele, trazia uma vara de abrunheiro comprida, andando de lá para 
cá em frente das pessoas, recebendo as licitações consoante ia passando. 
A venda levou praticamente o dia todo. A farinha foi comprada para 
exportação, não sendo permitido que fosse consumida na ilha, pelo 
mísero preço de um dólar e setenta e cinco cêntimos por barril – e outros 
lotes na mesma proporção. O Padre comprou o sino para usar na missa, 
por oito dólares e sessenta cêntimos. Era uma contrapartida exasperada 
que os bens fossem assim sacrificados, mas não havia remédio, já que só 
algumas pessoas tinham capacidade para fazer qualquer tipo de oferta de 
compra e as despesas para vender os artigos noutro lugar só tornariam as 
coisas ainda piores e todo o empenho para os salvar seria deitado fora.

Reparo neste memorando sobre o dia: Este dia foi o mais particular‑
mente bonito e encantador tanto pelo sol como pela temperatura que 
alguma vez tive e, se não fosse a adivinhada ansiedade dos amigos em 
Inglaterra, ficaria feliz por trocar os seus terríveis meses de Inverno pela 
suavidade primaveril deste clima luxuriante, pelo que cada vez invejo 
mais e mais os seus habitantes.

É com imenso prazer que falo da enorme gentileza do Sr. Borges e 
da sua família para com o Capitão B[ritton] e comigo, assim como do 
seu cuidado e atenção, na sua qualidade oficial, para com os restantes 
passageiros e tripulação, atingindo autenticamente a solicitude para com 
eles. Nem posso esquecer de mencionar a hospitalidade que recebemos 
de outros seus amigos, assim como do senhor espanhol Don Mariano H., 
o comerciante das Flores.

Ao jantar com o Sr. L. Borges, o irmão do nosso amigo, que nos rece‑
beu com muita generosidade, contactei com um novo tipo de etiqueta, a 
saber, que o dono da casa e um dos seus filhos ajuda os criados a espe‑
rar os convidados, que são colocados nas cabeceiras da mesa enquanto 
a dona da casa e os filhos se sentam nos lugares laterais. Fosse porque o 
dono da casa e o filho tivessem jantado antes de nós, ou porque não jan‑
tam de todo, não cheguei a saber, mas o que sei, não obstante a atenção 
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notável que queriam demonstrar, é que teria sido muito mais agradável 
para mim se tivessem jantado connosco. O vinho foi tomado ao jantar 
muito depois do que é a moda inglesa e o nosso anfitrião não esqueceu, 
estou em crer, de beber à saúde de cada um em separado e de nos desejar 
um regresso seguro às nossas terras natais.

Este senhor tem um laranjal muito bom a uma pequena distância 
da vila. Está localizado ao lado de um monte que serve de protecção às 
árvores durante as tempestades violentas que por vezes ocorrem e entre 
caminhos sinuosos que levam de uma ponta à outra. No cimo de uma 
plataforma tem uma grande casa de veraneio com arbustos e flores bem 
escolhidos, plantados em redor e onde a família passa uma parte do ano 
e onde, caso eu fosse o dono, passaria o ano inteiro, não havendo o mais 
“pálido inverno final” aqui para “fechar a cena”XIV agora, no meio de 
Novembro, onde só há suavidade, beleza e perfume. A maior parte das 
árvores ainda são jovens, mas muito bem desenvolvidas e em poucos 
anos fornecerão em grande quantidade laranjas para exportação. Para já, 
as Flores não exportam fruta.

A ilha do Corvo, o lugar mais próximo, fica a cerca de três léguas das 
Flores, mas durante a minha estadia não tive oportunidade de a visitar, 
nem me senti particularmente desejoso de o fazer, tendo visto grande 
parte quando vínhamos a chegar e já que a descrição que me fizeram dela 
não me trouxe grandes incentivos. Não tem mais do que um quarto do 
tamanho das Flores, sendo muito montanhosa e rochosa, tendo somente 
cerca de novecentos habitantes.

Desde que chegámos do naufrágio, sabíamos que teríamos de nos 
deslocar até ao Faial (que dista das Flores cerca de cento e vinte milhas 
a Sudeste) ou a qualquer outra ilha que tivesse ligação marítima para 
Inglaterra e onde pudéssemos apanhar um navio mercante ou alugar um 
navio com tamanho suficiente para nos levar ao nosso destino, o que o 
Sr. Borges infatigavelmente procurava arranjar por todos os seus meios. 
Como as duas escunas, que já mencionei anteriormente, e que pertencem 
a Santa Cruz, com capacidade para trinta ou quarenta toneladas de carga, 
estavam no porto nesta altura, ele imediatamente tratou de falar com os 
proprietários sobre a nossa passagem neles até ao Faial e mal os termos 
foram acordados começaram a prepará‑las para ir para o mar. Só a 10 de 
Novembro é que a primeira escuna ficou pronta e só três dias depois o 
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vento permitiu que partíssemos. Nesse dia, (treze), conseguimos lançar‑
‑nos ao mar com 37 passageiros. No entanto, já anteriormente havia che‑
gado do Faial mais uma escuna e por fim, tendo em conta o número de 
passageiros que restavam, com a sua bagagem, por mais que esta fosse 
reduzida, para grande perda dos seus donos, era mais que evidente 
que era mais do que poderia ser embarcado naquele pequeno barco, 
chegando‑se à conclusão que também ela teria de ser requisitada. Assim, 
conseguimos embarcar mais quarenta no dia seguinte, pretendendo os 
restantes embarcar na outra manhã. Mas o vento mudou e com ele veio 
um tempo tempestuoso, de modo a criar medos quanto aos que já iam no 
seu caminho. Com isto estávamos detidos, quando chegou uma escuna 
de S. Miguel para carregar urchilha7, consignada a Don Mariano, o pro‑
prietário da escuna que restava das que tínhamos contratado, que nos 
sugeriu que mudássemos o frete para a de S. Miguel. Assegurou‑nos que 
a urchilha, que ocuparia pouco espaço, já estava pronta para ser colocada 
a bordo – e que a escuna não levaria mais nada – e que mal estivesse 
no barco partiríamos para o Faial. Na altura, não havendo objecções à 
sua proposta, com o estado do tempo a impedir que lançássemos a sua 
escuna no mar enquanto a de S. Miguel já estava para além da barra, na 
esperança de evitar mais atrasos, aceitámos. No entanto, para nossa mor‑
tificação, viemos bem cedo a descobrir que, além da urchilha, estavam 
a deter o barco para o carregar com trigo, óleo de baleia, porcos, etc., 
etc., tendo vários barris de óleo sido amarrados no próprio convés. Esta 
infracção ao acordo causou, é claro, protesto e discussões muito desagra‑
dáveis, levando‑nos quase à decisão de abandonar a ideia de seguir no 
barco e de obrigar Mariano a enviar a sua própria escuna como tínhamos 
anteriormente combinado. Tudo continuou neste estado até a manhã de 
17 em que, tendo em consideração os amáveis serviços anteriormente 
prestados por Mariano, e também por este ser amigo do Sr. Borges, para 

7 Mencionei‑a entre as exportações da ilha. É uma erva de cor acinzentada, 
valiosa para a produção de corante carmesim e monopólio do Governo. Cresce prin‑
cipalmente por entre as rochas da costa, donde é apanhada pelos camponeses, por 
vezes à custa de extrema dificuldade e risco. Um havia morrido ao tentar procurá‑la 
mesmo antes de nós termos chegado. O preço pago a estas pobres criaturas por a 
colher não ultrapassa o três pence por libra, quando o Governo obtém um xelim! 
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com quem tínhamos tão alta dívida e que se propunha acompanhar‑nos 
até ao Faial, e após nos terem dado a promessa expressa de que nada 
mais seria enviado no barco, consentimos em ir a bordo e despedimo‑nos 
de Santa Cruz e de muitos dos seus generosos habitantes, de quem me 
lembrarei com saudade e gratidão.

Seriam cerca das dez horas quando fomos para a escuna e foi então 
que percebemos que não só ela não estava ainda autorizada a partir como 
ainda nem sequer estava pronta, pois mais barcos apareceram para a car‑
regar com mais carga, propriedade do Governador. Isso era demais para 
aguentar e como o capitão do barco parecia ser conivente, levantada a 
âncora, um dos nossos tomou posse do leme. Hastearam‑se as velas e 
partimos, apesar dos riscos de termos fugido sem ter todas as autoriza‑
ções, e temos de agradecer ao Sr. L. Borges por vir ter connosco a certa 
distância num barco para as trazer.

A partida abrupta de um lugar que nos tinha oferecido um abrigo 
tão desejado é algo que eu lamento muito, mas tendo a pensar que Dom 
Mariano dificilmente teria espaço para recusar levar os artigos do Gover‑
nador e é a esta subliminar “autoridade sumária” que eu atribuo todos os 
aspectos desagradáveis da nossa partida, assim como a todas as poucas 
ocorrências desse teor enquanto estávamos na ilha.

E agora, “mais uma vez sobre as águas, ainda mais uma vez”XV, só 
podíamos desejar vento favorável e uma viagem rápida, sendo a embar‑
cação em que íamos (formalmente um barco mercante de S. Miguel) total‑
mente desprovido de acomodação, mal dando para o gasto. Incluindo 
o capitão e a tripulação, eram cerca de cinquenta almas a bordo – um 
grupo muito variado, mais do que é habitual ver‑se: videieXVI ingleses, 
escoceses, irlandeses, americanos, portugueses, dois judeus de Marrocos 
– o mais velho, a personificação de ShylockXVII – porcos das Flores e cães 
de S. Miguel.

Até às dez da noite quase não tivemos vento, altura em que come‑
çou a chover e o vento se intensificou mas do lado desfavorável, tendo 
assim continuado grande parte da viagem, que superou em miséria (mas 
não em perigo) todas as experiências anteriores. Durante três dias e três 
noites, todo e qualquer descanso que consegui foi em cima de um cabo 
enrolado todo molhado no convés. O cubículo na popa, a que chama‑
vam cabina, era um absoluto insulto para que se pudesse sequer entrar, 
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atafulhada com gente e bagagem e literalmente um autêntico enxame de 
insectos. Para aumentar os horrores do convés, um barril de óleo verteu 
o seu conteúdo pelo que, para além do fedor, era com muita dificuldade 
que nos conseguíamos mover ou ficar em pé.

Mas vou poupar o leitor a esta récita, repugnante só de pensar, e 
passo para a manhã do dia 20, a cuja aurora chegámos perto da parte 
Sudoeste do Faial, que devido à densidade da atmosfera não havíamos 
conseguido avistar antes, com o Pico envolto numa toalha de nuvens até 
ao sopé. O vento tinha agora quase perecido e o oceano começava a assu‑
mir a suavidade de um lago. As velas batiam indolentemente no mastro e 
ouvia‑se um escasso murmúrio das ondas falecendo nas rochas da costa. 
Quando o sol nasceu, o nevoeiro foi‑se dissipando e nunca serei capaz 
de esquecer a beleza e a magnificência da cena que se revelou à nossa 
vista. À esquerda, a muito cultivada e luxuriante Faial, um Éden encan‑
tador, e, à nossa frente, em sublime, erguia‑se o poderoso Pico. Algumas 
nuvens mantinham‑se ainda estendidas dos lados da montanha, mas o 
sol brilhava sobre o pico que, da sua imensa altura e obstrução em baixo, 
mais parecia estar suspenso em éter do que repousando em algo terres‑
tre. A sua elevação desde o nível do mar não é inferior a 7000 pés e em 
dias de tempo limpo consegue‑se avistar setenta e, dizem, até noventa 
milhas ao largo. Só que, apesar do cenário sublime e emocionante de 
que estávamos rodeados, tinham sido tantas as misérias desta curta via‑
gem e era tal a minha ânsia por me ver de novo em terra que (e quase 
que coro ao escrever) teria renunciado a tudo por algumas horas de bom 
vento que nos levasse a um abrigo na Baía da Horta. Ficamos até ao meio 
dia quase parados quando soprou uma ligeira brisa, só que, para nossa 
mortificação, mesmo contra nós. Estando a pouco mais de uma milha 
de terra, por várias vezes propus que fizéssemos uso do nosso bote ou 
até que nadássemos até a costa em vez de suportar esta casa de lazer da 
sujeira mais uma noite, mas os que estavam mais habituados do que eu 
às arbitrariedades do exercício de poder asseguraram‑me que, ainda que 
passando só de uma ilha para outra, e sendo bem conhecida a nossa his‑
tória e objectivo, ninguém nos permitiria deixar o navio até termos tido 
a visita dos oficiais da alfândega e da saúde e a autorização para ir para 
terra. Não nos restava, por isso, senão submetermo‑nos ao nosso destino, 
qualquer que ele fosse. Entretanto, tinha conseguido tirar o bote para a 
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água e vários elementos da tripulação e outros passageiros pegaram nos 
remos e demos início ao processo de reboque. Por vezes, o vento quase 
que não se fazia sentir pelo que só com muito esforço conseguíamos fazer 
alguma coisa, e outras vezes, de forma vexatória, frustrava as nossas ten‑
tativas e levava‑nos de volta para trás mais do que aquilo que tínhamos 
avançado. E nós, com esperanças e com receio, avançando e regredindo, 
continuámos até perto das seis da tarde quando a maré mudou a nosso 
favor e demos connosco entrando lentamente no canal entre as ilhas do 
Faial e do Pico. Assim que fomos avistados do forte da Horta, capital 
da ilha do Faial, vários oficiais da alfândega vieram ter connosco, com o 
agradável entendimento de que não teríamos autorização para desembar‑
car antes da manhã. Devido à alternância de turbilhão de ventos e acal‑
mias que são muito frequentes nestas ilhas, pela altura e proximidade 
de montanhas, só lançámos a âncora às dez horas. Mal isso foi feito, e 
tendo sido recolhidas as velas, eu e o Sr. Borges arrumámo‑nos no meio 
delas e quase que posso dizer que dormi pela primeira vez desde que 
deixámos Santa Cruz. Quando acordámos de manhã, demos connosco 
seguramente atracados a cerca de meia milha da cidade, cuja aparência 
vista da baía é particularmente bonita e imponente, com a projecção de 
terras altas em cada extremidade, um perfeito e esplêndido anfiteatro. 
A cidade está construída junto à costa, donde se eleva a uma conside‑
rável altura, intercalada com jardins, laranjais e outras plantações. Tem 
um número elevado de igrejas, conventos, etc., que “à primeira vista da 
pequena cidade lhe dá um ar de magnificência arquitectónica” e que 
somadas levam a supor que a população é, no mínimo, o dobro da que 
na realidade é.

Já tinham passado as dez horas sem que os oficiais do departamento 
da saúde viessem até nós e passaram mais cerca de três horas até que os 
botes fossem despachados para nos levar a terra.

Alguns tinham ocupado este intervalo de tempo em diversas tentati‑
vas de higiene e, tenho de confessar, em tentar ter um ar mais civilizado. 
Quanto a mim, embora me sentisse como um dos mais imundos seres 
humanos, decidi manter‑me assim até conseguir escapar desta morada 
de sujeira e deleitar‑me numa completa ablução. Já havia dito, e tinha 
ouvido dizer, que vale a pena suportar os extremos para bem dos seus opostos. 
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Não permaneceria imundo por coisa nenhuma, mas posso garantir 
que nunca na minha vida dei tanto valor a sabão e água fresca ou a len‑
çóis lavados para meu prazer como quando mos foram apresentados ao 
chegar à cidade da Horta. 

Parecia mesmo que dificilmente teria quantidade suficiente de um e 
de outra, e esperava fervorosamente que, se esta era uma amostra justa, 
tivesse acabado para sempre a navegação sob as cores de Portugal.

Mal tinha acabado a minha toilette quando o Cônsul‑americano, 
C[harles] W[illiam] Dabney, Esq., muito gentilmente nos visitou, ao 
Sr. Borges, ao Capitão Britton e a mim, convidando‑nos para jantar, o 
que aceitámos com agrado, acompanhando‑o até sua casa. Um casarão 
elegante que, pela magnífica beleza da sua localização, dificilmente terá 
paralelo. Fica na encosta de um monte, no meio de um jardim, com uma 
vista deliciosa sobre a cidade e a baía, tendo imediatamente em frente 
a ilha do Pico, coberta de vinhedos com o altivo e majestoso pico. O 
jardim, de muito bom gosto, dispõe de uma variedade rica de árvores 
e plantas tropicais e europeias – laranjas, limões, bananas, figos, vinha, 
maçãs, murta, gerânios, rosas, etc., onde crescem luxuriantemente, lado a 
lado, “flores de todas as cores e feitios”. Em contraste com as cenas que 
tinham passado à frente dos nossos olhos nos últimos dias, tudo parecia 
mais fruto de um encantamento do que realidade e essa impressão não 
diminuiu em nada quando o nosso gentil mago nos apresentou o interior 
da sua morada e o atractivo círculo familiar que o rodeava. Foi uma das 
mais rápidas e agradáveis transições de situação e de sentimento que 
alguma vez senti, da ausência dos mais comuns confortos da existência 
ao prazer dos mais luxuosos; da sociedade de mais baixa classe para a 
daqueles repletos de refinamento e manifestando um interesse verdadei‑
ramente genuíno e generoso pelo nosso destino.

Depois de nos termos assim distraído durante o resto do dia, à tarde, 
como não havia na Horta, tal como em Santa Cruz, um hotel ou outro 
estabelecimento do género, fomos para uma casa desocupada nos arre‑
dores da cidade que, quando desembarcámos, nos tinham informado que 
poderia ser arrendada e parcialmente mobilada para nos acomodar. No 
entanto, depois de a experimentarmos, revelou‑se inadequada e inacei‑
tável. Assim, logo pela manhã, saímos para conhecer a cidade e procurar 
uma melhor e conseguimos, por fim, alugar dois pequenos quartos numa 
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casa a meio da rua principal que, embora quase tão destituída de lim‑
peza e de conforto como a que havíamos deixado, estava muito mais bem 
situada e, asseguraram‑nos, eram o melhor que a cidade tinha a oferecer 
– que estrangeiros conseguiriam arranjar.

Antes do meio‑dia, recebemos de novo a honra de uma visita do Sr. 
Dabney, repetindo o convite para jantar, o qual, recompensados como 
havíamos sido no dia anterior, não tínhamos disposição para recusar.

No decurso da manhã, apresentei os meus cumprimentos ao Vice‑côn‑
sul Britânico, o Sr. Walter, (um cavalheiro simpático mas, desafortunada‑
mente, cego) que tendo tomado a seu cargo os sujeitos britânicos, tinha 
escrito ao Sr. ReadXVIII, o Cônsul‑Geral, residente em S. Miguel, a pedir 
instruções para como proceder para os enviar para casa. Informou‑me das 
medidas que havia tomado para lhes prover conforto, tanto quanto pos‑
sível, o que não foi difícil de confirmar com evidência quando observei o 
vestuário novo da maioria daqueles que encontrei, muitos dos quais, não 
tenho dúvidas, alimentavam‑se infinitivamente melhor em Santa Cruz e 
na Horta do que antes ou, receio bem, alguma vez no futuro. Recebi deste 
cavalheiro toda a atenção educada possível, acompanhada com a oferta 
de qualquer tipo de assistência que estivesse em seu poder fornecer‑me.

A tarde desse dia foi totalmente preenchida com a agradável ante‑
cipação da manhã seguinte na companhia do inteligente e interessante 
grupo da família em (a que chamarei) Fredonia HouseXIX, da qual não nos 
afastaremos até à nossa partida, pelos gentis modos, e posso afirmar que 
igualmente delicados, para impedir qualquer tipo de acanhamento da 
nossa parte, do Sr. Dabney que deseja estender o seu convite a todos os 
dias em que permanecermos na Horta, pelo que, logo que não interfira 
com outros compromissos, viremos visitá‑los, sem qualquer cerimónia, 
em todas as ocasiões.

Durante vários dias seguidos, as minhas manhãs foram passadas a 
deambular por diferentes partes da ilha e as minhas tardes basicamente 
na Fredonia House. Caminhando ou cavalgando (pois o Sr. Dabney forne‑
ceu‑nos lindos póneis) conforme a nossa vontade. 

Mas mais que não fosse pela obrigação que tenho para com este cava‑
lheiro e a sua família, serei relutante em intrometer‑me demasiado nos 
pormenores do quadro. É também tempo para que eu faça alguns comen‑
tários gerais sobre o lugar e as suas gentes.
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A ilha do Faial (cujo nome, dizem, deriva de faia – uma bela espécie 
de beech tree – que cresce por aqui) fica à latitude de 38º 30’ e longitude de 
28º 41’ 2’’. É quase do mesmo tamanho de as Flores, embora de formato 
muito diferente, com comprimento e largura quase idênticas. É ainda 
muito menos montanhosa e, é claro, contém uma porção muito maior 
de terra cultivada, de idêntica riqueza e fertilidade. O clima é deliciosa‑
mente agradável, conhecido por ultrapassar o dos Açores em geral, mas, 
talvez não consiga fazer melhor descrição do que a que encontrei num 
valioso livro náutico8, que por acaso tinha na minha posse, e do qual 
tomo a liberdade de retirar alguns extractos. Diz ele: “A ilha é afamada 
pelo excelente pasto, peixe, madeira, etc. O ar é sempre suave e puro; 
nunca se sente o frio do Inverno e o calor do Verão é sempre amenizado 
por brisas refrescantes. Os seus habitantes contam‑se em 17000. A ilha 
produz trigo e milho em quantidade suficiente para se abastecer e a parte 
da ilha do Pico. O gado que é criado não é suficiente para o consumo da 
ilha e, por isso, o abastecimento é enviado da ilha vizinha de S. Jorge, 
que o produz em grande quantidade. A produção de vinho também é 
escassa pelo que a maioria é importado da ilha do Pico, sendo que as pes‑
soas mais abastadas do Faial são os proprietários da maioria das vinhas 
dessa ilha e embarcam os vinhos do porto do Faial para diferentes portos 
na Europa e América”. Neste momento, há uma grande produção de 
laranja e o sabor do fruto é muito bom, quase igual ao de S. Miguel. São 
enviados vários carregamentos anualmente para Inglaterra, mas soube 
pelos envolvidos no transporte que, dada a natureza perecível do fruto, 
aos estragos que tantas vezes sofre na viagem, à incerteza do mercado e 
outros motivos, tendo em conta a média dos anos, estimam que é uma 
especulação em perda. O Faial não está tão bem abastecido de água como 
outras ilhas nem a sua qualidade é boa e pura. Para além da Horta, tem 
nove ou dez vilas, mas como só a primeira pode ter algum interesse para 
os estrangeiros, limitarei os meus comentários segundo este princípio.

A Vila [da] Horta (de que já falei um pouco) fica situada na parte 
Sudeste da iha e tem uma população de mais de 5000 habitantes. A rua 

8 Purdy Memoir, etc., sobre o Oceano Atlântico. [PURDY, John – Memoir, des‑
criptive and explanatory, to accompany the New Chart of the Atlantic Ocean. A primeira 
edição é de 1812]
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principal, que corre paralela à costa e atravessa toda a extensão da cidade 
é irregular, estreita em muitos sítios e toscamente pavimentada. Desta 
partem várias pequenas ruas que se elevam até ao cimo da vila onde fica 
uma boa estrada, ainda que não adaptada a carruagens, que leva à aldeia 
de FlamengosXX, a cerca de cinco milhas de distância, e a outros lugares. 

As casas, na maioria muito superiores mesmo às melhores de Santa 
Cruz, são construídas segundo a mesma moda, geralmente em pedra 
calcária, com dois pisos, portas envidraçadas e varandas, é claro, essen‑
ciais, parece‑me, para a vivência dos seus proprietários, como se sem 
elas pudessem, porventura, cair inadvertidamente na rua ou morrer com 
desejo de uma sala de estar. As salas do piso inferior, na rua principal, 
são ocupadas geralmente por lojas, entre as quais abundam alfaiates e 
sapateiros, que são vistos sentados à soleira da porta (o único sítio por 
onde entra a luz) durante o dia a trabalhar. As botas e os sapatos são 
extraordinariamente baratos e muito bem feitos, apesar de que não os 
usam tanto quanto os ingleses. As outras lojas, igualmente escuras e 
desconfortáveis, são mobiliadas de variada forma. Só as posso designar 
como pequenos armazéns.

Os edifícios públicos, como disse, são geralmente (ou pelo menos 
têm o estilo) de carácter religioso: mosteiros, conventos, etc., parecendo, 
como em muitas outras coisas, muito melhores quando vistos à distância. 
São pois ostensivamente ornamentados para o lugar, algo que se altera 
quando vistos de perto, já que a frente é a única parte que dispõe de um 
mínimo de gosto arquitectónico. Este é em geral pomposo e de paredes 
caiadas, “terminando no centro num frontão de linha curva contendo 
algumas figuras religiosas emblemáticas e com uma torre quadrada em 
cada lado com janelas circulares, cunhas em pedra negra, cornijas, voltas 
entrançadas, etc., ultimada por um torreão turco ou árabe. As traseiras 
não são mais do que um edifício simples de alvenaria rude”.XXI Nesta 
descrição posso incluir um ou dois conventos de freiras, cujas reclusas 
frequentemente avistei espreitando através das janelas de grades se com

 “Cada esperado lisonjeio reprimido, cada desejo renunciado”

não sei dizer, mas certamente 

“Todos os tesouros da beleza desabrochando na face”
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Soube que o número das piadosas irmãs diminuiu muito nos últimos 
anos, durante a permanência temporária de uma companhia de galantes 
filhos de Marte neste lugar, a partir da qual somente poucos votos foram 
cumpridos e, assim, esta mania (se é que assim lhe posso chamar) parece 
estar em declínio.

Dizem que a Horta foi no passado um lugar de considerável fortaleza 
e tanto nas mãos dos ingleses como dos americanos facilmente se torna‑
ria inexpugnável, mas agora não se encontra bem fortificada. Os fortes 
principais ficam na zona sudoeste da vila e parecem estar toleravelmente 
bem guarnecidos, mas a verdade é que a força militar da ilha está em 
maior número do que é habitual, já que os soldados que tentaram, sem 
sucesso, submeter a Terceira ao domínio de D. Miguel estão aqui estacio‑
nados e, para já, aquartelados na Horta. Há uma muralha bastante alta e 
em pedra construída em toda a frente da vila, imagino eu que tanto para 
proteger a vila da maré que por vezes enrola e ribomba com desespe‑
rada fúria contra ela como para defesa em caso de ataque. Em qualquer 
dos casos, não pode ser considerada um impedimento sério aos ataques 
vigorosos.

O Faial, e a baía da Horta, oferecem o melhor ponto de ancoragem de 
todos os Açores, “se exceptuarmos que está aberto aos ventos do Norte 
a Nordeste e de Sudeste a Sudoeste, ventos que são muito frequentes 
no Inverno. O que vem de Sudeste é frequentemente muito destruidor, 
quando sopra a direito”. O ano passado, o Sr. Dabney tinha um bom 
brigue na costa e na própria manhã em que foi preparado para iniciar a 
viagem, carregado com vinhos, etc., foi perdido com quase toda a carga. 
Disseram‑me que foi com muita dificuldade que conseguiram salvar a 
tripulação que o conseguiram graças aos seus enérgicos esforços.

Durante a não convivência entre a América e a Inglaterra, no período 
anterior à última guerra, era aqui que ficava o principal depósito dos pro‑
dutos americanos e era daqui que partia grande parte para Inglaterra, o 
que, lamento ter de afirmar, frustrou grandemente a justificada e pacífica 
intenção do Governo americano em conseguir a rescisão da nossa iníqua 
Orders in Council assim como para prevenir o recrutamento obrigatório 
de marinheiros no serviço militar britânico.

Aqui, como nas Flores, os mantimentos ficam extremamente baratos. 
Bife, embora não muito alto, sem a menor dúvida, o mais saboroso que 



D I Á R I O  D E  U M  N Á U F R A G O  N A S  F L O R E S  E  N O  F A I A L

43

alguma vez provei, vende‑se por 2d esterlino a libra. Há peixe e aves de 
capoeira igualmente em quantidade e de igual predicado. Faz‑se algum 
queijo na ilha, mas de qualidade inferior. Também não posso dizer nada 
a favor do pão: é escuro, duro e insípido. O modo de vida da sociedade 
dos de classe mais alta da Horta suponho que só difere em gradação 
do das Flores, mas como não convivi com nenhuma família portuguesa 
durante a minha breve estadia, não consigo dar pormenores. Para além 
do Sr. Walter, há vários residentes ingleses respeitáveis.

Os camponeses são exactamente do mesmo tipo de gente, plácida, 
robusta, de índole trabalhadora que possui tudo o que é necessário para 
a vida em grande abundância, só que fazem os mais pesados trabalhos 
por uma quantia insignificante em dinheiro. Vi muitos carregar caixas de 
laranjas com peso de duzentos a trezentos frutos, desde os pomares de 
Flamengos, onde são empacotadas, até à Horta (cinco milhas) por um pis‑
tareenXXII ou dez pences. Em geral, são ajudados por cães, dignos de nota 
devido à sua gordura que nos leva a perguntar que tipo de alimentação 
têm para alcançar tal estado, mas tendo a pensar que há um efeito muito 
próprio no clima sobre estes animais, já que se forem trazidos de outros 
lugares para esta ilha, ainda que magros, ao fim de um mês ou seis sema‑
nas sem qualquer tipo extraordinário de alimentação, ficam gordos como 
os que nasceram na ilha. Além de que a doença da raiva é desconhecida 
por cá. As ovelhas e os burros são os principais animais de carga, mas vi 
aqui ainda menos carruagens, de qualquer tipo, do que nas Flores e as 
estradas não estão melhor adaptadas aos transportes. Em ambas as ilhas, 
o arado é puxado por ovelhas e o solo é tão invulgarmente rico e leve 
que o arado não tem nenhuma parte em ferro (com excepção, talvez, dos 
pregos usados para unir as várias partes) e vi os camponeses autentica‑
mente a correr com o arado pelo campo, abrindo sulcos quase iguais de 
ambos os lados. Mas não é necessária grande arte para fazer sementeiras 
nas terras dos Açores. Tal é a sua fertilidade que as sementes quase que 
crescem se simplesmente as lançarem à superfície. Há menos muros de 
pedra ou de pedra‑pomes no Faial do que nas Flores, sendo os campos 
muitas vezes cercados com uma espécie de canas que crescem até doze 
a quinze pés de altura e formam excelentes sebes. São usadas ainda para 
telhar cabanas e para muitos outros fins. Os camponeses fazem cestos 
muito bonitos com salgueiro que cresce na ilha e que são exportados em 



J O H N  F O W L E R

44

grande quantidade para outras ilhas assim como para o Brasil. São geral‑
mente vermelhos e brancos, com o salgueiro pintado de escarlate. Um 
ninho deles, como se diz, (quinze a vinte de vários tamanhos encaixados 
uns nos outros, o maior com capacidade para conter três alqueires e o 
mais pequeno mal dando para um ovo de ganso) pode ser adquirido por 
dois dólares.

Omito outras coisas que poderiam ter mais importância, já que é 
minha intenção dedicar algumas páginas às ilhas dos Açores de que 
ainda não falei e como entre elas há enormes semelhanças em muitos 
aspectos, não é necessário dedicar comentários a cada uma.

27 de Novembro – Ainda não nos tínhamos levantado do pequeno 
almoço e recebemos um recado muito educado do Sr. Dabney a propor, 
se fosse do nosso agrado, e como a manhã estava particularmente favorá‑
vel, aproveitarmos para visitar a Caldeira, uma enorme, ainda que agora 
extinta, cratera na parte mais elevada da ilha. É claro que não houve 
relutância da nossa parte em concordar com a simpática sugestão e equi‑
pando‑nos para a excursão fomos a casa dos Dabney onde encontrámos 
o Sr. Frederic Dabney, um irmão mais novo do cônsul, com burros e seus 
cuidadores preparados para nos acompanhar. Pouco depois das nove 
horas, começámos a subida. O percurso, pela estrada que íamos tomar, 
era de cerca de dez milhas, das quais as primeiras duas ou três estavam 
ao mesmo nível e eram de pouco interesse mas, depois, começou a subir 
consideravelmente, serpenteando por entre uma cumeeira de montes, 
dominando uma vista da mais transcendente beleza. Uma planície alta‑
mente cultivada , com laranjais e campos sempre verdejantes, pontilhada 
pelas brancas casas dos camponeses, estendia‑se por vários milhas e na 
base, graciosamente retirado na bonita baía, surgiu o coroado convento 
da Horta. O Pico estava particularmente limpo, do sopé ao cume, que eu 
mal tinha conseguido avistar desde a nossa chegada, e era algo de uma 
grandeza inconcebível. Ainda que o dia estivesse bastante calmo, o mar 
batia com força na costa rochosa, formando um cinto da mais alva neve 
e um som perfeitamente audível que desfazia o engano. A ocidente, sere‑
namente adormecido, estendia‑se o oceano azul infinito como se não não 
houvesse tempestade ou intempérie que o conseguisse despertar. Uma 
e outra vez parei encantado pelo cenário. Com toda a sua variedade, 
riqueza, beleza, esplendor e extensão, o mais arrebatador que alguma vez 
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admirei. Pensei, se se mantivesse assim, que poderia ficar a contemplá‑lo 
para sempre e se não fossem os meus companheiros a lembrar‑me qual 
era o propósito da nossa excursão, a Caldeira, por muito que a desejasse 
visitar, poderia adiar para uma oportunidade futura. Deve ter permane‑
cido aqui o meu dia de admiração. Momentos como este são o objectivo 
procurados durante anos e valem por si, doces no momento, ainda mais 
doces ao ser relembrados: os momentos de luz no chão escuro da nossa 
existência. A mente relembra‑os nos seus mais felizes devaneios ao longo 
dos anos, criam os devaneios mais felizes e “passam como espíritos do 
passado” trazendo

“O dia, a hora, o sol, e a sombra,
Tudo o que é àquela hora e lugar”XXIII

em revisitação perfeita perante nós. A cena em si pode desvanecer‑se, a 
recordação nunca.

Prosseguindo o nosso caminho, continuámos a cada passo a subir 
cada vez mais alto e, à distância de três milhas do cume, dispensámos 
os nossos corcéis que foram com um dos nossos criados até ao lugar 
de Flamengos, que tínhamos passado a cerca de de duas milhas, e nos 
acompanhara fornecido com os cestos da merenda. O resto do caminho, 
alternando entre pântano e rocha, (que não é o mais desejável percurso 
para andar a pé) era de subida muito menos acentuada do que aquilo 
com que ia a contar e antes da uma hora tínhamos alcançado a margem 
sul da cratera. A sua magnitude, sobre a qual tinha sido mantido inten‑
cionalmente às escuras, estava para além da minha concepção e fiquei 
por algum tempo na borda, num espanto sem palavras. O formato da 
enorme cavidade, de nome Caldeira, é muito semelhante à de um caldei‑
rão ou bacia. No cimo perfaz uma circunferência de cerca de seis milhas 
– sendo o diâmetro consequentemente de duas – que vai gradualmente 
contraindo na descida para uma circunferência, no fundo, de talvez duas 
milhas. A profundidade total está calculada em 4000 pés e acreditam 
alguns que fica ao nível do mar.

Quando a primeira esmagadora sensação de espanto tinha diminuído 
um pouco, estando o dia a declinar, propus aos meus companheiros 
descer a cratera, mas nenhum deles manifestou essa vontade sem um 
guia e quase sem instruções e, assim, decidi fazer a descida sozinho. Na 
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primeira parte da descida, fui quase sempre a direito, por vezes tendo 
de contornar arbustos ou de rolar sobre leitos escorregadios de musgo, 
molhados pela chuva ou pelo frio orvalho, onde cheguei a afundar a mais 
de uma jarda de profundidade. Mas depois tornou‑se muito fatigante, 
pois a única passagem que encontrei foi um curso de água tortuoso e 
cheio de pedras, por vezes levando a saliências abruptas, que eu tinha 
de saltar ou deixar‑me cair, conforme o caso, até que dei comigo frente 
a arbustos densamente entrelaçados formando um arco sobre o cami‑
nho. Por fim, após saltar, cair e rolar, ensopado até aos ossos, cheguei 
ao fim e tenho que confessar que a sensação não foi das mais agradáveis 
quando, depois da experiência da descida, ao lançar o olhar para cima, vi 
a dificuldade que seria voltar a subir, uma constatação que, a par com a 
hora avançada do dia, não me deu a oportunidade para observar o local. 
Nada tendo merecedor de nota a registar, só me resta imaginar o que 
terá sucedido desde o tempo que decorreu a conflagração da cratera e 
que só posso conceber pela peculiaridade da sua forma, dissimilante do 
que teria sido se não fosse ocasionada por outras convulsões violentas 
da natureza, uma questão, no entanto, mais adequada para os geólogos 
do que para mim. A superfície da base é quase plana e a maior parte 
apresenta‑se muito molhada e pantanosa. A parte central está totalmente 
coberta por água, ainda que sem grande profundidade, e com grandes 
quantidades de peixes prateados e dourados. Perto do local onde desci, 
mas separado, existe uma enorme massa de rocha e terra de uma altura 
considerável que também tem uma cavidade no cume.

Toda a cena é de modo a inspirar as ideias e impressões mais som‑
brias. Até a água assume o tom de tinta negra dada a extrema profun‑
didade da cratera e a folhagem escura que cresce dos lados. Nenhum 
amável raio de sol aí entra para exalar os vapores pesados que estagnam 
o ar, assim a atmosfera é fria e húmida. A tempestade pode uivar a sua 
fúria, mas não se ouve. O troar do mar não consegue aqui chegar. Reina 
a suprema solitude e tudo está mudo e inerte, com excepção das aves 
marinhas que, circulando à volta em rápidos redemoinhos, mantêm um 
grito alto e incessante como que para te afugentar do seu lúgubre retiro. 
É necessário um grande esforço da mente para conseguir acreditar que 
coisas como cidades e o zunzum atarefado dos homens sequer exista ou 
que os consigas ver de novo. Perdes‑te em conjunturas sobre o misterioso 
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efeito daquilo que em tempos encheu este enorme vácuo com matéria 
sulfurosa e como desapareceu tão totalmente – e que por causas desco‑
nhecidas de novo poderá surgir – ou então se ainda por aí está em fúria. 
Podes especular e ponderar como quiseres que tudo é dúvida e mistério 
e chegarás ao ponto de partida no que diz respeito ao conhecimento não 
conseguindo determinar nada. Se eu me tivesse permitido, no entanto, a 
saciar o devaneio em que a actual situação, tão cheia de novidade e entu‑
siasmo, me estava a dominar, poderia ter‑me distraído durante a noite, 
mas vários motivos convincentes me levaram a desistir e virei costas de 
vez para o mais factível, ainda que ponderando a proposta de concor‑
dância que, avaliada, assumia um ar formidável. Insensatamente decidi, 
pensando não mudar para pior, tentar subir por outro caminho diferente 
do da descida e depois de ter contornado a cratera, de aspecto horrivel‑
mente íngreme, situei‑me na parte nordeste. Fui patinando na lama e na 
água até que alcancei o que me pareceu ser a parte mais elegível e foi 
aqui que começou – pois não considerei menos do que isso – a minha 
árdua batalha. Durante os primeiros 500 pés, ou por volta disso, foi difícil 
e perigoso ao extremo. As rochas, escarpado como era, estavam ainda, 
em consequência da água que estava sempre a cair no musgo que crescia 
nas suas fissuras, excessivamente escorregadias e quando em cima delas 
tinha me puxar a mim mesmo o mais alto que pudesse e agarrar‑me até 
encontrar um piso melhor, com a consciência de que um pé em falso 
seria inevitavelmente fatal mas também que, afinal, por temerosa que 
fosse a alternativa, quase impraticável, tinha que regressar. A última 
reflexão teve provavelmente o bom efeito de me dar estímulo para um 
esforço ainda maior para conseguir o meu intento e, assim, fui lutando, 
só conseguindo pequenos avanços por cerca de um terço do caminho de 
subida a cuja distância tive a sorte de encontrar uma espécie de trilho, 
acidentado como se poderá imaginar, mais ainda assim um trilho feito 
por pés humanos.

Vim depois a saber que os camponeses o tinham feito para descer por 
esse lado da cratera para ir cortar madeira, o que explica o início abrupto 
do caminho e também não haver comunicação entre ele e o fundo. 

No entanto, estivesse como estivesse, tinha de o perseguir até que, 
por um carreiro muito sinuoso e desgastante, me levou por fim ao cume, 
uma posição que reconquistei com sentimentos de uma satisfação fora 
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do vulgar, exausto tanto pelo longo jejum como pelo tremendo esforço 
despendido. Tive então de continuar contornando o bordo da cratera, 
por cerca de três milhas, até que alcancei o lugar onde havia iniciado a 
descida e onde, em vez de encontrar os meus amigos, encontrei o criado 
que tinha sido deixado com um bilhete, informando‑me que, após terem 
procurado em vão avistar‑me e quase em desespero receando não me 
voltar a ver, tinham partido para FlamengosXXIV onde, se tivesse a boa 
sorte de escapar da minha perigosa exploração, estariam à minha espera. 

Ainda tinha uma marcha de mais cinco milhas, mas, depois de ter des‑
cansado um pouco e reparado as forças com um gole de excelente vinho, 
contente por até agora aqui ter chegado, mais uma vez me pus a caminho 
e depressa cheguei à vila e ao laranjal do nosso amigo, o Sr. Dabney, que, 
acompanhado do Sr. Borges e membros da sua família, tinha cavalgado 
para nos receber. Os meus companheiros da manhã não deixaram de me 
congratular pela proeza que tinha alcançado, assegurando‑me que nunca 
tinham ouvido falar de uma tentativa solitária de subida à cratera pelo 
lado norte o que, de facto, era considerado impossível. 

Não será de minha livre vontade que serei chamado a provar de novo 
a sua viabilidade.

Depois de partilharmos um repasto abundante, que o nosso generoso 
anfitrião tinha providenciado para nós, montámos os nossos corcéis e 
voltámos para a sua residência na Horta, juntando mais um aos mui‑
tos encantadores serões que aí havíamos passado. Não renego nem uma 
partícula da pior das minhas dez horas de trabalho árduo (que estimo 
comparável a um passeio de cinquenta milhas em solo plano) nem o sen‑
timento de interesse pela excursão e pelos acontecimentos do dia que por 
longo tempo irei conservar.

Na manhã seguinte, na companhia do Sr. Frederic D[abney], subi a um 
dos montes a sul da vila que tem um forte e oferece uma boa vista sobre 
a entrada na baía. No cimo, após uma subida bastante íngreme, fica uma 
ermida dedicada à Nossa Senhora da Guia. Na extremidade sul, muito 
rochosa, existe uma gruta estupenda, a Cova do Diabo onde quando há 
tempestade, segundo me disse o Sr. D[abney], o troar da superfície do 
mar é muito assustador.

Há um monte mais pequeno que se une a este, cujo solo tem uma 
cor vermelho escuro, lembrando exactamente a do Pico, como se tivesse 
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ardido por muitos anos, o que provavelmente terá acontecido. Não há 
outro igual em toda a ilha e é o único terreno onde se cultiva a vinha. A 
oeste fica uma baía de areia, Porto Pim, onde frequentemente aportam 
pequenos barcos, quando o tempo é favorável, pois está muito exposto 
aos ventos de sudoeste.

O lugar do Pico mais próximo do Faial fica a cerca de quatro milhas e 
tive muita pena de não ter a oportunidade de visitar esta ilha e de subir 
ao pico, mas, durante a primeira fase da minha estadia no Faial, a cor‑
rente batia tão forte que não era prudente que um barco se aventurasse a 
ir até à costa e depois, estando todos os dias à espera de poder partir, não 
me era possível ausentar da Horta. Por isso, tenho que me contentar em 
dar uma notícia breve das restantes ilhas.

1 de Dezembro – Tendo eu e o Capitão B[ritton] decidido prosseguir 
viagem para Inglaterra na primeira oportunidade, pouco depois da 
nossa chegada à Horta, comprámos passagem em camarote de uma 
pequena escuna qua aguardava há uns tempos um carregamento de 
laranjas e que deveria ter partido neste dia, mas como caíram uns 
aguaceiros não foi possível carregar a fruta, tendo ficado retida até à 
tarde seguinte. Então, dizendo adeus aos nossos amáveis amigos da 
Fredonia House etc., fomos a bordo de Kitty, o nome do nosso barco, do 
capitão William Johns, com destino a Plymouth. Raras foram as vezes 
que me despedi de um lugar e de amigos com o coração tão pesado 
como quando deixei a Horta. Uma mistura de ideias e de sentimentos 
abateram‑se sobre mim. Só há há dez dias aqui havia chegado, onde 
lugares e pessoas me eram completamente desconhecidas e indiferentes 
e agora olhava os primeiros com imenso interesse e o conhecimento 
de pelo menos uma família tinha criado sentimentos profundos de 
gratidão, respeito e estima. Deixaria lugares e família com um vivo e 
sincero sentimento de pena, acrescido ainda pela possibilidade (não 
quero escrever probabilidade) de os não voltar a ver. É assim o xadrez 
sempre em mudança da vida! Como tudo é transitório, como tudo é 
incerto! Quão pouco sabemos hoje do amanhã! Onde um mero acaso, 
como nos parece, junta gentes de cujo nome nem nunca ouvimos falar 
para construir amizades que julgamos reais e desejamos aprofundar e 
apreciar para sempre; nos leva a estes lugares de fadas da natureza, 
mais encantadores do que a fantasia poderia imaginar e exactamente 
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quando tudo começa a ter encanto e a encaixar no sítio certo surge a vez 
de renunciar a tudo, fica‑se tentado a desejar nunca ter sabido o que é, 
pois o feitiço é brutalmente quebrado e a cruel sentença da separação 
soa ao ouvido e enche o coração de tristeza! Ficas abatido pelo sentir, 
mas confiro, se há dor é porque há prazer em retrospectiva. Muitos 
venceram a provação: não invejo os que o não fazem.

Seria o último a ofender o meu panegírico, mas peço desculpa por 
afirmar que nunca me foi dado conhecer um círculo familiar mais inte‑
ressante e agradável do que os Dabney, em que um estranho se pudesse 
sentir tão depressa em casa. O Sr. Dabney é, a todos os níveis, um per‑
feito cavalheiro, mais informado e inteligente que a norma, de modos 
fascinantes, com uma nobre disposição à generosidade e amável e cortês 
com todos, alguém que merece ser respeitado e admirado. Não vou no 
entanto particularizar, pois todos são tão gentis e dignos e todos mere‑
cem, de igual modo, os meus agradecimentos mais ardentes e devotos. 
Foi muito gratificante partilhar a deliciosa harmonia que reina nessa 
casa. Pode‑se dizer verdadeiramente que cada um partilha a felicidade 
dos outros. Parecia, como é, que não havia divisão de interesses ou de 
sentimentos, nenhuma dessas pequenas invejas e discórdias que são o 
bastante para irritar o verniz dos prazeres sociais, mas que a mútua boa 
vontade e afecto dominavam em cada respirar, com requinte, sem osten‑
tação. Assim, em cada momento doméstico se verificava o bom gosto, 
onde o útil e o conveniente não eram atirados descuidadamente para trás 
das costas, como coisas ocasionais. Fosse sozinhos ou no meio de convi‑
dados, a mesa era posta com a mesma elegância mas sem nunca dar lugar 
à observação insípida e banal da etiqueta ou formalidade. E, como coroa 
final, onde cada um se sentia sinceramente bem vindo. Qualquer palavra 
como obrigação, intromissão e outras que tais pareciam sons ininteligí‑
veis naquele lar.

Este foi o círculo para o qual, sem outra recomendação senão a de um 
estranho desafortunado, fui introduzido tão inesperadamente. Peço des‑
culpa aos leitores pela inclusão da seguinte efusão9 que escrevi na minha 
partida. Não deve merecer ser transcrita, mas é o registo das emoções 
inspiradas no passado e que o futuro não pode apagar. Uma consciência 

9 Originalmente escrito à pressa e sem a intenção de vir a público.
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da mais profunda gratidão pelos favores recebidos e os sinceros desejos 
de felicidade e bem‑estar dos meus generosos benfeitores. Que Deus os 
proteja por muito tempo e culmine as suas vidas com as melhores das 
suas bênçãos!

AO SR. E SR.ª DABNEY 
e membros da sua digna família 

na minha partida da Horta para Inglaterra

Meus amigos! agora que nos vamos separar 
De coração a sangrar, 

Digo o adeus de despedida 
(Ainda que de estrangeira terra  

Parta para minha Inglaterra) 
A minha gratidão devida.

Os agradecimentos são maiores do que posso falar 
Que as débeis palavras conseguem cantar 

E menos ainda a frágil pena 
Mas acreditem, o que fundo se grava 

Na memória não se apaga, 
Nem o sentimento serena.

Não, muitas vezes deseja a memória 
Os cenários que prezei na minha história, 

E se os abandonei, como sofri! 
Ainda que o destino pareça ter sido severo 

 O naufrágio e o perigo um exaspero! 
Não me lamento por quem conheci.

Uma ilha tão bela na onda do oceano 
Que os Céus para nos salvar decretaram como plano 

Para arrancar aos gananciosos a sua presa 
E o que poderia imaginar só mesmo por fantasia 

Um tal lugar de descanso seria 
Inesperada surpresa.
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E não só encontrei terra aconchegada 
Como das belezas naturais coroada 
Pelo que não floriu o ano em vão: 

Um abrigo em zona amiga 
Da nossa dureza de inverno desconhecida 

Em que o sorriso varre todo o chão.

Aqui Flora mantém a sua corte, 
E com Pomona joga a sorte 

No mais alegre vestir. 
Aqui o Pico ergue a sua cabeça de monarca 

E os rochedos e montanhas vastamente esparsa 
E as ondas crescem em bravo devir.

Que expedição, com a Natureza como guia! 
Condutora mais bela! que dizia 

Se a alegria ou a sepultura 
Só para marcar livremente seus passos 

E assim te segui com meus actos 
Neste caminho de tortura!

E ainda encontrei o que mais me encanta 
Os corações mais gentis, a porta que não se tranca 

As boas vindas tão sinceras! 
Amigos carinhosos, generosos, afáveis 

Que concebem momentos amáveis 
Que tornam querido o exílio deveras

Num único círculo social me vi 
De harmonia e união doçuras vivi 

A alegria de cada qual a prova a pôr 
Irmãos que são da família da concórdia 

(Sem a destruição por marca da discórdia) 
“Da Amizade, Verdade e Amor”.
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E a elegância, essa inata graça, 
Longe do orgulho, que sempre disfarça 

Todo o seu atractivo rosto; 
E mentes de dotação cheia 
De luxuriosa alegria veia 

Mais a destreza no desporto.

Foram estes quem encontrei – estes que estimei – 
Foram estes que carinhosamente apreciei 

Sem nunca ter considerado encontrar: 
E o nome Horta, e o mérito dos Dabney  

Por onde quer que eu vagueie, ou descanse 
Não serei capaz de apagar.

Vamos separar‑nos, de facto, e só os Céus podem afirmar, 
Ninguém mais, quando nos voltaremos a encontrar 

E os mares vão rolar entre nós 
Mas nem o mar nem o tempo podem apagar 

A doce memória deste lugar 
Nem o que houve podem eliminar na voz.

Paz aos teus, três vezes honrado anfitrião 
Juro‑te com um brinde de emoção 

Como nenhum convidado ao despedir‑se alguma vez 
O que quer que um dia seja meu 

Pagarei a minha dívida a ti ou a alguém teu 
Nenhuma outra benesse considero com maior prez. 

Paz e Adeus!
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Açores

E agora, em vez de apresentar um retrato seco e detalhado do diá‑
rio de bordo, que me seja permitido preencher este espaço e cumprir a 
minha promessa com uma informação geral sobre os Açores e sobre as 
restantes ilhas conforme encontrei no livro já referidoXXV.

“Os Açores (originalmente Ilhas dos Açores) ou Ilhas Ocidentais são 
nove e têm o nome de Santa Maria, S. Miguel, Terceira, S. Jorge, Graciosa, 
Faial, Pico, Flores e Corvo. A terra, em geral, é elevada, as costas íngremes 
e rochosas.

É tido que as ilhas foram descobertas, em meados do século XV, por 
Joshua Vanderberg, natural de Bruges, na Flandres, que indo em via‑
gem para Lisboa, terá sido empurrado para elas por condições climaté‑
ricas. Em Lisboa, ter‑se‑á vangloriado da descoberta, razão pela qual os 
portugueses, no espírito de iniciativa tão forte que manifestaram nesse 
período, lançaram velas e tomaram posse das ilhas, chamando‑as de Aço‑
res, devido aos muitos açores e falcões que aí encontraram.

António Gonzalo diz que o grande D. Henrique, Príncipe de Portugal, 
considerou que as ilhas eram uma aquisição de tal monta, que foi em 
pessoa tomar posse delas em 1449. Isto aconteceu quarenta e três anos 
antes de Colombo ter chegado à América e houve quem afirmasse que os 
mercadores flamengos, em nome dos seus conterrâneos, enviaram uma 
colónia, da qual descendem muitos que ainda vivem no Faial.

A capital dos Açores é (ou era) Angra, na Terceira.
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Os habitantes são em geral pessoas boas, simples e honestas, que pre‑
ferem a oliveira ao loureiro e que mais depressa procuram a distinção no 
trabalho do que pelas armas. O clima é delicioso. O ar é geralmente limpo 
e calmo e o solo tão rico que tanto as plantas europeias como as tropicais 
atingem a maior perfeição. Da mesma maneira, a superfície da terra é 
tão diversificada a ponto de em alguns lugares, em espaços pequenos, 
apresentar montes volcânicos e plantações, jardins de plantas aromáticas, 
pastagens, vinhas, laranjais, etc. 

O maior inconveniente nestas ilhas é terem estado sujeitas a erupções 
e terramotos e, em alguns lugares, onde a costa é baixa, o mar chegou, em 
tempos, a inundar a terra e a provocar muitos estragos. No entanto, nas 
partes cultivadas, a lava, outrora correntes de lava, está agora cultivada 
com laranjas, limões e vinha e a terra composta pela decomposição de 
substâncias vulcânicas está cheia de milho indiano, feijoeiros e trigo. As 
ilhas abundam ainda em terras vastas propícias para o cultivo de linho, 
vinho, etc.”

A descrição seguinte sobre o aspecto de S. Miguel aplica‑se de um 
modo geral a todas as ilhas:

“A Ilha de S. Miguel aparenta ter sido originalmente plana, coberta 
por belas árvores, vegetação rica e plantas aromáticas. No entanto, 
presentemente, é constituída por várias montanhas, montes e declives, 
nenhuma das quais é primitiva, mas evidentemente o resultado de erup‑
ções vulcânicas. As montanhas e os montes demonstram claramente pela 
forma cónica e pela existência de cavidade nos cumes que são fruto de 
acção de fogo e comportam marcas inequívocas do agente destruidor na 
acumulação de lava, escória e areia vulcânica. Na aparência, os vulcões 
parecem estar extintos, mas é suposto ainda terem fogo activo no interior 
e de forma invisível. Disto são provas evidentes as Caldeiras, ou fontes de 
água a ferver no vale das Furnas e em outros lugares. Certas circunstân‑
cias fornecem ainda motivos fortes para acreditar que houve três crateras 
principais, situadas no centro, a norte e a sul das ilhas. Dessas crateras 
surgiram vastas montanhas e, à medida que deixavam de vomitar a 
matéria, erupções parciais explodiam e formavam os montes laterais e 
declives que se estendem em todas as direcções desde as montanhas que 
cercam as lagoas. Atribui‑se o cessar do fogo nas diferentes crateras ao 
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efeito da água, que aparenta ter conseguido aceder a todas, e de repente 
apagou a efervescência da matéria mineral. Agora, o fogo parece estar 
confinado a certos sítios onde surge na forma de água a ferver com uma 
gradação variada quanto à actividade e força.

Com base nos vestígios dos vulcões, a ilha apresenta evidências deci‑
sivas de ter sido o teatro de repetidos terramotos e choques convulsivos. 
Na maior parte dos países, os terramotos são produzidos por enxofre e 
nitro, ou por enxofre com piritas em combustão nas grutas subterrâneas 
através da fermentação de vapores que lhes fornece o impulso para a 
matéria combustível próxima e provoca uma descarga com o som como 
de um trovão e por vezes com erupções de água e vento, mas, aqui, os 
terramotos parecem ter tido a causa contrária, explosões dentro da água 
em fogo mineral, que imediatamente produzindo rajadas de ar, explo‑
sões violentas roncando nas entranhas da terra e elevando a terra em 
cima, o que causou destroços e destruição até encontrar uma abertura 
ou descarga. Que é este o caso, parece ser incontestável, pois muitos dos 
vulcões extintos que existem, que servem como respiradouros para as 
descargas do fogo subterrâneo, são usados e dilacerados pelas violentas 
efervescências causadas pela súbita associação dos dois elementos opos‑
tos.

O efeito produzido por esta confluência anormal de fogo e água não 
está confinado às fissuras das crateras e surge nos penhascos. Algumas 
montanhas precipitaram‑se sobre os vales adjacentes, outras ergueram‑se 
e outras foram engolidas no seio dessa terra de onde se tinham original‑
mente elevado em lava, escória e areia. As bases das montanhas exibem 
ainda vestígios palpáveis de substâncias decompostas que remontam à 
origem da superfície do globo. Os estratos das montanhas estão dispostos 
de forma perpendicular e não horizontal e aquelas montanhas que foram 
tragadas pela terra deixaram atrás de si abismos assustadores, precipí‑
cios tremendos ou então formaram leitos para lindas lagoas. As monta‑
nhas mais perfeitas são de forma cónica ou hemisférica, como se fossem 
formadas por erupções contínuas, e o seu aspecto exterior distingue‑se 
por características que denunciam a sua natureza e, em certa medida, a 
data da conflagração. Em algumas, a lava surge em relevos escarpados, 
em outras apresenta‑se em estado de decomposição, formando um solo 
extremamente fértil e fecundo. As várias características do solo mostram 
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onde a lava correu sem interrupção preenchendo as desigualdades nas 
lindas terras planas e onde o seu curso foi impedido, deixando pontos 
isolados ou oásis, cobertos com a floração luxuriante da vegetação acom‑
panhada de serranias de cinza vulcânica e pedra ferruginosa e pedra‑
‑pomes.

Por fim, a ilha parece ter uma tal estrutura e forma que as águas pas‑
sam livremente pelas grutas vulcânicas e saem tão facilmente que não 
abalam nem perturbam a terra. Já se passaram cem anos desde que os 
habitantes foram aterrorizados por explosões vulcânicas de natureza ter‑
rífica10 e tudo o que se consegue ouvir agora, e perpetuamente em certos 
lugares, assemelha‑se ao som do correr e ferver das águas, com um som 
aborrecido como o de uma carruagem pesada em moção rápida. Parece 
que em consequência da entrada da água nas grutas subterrâneas, reti‑
rando o enxofre e nitro dos arcos, o fogo deixou de surgir em erupções 
frequentes ao contrário do que acontecia, mas ainda assim age de forma 
invisível nas águas das grutas.

Estas observações, que já haviam sido escritas, foram corroboradas 
por um acontecimento notável. Na primeira parte do ano de 1811 surgiu 
do mar uma tremenda explosão de fumo e chamas, à distância de meia 
légua da costa, na parte ocidental da ilha. Das profundezas de cerca de 
quarentas braças do oceano surgiu fumo, fogo, brasas, cinza e pedras 
de grandes dimensões. Uma enorme quantidade de peixe, quase assado 
e outros como que cozidos, flutuavam à superfície do mar em direcção 
à costa. Foi então que um perigoso baixio se começou a formar11. No 

10 “No entanto, a aproximação de uma erupção pareceu estar muito perto. A 
11 de Agosto de 1810, às 10 horas da noite, foram sentidos pequenos abalos de um 
tremor de terra, que continuaram, por intervalos de alguns minutos, durante quatro 
horas. Entre as duas e as três horas da manhã seguinte sentiu‑se um assustador abalo 
em toda a ilha, e muitas casas, sem capacidade de resistir à violência, desabaram e 
outras ficaram muito danificadas. As pessoas que procuravam segurança indo para 
espaços abertos, foram atiradas ao chão. Na parte oriental da ilha, foi descoberto 
um buraco que se assemelhava à cratera de um vulcão e de onde saíam de tempos 
a tempos chamas e arder, mas nada indica que tenham sido acompanhadas pela 
expulsão de matéria vulcânica”.

11 “As chamas foram avistadas pela primeira vez a 1 de Fevereiro mas, a meio 
do ano anterior, já se haviam sentido abalos na ilha indicando a sua acção invisível. 
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dia 16 de Junho, a tripulação do Sabrina, uma corveta de guerra britâ‑
nica, viu duas colunas de fumo branco a saírem do mar, que julgaram 
vir mais de uma batalha, velejaram até lá, mas foram frustrados pela 
escassez de vento. O fumo continuava a subir, com algumas chamas, o 
que os levou a concluir tratar‑se de um vulcão. No dia seguinte, já se 
encontravam perto da terra de S. Miguel e viram que o vulcão ainda se 
agitava. Ficaram a saber, na ilha, que o fumo tinha sido avistado pela 
primeira vez a 13 de Junho, tendo‑se dois ou três dias antes sentido fre‑
quentes abalos de terra seguidos na capital de S. Miguel, derrubando 
várias casas e pedaços dos penhascos a noroeste, pelo que se temeu na 
ilha que chegasse a destruição, só que tudo terminou assim que o vulcão 
entrou em actividade.

No dia 18, o Sabrina chegou tão perto do vulcão quanto lhe permi‑
tiu a margem de segurança e viram que continuava em actividade com 
violência inabalável, atirando da água rochas grandes, brasas, cinzas, 
etc., acompanhadas de vários abalos. Perto do meio dia, do mesmo dia, 
viram que a boca da cratera se mostrava acima da superfície do mar, 
onde antes existiam quarenta braças de água. Às três horas da tarde já 
se encontrava a trinta pés acima da superfície do mar e com cerca de 
uma braça de comprimento. No dia 19, estavam à distância de cinco a 
seis milhas do vulcão e descobriram que tinha cinquenta pés de altura 
e dois terços de milha de comprimento. Continuava em actividade tal 
como antes e a atirar grandes quantidades de rochas, indo algumas cair 
a uma milha do vulcão. Do fumo surgiram várias trombas de água que, 
espalhando‑se pelo ar, se faziam sentir como chuva forte misturada 
com grande quantidade de areia preta, que cobriram por completo o 
convés do Sabrina a uma distância de três ou quatro milhas. No dia 
20, continuaram a viagem, deixando o vulcão com cerca de 150 pés de 
altura, e continuando em actividade e a crescer em tamanho. No dia 
4 de Julho, voltaram a visitá‑lo e descobriram que se tinha formado 
uma ilha, estando tudo calmo. O capitão e vários oficiais foram a terra, 
descobrindo que era muito escarpada e com uma altura de 200 a 300 

Foi observada do ponto sudueste da Ponta da Ferraria e a ocidente do Pico dos Gine‑
tes, a cerca de uma milha e um quarto da costa próxima. O navio Swift, e toda a sua 
tripulação, se perdeu neste local antes de ser conhecida a existência do baixio. 
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pés. Foi com dificuldade que conseguiram atingir o cume a que acede‑
ram por uma zona onde havia um declive mais suave, mas o solo, ou 
melhor as cinzas, feito de matéria sulfurosa, restos de ferro, etc., estava 
tão quente que queimava os pés, obrigando‑os a voltar. No entanto, 
tomaram posse do ilhéu em nome da Majestade Britânica e deixaram 
uma bandeira de Inglaterra hasteada.

Tinha uma forma quase circular e a circunferência do ilhéu, nessa 
altura, perfazia cerca de uma milha. No meio, existia um lago de água a 
ferver de onde saía uma ribeira de cerca de seis jardas que corria até ao 
mar, no lado que ficava em frente de S. Miguel. À distância de cinquenta 
jardas da ilha, a água, ainda que com trinta braças de profundidade, 
estava tão quente que não se conseguia manter uma mão dentro. Em 
suma, toda a ilha parecia ser uma cratera, os penhascos do lado de fora 
como muros, escarpados por dentro e por fora, o lago de água a ferver, a 
boca de onde havia sido expelido o fumo, etc.

No dia 17 de Junho, o Capitão Millard, do Sabrina, acompanhado 
pelo Sr. Read, o Cônsul Britânico e mais dois cavalheiros foram até ao 
penhasco mais próximo do vulcão, a cerca de 300 a 400 pés acima do 
nível do mar. A primeira impressão era a de um imenso corpo de fumo 
revolto sobre a água quase horizontalmente, em várias involuções, até 
que se atirava uma coluna negríssima de cinzas, brasas e rochas, for‑
mando uma espiral que se erguia a barlavento num ângulo de entre dez 
a vinte graus em linha perpendicular. Foi seguida por uma segunda, uma 
terceira e quarta, cada uma com cada vez mais velocidade ultrapassando 
a precedente até terem atingido uma altitude muito acima do pico do 
penhasco, com o mar por baixo. As colunas de cinzas, etc., na sua maior 
altura formavam manchas que assumiam a forma de magníficos pinhais e 
quando caíam misturando‑se com os festões de branca fumaça, que pare‑
ciam ser como plumas de penas brancas e negras de avestruz ou então 
manchas onduladas de um travesseiro. Estes estouros eram seguidos de 
explosões da mais viva claridade e com o som que se assemelhava aos 
tiros contínuos de canhões e mosquetes. Enquanto a nuvem de fumo se 
desenrolava a sotavento, surgiram as trombas de água, já mencionadas, o 
que acrescentava um pormenor belo e impressionante à cena.

Depois este ilhéu caiu, aos poucos, no mar. Em meados de Outubro 
nenhuma parte restava acima da água, mas permanecia um perigoso bai‑
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xio no local que ela ocupara. Em Fevereiro, de 1812, foi descoberto fumo 
que continuava a sair do mar de um local próximo12.

S. Miguel tem cerca de trinta e cinco milhas de comprimento e de qua‑
tro a oito de largura, contém uma cidade, cinco vilas principais, cinquenta 
e quatro paróquias e cerca de 80 000 habitantes. A costa é muito íngreme 
e pode ser alcançada sem receios em quase qualquer lugar com excepção 
do lado noroeste. A força militar consiste em 300 ou 400 tropas com uma 
milícia de várias centenas de camponeses cujas armas são as aguilhadas 
com que conduzem o gado. A principal fortaleza é o castelo de S. Brás, 
que está perto do mar, na extremidade oeste da cidade de Ponta Delgada. 
Tem montadas vinte e quatros peças de canhão, mas só algumas estão 
em condições de servir. A uma légua a oriente há dois pequenos fortes 
de três armas, completamente ineficientes por decadência e negligência. 
Não obstante, a ilha tem muitos lugares fortes e muitos dos montes e des‑
filadeiros se fortificados judiciosamente seriam inexpugnáveis. A riqueza 
do campo está muito bem adaptada para trigo, milho indiano, feijão. Nos 
lugares de lava cultiva‑se o vinho e a laranja que cresce em abundância. 
Considera‑se que a lava na região sudeste da ilha é mais antiga, mais 
suave e torna‑se fértil mais cedo do que na parte noroeste que mantém 
um tal nível de dureza que faz com que seja imprópria para a actividade 
humana. Nas partes intermédias, entre as terras vulcânicas e a planura, a 
superfície apresenta areia vulcânica, escória metálica, pedra‑pomes, etc.

Os habitantes desta e das outras ilhas eram obrigados por lei a limitar 
o comércio ao porto de Lisboa, mas ultimamente foram autorizados a um 
maior alcance e mantêm um comércio considerável não só com Lisboa 
mas com Inglaterra, Rússia, América, etc. De Inglaterra recebem toda a 
lã, equipamentos, barro e outros artigos, enviados em troca de cerca de 
setenta navios por ano de fruta. Para Portugal, enviam milho, aves de 
capoeira, gado e vegetais que são pagos em troca de tabaco, açúcar, café, 
bugigangas, dispensas, indulgências, imagens de santos, relíquias, etc. 
Da América, recebem tábuas, ripas, madeira, arroz, pez, alcatrão, ferro 
em potes e barras, e uma variedade de artigos dos índios, que são pagos, 

12 “A cerca de quinze léguas a ocidente, um vulcão, que tinha aparecido em 
1638, surgiu no mar em 1719 e desapareceu em 1723. Foi encontrada depois uma 
profundidade de oitenta braças no lugar antes ocupado pelo vulcão”.
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em troca, por vinho. O intercâmbio com a Rússia é semelhante ao da 
América, mas em menor escala. Há ainda um comércio a dinheiro com os 
barcos que faz com que a ilha (ou ilhas) sirvam para repouso, sendo as 
tripulações abastecidas com gado e provisões iguais às dos ingleses e em 
qualquer parte do mundo. E também com vinho, agradável e particular‑
mente adequado à saúde dos marinheiros.

A cidade de Ponta DelgadaXXVI é a principal sede de comércio. Fica na 
parte mais estreita da ilha, a sudoeste, à lat. 37º 45’ 10’’ N. e long. 25º, 
41’, 15’’ W. A cidade do mar parece ser extremamente agradável e tem 
um ar de dignidade que lhe vem dos numerosos conventos, etc. Há um 
molhe para protecção de pequenos barcos, mas os de carga são obrigados 
a restar em enseada aberta. Ao aprofundar e alargar o porto, é possível 
que ele se torne capaz de abrigar navios de porte considerável e ao esca‑
var a praça de S. Francisco, abrindo um canal entra ela e o molhe, vários 
barcos poderiam ser acomodados. Tal como está, os navios de carga não 
o podem usar com segurança pois correm o risco de partir os cabos, ao 
carregar e descarregar, e talvez fiquem sem capacidade para recuperar 
durante semanas. Ou, então, nem sequer se atreveriam a tentar recuperar 
durante o estado de uma forte tempestade de sul.

As enseadas e o porto de Ponta Delgada são no entanto os melhores 
lugares na ilha. O lugar que se segue em importância é a Ribeira Grande 
no lado norte da ilha. Mas aqui não há como ancorar. Como não tem 
porto depende das vilas a sul para fornecimento de mercadorias. Vila 
Franca, que fica a sul, tem um ancoradouro mais pequeno e só dá para 
pequenos barcos.

As desvantagens que surgem pela necessidade de conveniências 
navais são fortemente agravadas pelos costumes do país e do Governo. 
Mas apesar de todas estas desvantagens, a terra melhorou e exporta 15 
000 toneladas de fruta, vinho e alimentos, o montante da sua produção 
excedentária. Ainda assim, as profissões, a agricultura e o comércio só se 
desenvolvem a vinte por cento do que poderia ser e a população não está 
em número proporcional à extensão do território.

Ao chegar a noroeste da ilha, de ocidente, o aspecto não é promis‑
sor, com montanhas áridas de tamanho estupendo e a costa com vários 
ramos de pilares de basalto exibindo no topo umas poucas árvores de 
crescimento atrofiado. A impressão da cena de penhascos escarpados e 
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irregulares depressa, no entanto, desaparece no contraste agradável com 
a costa a sul que apresenta uma linda encosta adornada de vegetação 
luxuriante. Prados, com cercas de madeira, vinhedos e campos de milho, 
intercalados por laranjeiras e limoeiros onde quer que pousem os olhos, 
em vários campos extensos que serão sempre vistos, em dias limpos, com 
prazer”.

A Ilha de Santa Maria fica a sul de S. Miguel e é a ilha mais a sul dos 
Açores. A vila principal tem o mesmo nome e fica a sudoeste, à lat. 36º 
58’ N e long. 25º 12’ 18’’ W. Além desta, há mais três vilas num total de 
cerca de 4 500 habitantes”. A produção maior da ilha é trigo e cevada de 
primeira qualidade e algum vinho e gado, mas suficiente apenas para o 
consumo próprio. Tem água em abundância, pouca madeira e uma quan‑
tidade escassa de fruta e vegetais. A enseada de Santa Maria é aberta e 
exposta às tempestades do sul. Por este motivo, só é usada por pequenos 
barcos no verão. O melhor ancoradouro conhecido pelos pilotos fica a 
cerca de uma milha da costa, com uma profundidade de trinta e seis 
braças e fundo de areia. Mas a uma pequena distância a oriente o chão 
fica escuro. É aqui que fica o Porto de São Lourenço, na parte nordeste, 
que é considerado o melhor ancoradouro da ilha. Em ambos os sítios se 
consegue arranjar alimentação tal como nas outras ilhas a que se juntam 
as perdizes, que são muito abundantes aqui. Em tamanho, a ilha é ainda 
menor que o Faial.

“As Formigas que ficam a oriente de Santa Maria à lat. 37º 16’ 50’’ N. 
e long. 24º 54’ W., constituem um fileira de sete a oito rochedos, de N. N. 
E e S.S.W (N. e S.) com três quartos de uma milha, tendo ainda rochedos 
debaixo do mar. O mais elevado, que tem cerca de sessenta pés de altura, 
quando visto a alguma distância, toma a feição das velas de um navio 
e situa‑se a dois terços do comprimento para norte. Na parte norte há 
muitos rochedos que estão debaixo do mar. Perto o mar tem uma pro‑
fundidade de sete braças.

As Formigas têm um aspecto terrível e a rebentação das ondas voa 
para além do mastro principal de um navio. Quando o mar vem de oci‑
dente, nenhuma leitura se pode fazer ao largo do lado oriental, numa 
linha de cinquenta braças, até à distância de trinta jardas dos rochedos.
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Entre as Formigas e a Ilha de Santa Maria não se consegue encontrar 
o fundo do mar por 120 braças até à distância de um quarto de milha da 
ilha”.

“A Ilha da Terceira tem de dezoito a vinte milhas de comprimento e 
oito a onze de altura. É fértil, agradável e abastada. As zonas de lava, tal 
como em S. Miguel, produzem excelente vinho, ainda que não compará‑
vel ao das Canárias ou da Madeira. A terra dá fartas colheitas de trigo 
e outros cereais, pastos para o gado e uma quantidade prodigiosa de 
limões, laranjas e todo o tipo de frutas de climas quentes e frios que se 
propagam com grande vantagem nos países temperados.

A capital, como já dito, é Angra, situada no lado sul da ilha, à lat. 38º 
38’ 33’’ N. e long. 27º 12’, 33’’ W. e tem um porto, defendido por um forte, 
que foi ganho para residência do Governador dos Açores. Destaca‑se 
pela beleza de muitas igrejas, conventos, etc. Além desta há uma outra 
vila, Praia, e quinze vilas e cerca de 30 000 habitantes. Na baía de Angra, 
e em torno da ilha, há peixe em abundância.

A costa é elevada e com rochedos tão escarpados como que para tor‑
nar a ilha inexpugnável e todas as partes acessíveis estão defendidas por 
baterias, com artilharia pesada, e numerosas guarnições militares. O inte‑
rior da ilha é, em geral, moderadamente elevado, mas o lado ocidental é 
mais elevado do que o oriental e distingue‑se por uma montanha escar‑
pada que se estende de este a oeste sendo o pico do lado ocidental, o Pico 
da Serreta, o mais elevado. Reconhece‑se o pico, a uma curta distância, 
pela grande falha no lado oriental.

A Baía de Angra está exposta a todos os ventos de S.S.W, do sul para 
este. A ondulação de sudoeste, em especial, que circunda o Monte Brasil 
(uma colina bifurcada digna de realce a ocidente) é tremenda. Os bar‑
cos podem aportar em segurança em Junho, Julho, Agosto e Setembro, 
quando os ventos são fracos e variam entre oeste e noroeste, mas nos iní‑
cios do inverno, os ventos enfurecem‑se tão violentamente que ao menor 
sinal de mau tempo torna‑se necessário fazer‑se ao mar, já que a costa 
não oferece nenhum abrigo.

Os barcos da ilha saem assim que avistam um navio no ancoradouro e 
através deles pode‑se arranjar facilmente mantimentos, indo para frente 



D I Á R I O  D E  U M  N Á U F R A G O  N A S  F L O R E S  E  N O  F A I A L

65

e para trás enquanto eles trazem água, madeira e todo o tipo de manti‑
mentos”.

Claro que isto se refere ao estado da situação anterior ao domínio de 
D. Miguel em Portugal.

COMENTÁRIOS SOBRE A TERCEIRA 
PELO CAPITÃO LIVINGSTON

“A cidade de Angra é geralmente muito harmoniosa com uma localiza‑
ção muito bonita e ruas com excelentes passeios simetricamente calceta‑
dos. As casas têm habitualmente três pisos.

A cerca de sete ou seis milhas e meia a norte de Angra, num vale 
perto do cume das montanhas, sai uma quantidade razoável de vapor 
das fendas da terra, ou será melhor dizer barro, que é actualmente, 
assim me disse um cientista, lava decomposta por acção do ácido sul‑
fúrico. Quando cortada à faca é parecida com o sabão de Castela. Tem 
vários matizes e os naturais da Terceira usam‑na para pintar. Em volta 
das aberturas, formam‑se pequenas quantidades de enxofre. O vapor é 
muito quente: podemos cozer ovos metendo‑os dentro da terra nas meras 
fendas por onde sai o vapor. O meu termómetro só mediu 152º na escala 
de Fahrenheit. Levei‑o até ao vapor na primeira fenda que alcancei mas 
o mercúrio subiu tão rapidamente que eu, com receio que rebentasse o 
tubo, me vi obrigado a afastá‑lo ao fim de, creio, três ou quatro segun‑
dos. As pessoas que visitam Angra e que têm algum tipo de interesse na 
sua composição deveriam vir ver estas furnasXXVII ou soufrièreXXVIII. Não é 
difícil ter acesso a elas, ainda que se perguntarem a qualquer português 
(atrevo‑me a atestar a precisão do capitão Livingston) dirão que só são 
acessíveis em determinadas alturas do ano. Pode‑se cavalgar até cerca de 
menos de meia milha do local. Consegue‑se facilmente contratar guias e 
póneis ou burros.

Nenhum barco deverá ir a Angra sem dois bons cabos de correntes. 
O fundo do mar da baía é tão turvo que não se pode confiar em cabos de 
corda.

As pessoas melhores de Angra são muito hospitaleiras e simpáticas 
mas cheias de cerimónia. Os pobres são geralmente muito limpos e nin‑
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guém parece passar necessidades do que é essencial à vida. Não há à 
vista nenhuma dessa miséria que se vê tanto no país, mas muitos dos 
camponeses mais velhos têm as roupas, ainda que limpas, tão engenho‑
samente remendadas que é quase, senão totalmente, impossível sequer 
presumir qual era a cor original.

Há alguns bons pinhais na ilha, uma boa amostra de buxo e algum 
cedro. Muito zimbro, cujos bagos são de tal modo fortes que deixam, 
durante bastante tempo, um sabor muito desagradável na boca após o 
mastigarmos. Há muita pedra‑pomes, mas de qualidade inferior, na ilha 
e por todo o lado se vêm as marcas da acção vulcânica. A água é boa, mas 
não tão fácil de arranjar quanto se possa imaginar.

A fruta (laranjas) da Terceira melhorou muito nos últimos anos. Pres‑
tou‑se mais cuidado no seu cultivo e pouco é, se é, inferior à de S. Miguel.

Faz‑se bom linho e há uma manufactura de louça rude cujo barro é 
importado de Santa Maria. Não há conhecimento de animais doentes e 
apesar de haver muitos cães não há casos de raiva. Os naturais criam 
muitos suínos, muitos dos quais são notavelmente gordos. Geralmente 
rapam o lombo por alegadamente favorecer a engorda.

A gripe sangrenta13 é muito frequente, tanto entre os estrangeiros 
como entre os naturais, e é, muitas vezes, fatal. Um cirurgião escocês 
contou‑me que é a pior doença que encontrou na ilha.

Os vegetais são excelentes e baratos. As aves de capoeira e os ovos 
bons e a preços razoáveis, o bife a carne de carneiro a preços toleráveis, 
conseguindo encontrar‑se bife por cerca de três pences a libra. Algum 
vinho da ilha é toleravelmente bom.

Fiquei muito surpreendido um dia ao ver um camponês carregar um 
cacho de bananas. Têm maçãs, pêras, figos, castanhas e nozes e, ouvi 
dizer, que alguma azeitona, além de abundância de uvas. Disseram‑me 
que tentaram criar gansos, mirtilos e groselhas, mas sem resultado. Há 
um tipo de salgueiro duro com que se fazem excelentes aros e cestos. 
Há também muitos inhames, milho indiano, trigo , excelente cevada, e 
batatas muito aceitáveis. O mercado está habitualmente bem fornecido 
de peixe bom e barato. Há muitos coelhos e codornizes, centenas de mel‑
ros, bons perus, poucos ou nenhuns gansos. Não há pavões nem faisões, 

13 Supomos que se quer referir a gripe pneumónica.
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mas sim algumas perdizes vermelhas e asseguraram‑me que há algumas 
galinholas nas montanhas, algo de que desconfio. Há muitas ervas de 
urchilha que é monopólio do Governo.

Não se aconselha que os estrangeiros se acercam da costa norte da 
Terceira pois é muito rochosa e perigosa. A costa ocidental é igualmente 
inacessível”.

Pico – “O nome desta ilha vem do destacado pico ou montanha vul‑
cânica, e cujo cume fica à lat. 38º 26’ 15’’ N. e à long. 28º 27’ 58’’ W. e que 
termina num pequeno pão de açúcar, tão harmonioso que nos poderia 
levar a pensar ter sido feito por obra humana. A altura do pico acima do 
nível do mar, de acordo com as operações geométricas dos astrónomos 
franceses, é de 1100 braças francesas (cerca de 1172 braças inglesas) e por 
consequência com tempo limpo pode ser visto à distância de vinte e qua‑
tro a vinte e cinco léguas, mas habitualmente está ocultado por nuvens 
de modo que não se vê a distância alguma14.

O pico foi descrito como estando cheio de cavernas negras vulcânicas, 
que várias vezes emitiram fumo, chamas e cinzas até a uma distância 
considerável. No sopé da montanha, em direcção a este, fica uma nas‑
cente de água, geralmente fria, mas por vezes é tão aquecida pelo fogo 
subterrâneo que corre em torrentes a ferver, emitindo correntes de vapo‑
res de enxofre, pedras vitrificadas, etc.”.

O Pico, único pelas características da sua superfície, deve ter cerca de 
vinte e cinco milhas de comprimento e de seis a nove milhas de largura, 
ainda que estreitando para sudeste, onde termina num ângulo obtuso: 
tem cerca de 22 000 habitantes, que ocupam três vilas e onze aldeias. 
Como o solo tem muita pedra, pouco cereal se cultiva e grande parte 

14 “Desde então os geómetras espanhóis fizeram medição do pico, de altitude 
observada de 1212 braças espanholas (somente 1103 braças inglesas) acima do nível 
do mar. Observaram que a montanha cobre toda a parte ocidental da ilha. Os sopés 
e até meia altura estão cultivados com vinhas, os restantes quartos com arbustos e a 
última parte e mais alta parece só ter pedra, coberta por erva rala. É possível subir 
até ao cume ainda que com alguma dificuldade e há algumas grutas que podem 
oferecer abrigo ocasional”.
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do milho e trigo para consumo é importado das ilhas vizinhas. O vinho 
é a mercadoria mais importante e tem a reputação de ser o melhor dos 
Açores. Este, juntamente com a aguardente, é exportado em quantidades 
consideráveis. O gado é variado, numeroso e excelente. A fruta é abun‑
dante e igualmente boa15. Tem cedro e outros tipos de madeira, incluindo 
um belo tipo de teixo que é consideravelmente sólido e bonito, mas é 
monopólio do Governo, só podendo ser cortado por sua ordem.

O vinho tintoXXIX do Pico, feito como o vinho do Porto, propagado por 
todo o Pico, é considerado pelo Capitão Livingston como excelente, mas 
não há em grande quantidade. O teixo é igual ao nosso.

“As principais vilas são Lages do Pico, Santa Cruz, S. Sebastião[sic], 
Calheta do Nesquim, S. Roque, Prainha e MadalenaXXX”. A ilha não tem anco‑
radouro e só os barcos de cabotagem podem acercar as suas costas.

“Na parte mais importante da costa ocidental fica o pequeno porto da 
Madalena e seus ilhéus. Da sua vila sai a maior parte do que é produzido 
na ilha e que é enviado em pequenos barcos a remos para o Faial. Os 
ilhéus estão rodeados de rochas, mas muito perto do mais próximo a 
profundidade é de seis, sete e oito braças em leito de pedras”.

“S. Jorge fica a três léguas do Pico e está separado da Graciosa por um 
canal de oito léguas de largura. É uma ilha longa e estreita com cerca de 
nove léguas de comprimento e não mais de uma em média de largura. O 
seu ponto mais a oriente, Ponta do Topo, fica a W. ¾ N., (W.S.W ¾ W.), 
30 ¾ milhas do cume do Monte Brasil na Terceira, e à latitude 38º 29’ 22’’ 
N. e à longitude 27º 50’ 27’’ W.

Na costa sul fica a pequena vila Vila das Velas, ou VellasXXXI, com um 
porto que pode abrigar barcos pequenos de todos os ventos.

Esta ilha, quando descrita por TofiñoXXXII, tinha mais de 11 000 pes‑
soas a viver em três vilas e onze aldeias. Afirma que produz bastante 
vinho de boa qualidade. Tem tido fama pela qualidade do seu gado, 
com o qual fornece as outras ilhas, e o seu queijo é reconhecido como 
muito bom. A produção de trigo e milho é igualmente bom mas destina‑
‑se somente ao consumo de uma parte dos habitantes, já que as classes 

15 O Pico, creio, não produz laranjas.
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inferiores os substituem pelos rizomas do inhame. A madeira e a água 
são abundantes.

No dia 1 de Maio de 1808, um temível vulcão, que se conseguia avistar 
do Faial, teve uma erupção no centro da ilha, no meio de férteis pastos, a 
cerca de três léguas a sudeste de Velas. No dia 3, formou‑se uma cratera 
com cerca de vinte e quatro acres. Em dois dias, expeliu cinzas e peque‑
nos pedaços de pedra pomes que um forte vento de nordeste impeliu 
para sul e que, independentemente da massa acumulada em torno da 
cratera, fez cobrir a terra com uma profundidade de um a quatro pés, 
meia légua de largura e três milhas de comprimento. Foi então que, atra‑
vessando o canal, provocou ainda alguns danos na extremidade orien‑
tal do Pico. O fogo manteve‑se activo nesta grande cratera no dia 3 de 
Maio, mas na tarde anterior tinha aparecido mais uma cratera pequena 
a uma légua da parte norte da maior, e à curta distância de duas léguas 
de Velas. O fumo sulfuroso da nova cratera tornava impraticável uma 
aproximação à mesma. Até a uma milha da cratera, a terra tinha fendas 
em todas as direcções. O Cônsul americano do Faial, que se deslocou ao 
local com alguns amigos, afirmou que “por fim chegaram a cerca de 200 
jardas do lugar e avistaram‑na nitidamente no meio de um pasto, por 
momentos, quando o denso fumo, que varria a terra, limpava um pouco. 
A sua boca tinha somente cinquenta jardas de circunferência e o fogo 
parecia lutar para respirar. A força com que a chama de azul claro saía 
assemelhava‑se à de uma poderosa máquina a vapor, multiplicada por 
cem – o som era ensurdecedor”. O solo por eles pisado tremia, toda a 
ilha parecia estar em convulsão. Por vezes ouviam‑se roncos cavernosos 
que vinham do interior da terra e os tremores de terra eram frequentes. 
Depois de aí terem permanecido por cerca de dez minutos, regressaram à 
vila. A maior parte dos habitantes tinha abandonado as suas casas e per‑
maneciam a céu aberto ou dentro de tendas. Passaram a noite nas Velas 
e na manhã seguinte foram, por água, até UrzelinaXXXIII uma pequena vila 
com um porto, a duas léguas a sul de Velas, e viram esta parte da terra 
coberta de cinzas qua haviam transformado os valiosos vinhedos em 
assustadores desertos.

Nesse mesmo dia (4 de Maio) o grupo regressou ao Faial e nos cinco 
dias subsequentes abriram‑se doze a quinze pequenos vulcões nos 
campos que eles haviam atravessado no dia 3, que lançaram lava que 
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lentamente percorreu a terra até as Velas. O fogo das pequenas crateras 
diminui e a lava deixou de brotar no dia 11 de Maio, dia em que o vulcão 
maior, que havia permanecido adormecido durante nove dias, voltou 
a explodir, como um leão a rugir, com horríveis vómitos, ouvidos com 
nitidez a dez léguas de distância, expelindo prodigiosas pedras grandes 
no meio de imensa lava iluminando a noite em toda a ilha. Continuou 
assim com força tremenda até dia 5 de Junho, exibindo o pavoroso, ainda 
que magnífico, espectáculo de um autêntico rio de fogo (que se via dis‑
tintamente do Faial) a correr para o mar. Nesse dia 5 a força começou 
a diminuir a intensidade e poucos dias depois acabou completamente. 
A elevação da cratera desde o mar era de cerca de 3 500 pés. A lava 
inundou e varreu completamente a vila de Urzelina e as casas e casinhas 
adjacentes assim como as quintas foram levadas no seu percurso. Como 
é costume deu o aviso atempado da sua chegada e a maior parte dos 
habitantes fugiu. No entanto, alguns, poucos, permaneceram nas vizi‑
nhanças demasiado tempo, tentando salvar os seus pertences, e foram 
escaldados pelo vapor que, sem danificar as roupas, lhes arrancou não só 
a pele como a carne. Cerca de sessenta pessoas foram deste modo miserá‑
vel escaldados, tendo algumas morrido no próprio local e outras alguns 
dias depois. Muito gado partilhou o mesmo destino. A consternação e a 
ansiedade eram de tal ordem no meio das pessoas que até as preocupa‑
ções domésticas foram esquecidas e corriam o risco de morrer à fome. 
Foram enviados do Faial abastecimentos de pão cozido para seu conforto 
e barcos grandes para levar os habitantes que tivessem perdido os seus 
pertences. Numa palavra, a ilha antes rica em gado, milho e vinho era 
um cenário de desolação e desgraça como poucas vezes se tem visto em 
qualquer parte do mundo”.

“A Graciosa diz‑se que adquiriu o seu nome pela sua beleza e fertili‑
dade em milho, fruta, pastos e gado, abastecendo a Terceira e muitas das 
outras ilhas com grande parte da sua produção. É a mais fértil de todas 
as dos Açores e tem cerca de 8 000 habitantes que se distribuem por duas 
vilas e duas aldeias. A parte mais extensa da ilha tem apenas oito milhas e 
meia mas, apesar da extensão, a quantidade de cevada cultivada é quase 
inacreditável juntando‑se ainda trigo, milho, vinho e todo o tipo de frutas 
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e legumes. Têm mais ovelhas, porcos e frangos do que o que conseguem 
consumir. O único bem em falta é a madeira, que é obtida a partir de S. 
Jorge e do Pico. A vila principal é Santa Cruz, no lado nordeste, mas o 
ancoradouro fica a sudeste perto da Ponta do CarapachoXXXIV que fica à lati‑
tude de 39º 0’ 0’’N. e à longitude 27º 57’ 45’’ W. Aqui os barcos carregam 
e descarregam a carga e ficam prontos para partir sob qualquer condição 
de ventos, mas só podem permanecer abrigados de sul para oeste, perto 
do norte. Todos os artigos da vila de Santa Cruz são trazidos para este 
ancoradouro para serem embarcados, pois não existe um outro.

Os canais nos Açores estão em geral desimpedidos e são profundos 
e podem ser navegados em qualquer altura mas este, no entanto, entre 
S. Jorge e o Pico não deve ser tentado, a não ser com tempo sereno, ou 
então com uma brisa constante, pois uma súbita acalmia pode revelar‑se 
fatal, já que uma forte corrente atravessa o canal de acordo com o estado 
da maré”16.

Não é necessário adicionar nada a estas observações e citações. Que 
futuras oportunidades (com excepção de naufrágio) me levem de novo 
para o meio deste tão interessante grupo de ilhas e talvez eu consiga 
dizer alguma coisa merecedora de nota para além daquilo que dizem 
acerca delas e que eu possa encontrá‑las fora do domínio deste detestado 
tirano que agora as mantém sujeitas, com a excepção da Terceira que, 
como já disse, se mantém ao lado da causa de Dona Maria. Mas isso eu 
tenderia a atribuir mais a consequência da acção e exemplo dos estran‑
geiros do que a qualquer tipo de ambição por parte dos portugueses. 
Considero‑os pessoas no geral sem energia ou iniciativa, satisfeitos por 
levar uma vida perfeitamente sem valor e em degradante indolência e, 
se for o caso, dispostas a agachar‑se perante qualquer tirano que tenha 
hipótese de usurpar a supremacia sobre eles. A Terceira tem sido, por 
algum tempo, cortada da comunicação com as outras ilhas, ou com quem 
for, estando a ser severamente bloqueada por Miguel. Temos por lá fra‑
gatas que são testemunho desse bloqueio, enquanto o lamentável tirano 

16 “E, suspeitámos, que de acordo também com o estado da corrente da Flórida, 
especialmente quando flui de um elevado paralelo a norte”.
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rouba e saqueia os nossos comerciantes impunemente, e no entanto dize‑
mos que somos Bretões! Foi sobre este assunto que fui abordado por um 
estrangeiro mais ou menos nestes termos: “Meu senhor, antigamente se 
a Inglaterra fizesse ou dissesse alguma coisa, nós sabíamos, e o mundo 
sabia, de uma só vez, o que ela queria dizer com aquilo, mas agora há 
tanto mistério, camuflagem, equívoco e falta de sinceridade na política 
externa, que é difícil de entender e sendo ainda mais difícil confiar no 
que quer que ela diga ou faça. Porquê, Senhor? Imputamos muito ao mili‑
tar Duke que agora preside ao Gabinete e que por muito habituado que 
esteja aos ardis e truques sancionados pela guerra, não tem nenhuma das 
qualificações que se exigem para chefiar os assuntos estrangeiros e para 
assegurar o renome de uma grande nação como a Inglaterra. E não foi 
ele que, quando o Sr. Canning entrou no gabinete, reconheceu a sua total 
incompetência para exercer a função? Teria estado muito bem, mesmo, se 
a sua consciência da inabilidade – uma atitude recomendável – ou outra 
coisa qualquer o tivesse mantido fora dele”.

Só me resta concordar com a justeza das observações deste senhor e 
chegar a uma conclusão semelhante17. Quanto à Terceira, continuará a 
resistir já que a produção da ilha é suficiente para o consumo e a natu‑
reza abastece‑a com barreiras de defesa inexpugnável, factores de que 
deve retirar todas as vantagens.

A religião oficial nos Açores é, claro, a Católica e o domínio religioso 
e régio andam a par. Em S. Miguel, onde há numerosos residentes bri‑
tânicos, soube que foi erguida uma igreja cujo serviço religioso segue os 
princípios (e o estilo) da Igreja de Inglaterra. Aqui há também, pelo que 

17 Desde que escrevi estas observações uma nova era caiu sobre nós e se não 
fora o benefício de acentuar o contraste com muito gosto as teria apagado. Welling‑
ton e Peel e a velha facção conservadora que compra os votos foi‑se embora e confio 
que para sempre. Temos um rei patriota, um ministro iluminado e liberal desejoso 
de manter o passo com o crescimento intelectual e empreendimentos dos tempos. 
Estamos a ponto de obter uma nova Magna Carta, uma Declaração dos Direitos, que 
pode eclipsar a primeira. E, no que diz respeito a Miguel, não se tivesse o desgraçado 
posto em joelhos e suplicado por misericórdia, e o trovão britânico veria reduzido a 
sua cidadela a átomos. Fico feliz por ter vivido para ver esse dia. Não mais corarei de 
vergonha, como me aconteceu, em terra estrangeira por causa da honra manchada e 
ferida do meu país natal. 
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me disseram, estradas razoáveis, carruagens e cavalos ou póneis (estes 
distinguindo‑se pela sua beleza) em abundância e burros, também muito 
bons, tão numerosos que dizem que há um por cada habitante na ilha.

Não me posso esquecer de mencionar que há muita caça nos Açores, 
sem a menor interferência ou restrição. Codornizes, coelhos e muitos pom‑
bos, acredito que em todas as ilhas. Perdizes em algumas e galinholas. 
Segundo nota o Capitão Livingston, dizem que também há galinhas bra‑
vas. Da existência das últimas, tal como ele, duvido, mas não consigo 
perceber porque motivo, a não ser que não vi nenhuma nas duas ilhas 
(e eu passeei bastante por elas) embora tenha visto alguns dos melhores 
matagais que alguma vez vi, à altura de três a quatro pés, e cobrindo o 
suficiente para conter todas as galinhas bravas da Escócia. 

Plymouth, 14 de Dezembro de 1830. Depois de uma viagem de doze 
dias, durante a última parte da qual sofremos muito com frio – a nossa 
carga de fruta não permitia que usássemos fogo – e várias inconveniên‑
cias devido à pequenez do nosso barco (embora tenha de agradecer ao 
Capitão Johns os esforços que fez para nos acomodar com o máximo res‑
peito possível) e uma boa percentagem de ventos favoráveis, tempesta‑
des, acalmias, etc., até que ancoramos em segurança neste porto cerca das 
duas horas da tarde, estando a costa quase cheia com os naufrágios que 
haviam ocorrido alguns dias antes. Sinto‑me agradecido não só por ter 
escapado a fazer parte de um deles mas também pela minha integridade 
apesar das várias cenas terríveis de dificuldade e perigo a que estive 
exposto desde que deixei a minha terra natal. Nunca poderei esquecer a 
bondade desse beneficente Ser a quem devo tanto, cujas mais ternas mise‑
ricórdias estão sobre todas as suas obrasXXXV e a quem, por favores e bênçãos, 
passadas e presentes, devo a homenagem de um coração reverenciosa‑
mente agradecido!

Depois de um a dois dias em Plymouth, para repousar das nossas 
fadigas e rever a lista de aventuras agora tão satisfatoriamente concluí‑
das, e longe de serem desagradáveis de recordar, parti de novo com 
o Capitão B. para Liverpool onde ele estava destinado a ter passagem 
no primeiro paquete que saísse para Nova Iorque. A corrida, embora a 
maior parte, para Dezembro, tenha decorrido sob condições favoráveis, 
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foi muito fria e muitas vezes tive a ocasião de comparar a cortante seve‑
ridade do nosso inverno com a amena e primaveril temperatura do que 
havíamos acabado de deixar, lançando todas as minhas comparações a 
favor deste. Era difícil, de facto, acreditar perante as tristes evidências da 
estação à nossa volta – o campo branco e gelado, o rio endurecido no seu 
percurso, “os brotos nus, estéreis como lanças”XXXVI, e o vento oco como 
se murmurasse o canto fúnebre da natureza – que há poucas noites atrás 
estávamos entre os laranjais, contemplando a verdura perene e a beleza 
de um Faial ao sol. Mas tenho de me apressar para um fim, o leitor há‑de 
considerar, sem dúvida, que estou já muito arrastado.

Chegando a Liverpool fui recebido por muitos amigos gentis e 
conhecidos como se tivesse renascido da morte, pois muitos tinham em 
conta que eu estaria sepultado no oceano e dada a verdadeira afeição 
e interesse que demonstraram por mim e as muitas outras felicitações 
que recebi, aproveito esta oportunidade para retribuir os meus sinceros 
agradecimentos.

Foi com sentido prazer que vim a saber que todos os que viajavam 
no nosso desafortunado barco tinham chegado em segurança aos seus 
destinos. Em nome deles, e no meu próprio, não posso concluir com 
melhor desejo do que num próximo embarque sejamos favorecidos com 
uma melhor viagem ou, se náufragos, que sejamos levados para terras 
tão hospitaleiras e acolhedoras como as que encontramos nas Flores e no 
Faial.

FINIS
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 i Lord Byron, Don Juan, II.52: “shrieked the timid, and stood still the brave”.
 ii Lord Byron, Mazeppa, XX.14.
 iii Lord Byron, Don Juan, II.103.
 iv Ponta Delgada] Ponte del Gada.
 v Ponta Delgada] Ponte del Gada.
 vi  Dr. James Mackay. É o primeiro médico a instalar‑se na ilha das Flores onde 

veio a falecer, em 1874, após uma permanência de 52 anos (cf. A persuasão, 
663; Gazetilha Fayalense 30‑09‑1874 referências in SOUSA, Nestor de – “Sinais 
de presença britânica na vida açoreana”).

 vii Lord Byron, Don Juan, II.103.
 viii Lajes] Lagens.
 ix Ponta Delgada] Ponte del Gada.
 x Em português no original.
 xi Dom] Don.
 xii Dona] Donna.
 xiii  O chá é a refeição que, ao tempo, em Inglaterra corresponde ao jantar, encer‑

rando o dia.
 xiv  Aludindo ao verso “And pale, concluding, winter shuts thy scene” de James 

Thomson (1700‑1740) do poema “Winter” da obra Seasons, considerada a obra 
prima do autor escocês, vulgarmente conhecido por ser o autor da letra da 
canção “Rule, Britannia”.

 xv  Lord Byron, Childe Harold’s Pilgrimage, III.2 “Once more upon the waters! Yet 
one more”.

 xvi  (latim) a saber.
 xvii  Nome da personagem do agiota judeu d’O Mercador de Veneza de Shakes‑

peare.
 xviii  William Harding Read, Esq., Cônsul Geral britânico em S. Miguel desde 1811, 

figura marcante em S. Miguel, sendo um dos mais notáveis exportadores de 
laranja ao tempo.

 xix  A atribuição do nome Fredonia House à casa dos Dabney, na Horta, que era 
conhecida como Bagatelle parece, assim, ser da pena de John Fowler. Que foi 
ele o primeiro a referi‑lo, é o que defende, p. ex., Joseph Abdo em On the edge 
of History. The story of Dabney family and their influence on Atlantic history, Tenth 
Island Editions, 2005, p. 151. Qualquer justificação que se possa atribuir à 
opção por este nome seria de índole especulativa, mas tendo Fowler vindo 
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de uma visita a Nova Iorque, provavelmente, referir‑se‑á a Fredonia em Nova 
Iorque onde se instalou a universidade, a Fredonia Academy. Mas Fredonia foi 
o nome proposto por Samuel Latham Mitchill para substituição de Estados 
Unidos e forjando‑o da palavra inglesa freedom e o sufixo latino. Ainda que 
a sua “tese” não tivesse ganho os contornos desejados, o nome foi assumido 
por várias terras nos Estados Unidos. Acredito que possa ser esta a ideia da 
proposta de Fowler, Fredonia House, os Estados Unidos na Horta. 

 xx Flamengos] Flamingo.
 xxi  PURDY, John –Memoir, Descriptive and Explanatory To accompany the new chart 

of the Atlantic Ocean Londres, R.H. Laurie, 1825 , 5.ª ed., p. 204.
 xxii Moeda da América espanhola, de valor inferior à de Espanha.
 xxiii Lord Byron, The Dream.
 xxiv Flamengos] Flamingo.
 xxv Cf. Purdy.
 xxvi Ponta Delgada] Ponta del Gada.
 xxvii Furnas] furnaso.
 xxviii Soufrière] souffriere (fr.).
 xxix Vinho tinto ] vino tinto.
 xxx  Lages do Pico, S. Sebastião, S. Roque, Calheta do Nesquim, Praia, Madalena] 

Lagens,Pico, St Sebastian, S. Rocca, Nesquin, La Playa, Magdalena
 xxxi Vila das Velas| Velas ] Villa das Vellas | Vellas.
 xxxii  Vicente Tofiño de San Miguel (ca 1732‑1795), cartógrafo, autor de Derrotero de 

las costas de España en el oceano Atlantico y de las islas Azores ó Terceras, Madrid, 
1789 e de vários mapas/ cartas referentes à região em foco.

 xxxiii Urzelina] Ursulina.
 xxxiv Ponta do Carapacho] Ponta del Carapacho.
 xxxv Salmo 145:9.
 xxxvi William Cowper, The Task, VI, 141‑2.






