CARNE DOS AÇORES
INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

1. NOME DO PRODUTO

CARNE DOS AÇORES - INDICAÇÃO

GEOGRÁFICA

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
2.1. DEFINIÇÃO

Designa-se por Carne dos Açores a carne proveniente de bovinos nascidos, criados
Região Autónoma dos Açores, segundo os moldes tradicionais adiante discriminados.

2.2. CARACTERÍSTICAS

A Carne dos Açores apresenta as seguintes características:

2.2.1. Carne de vitela

Origem:
Carne obtida de vitelos(as) cujas carcaças pesem até 180 Kg e cujo abate ocorra entre os cinco (5) e
os nove (9) meses;
O sistema de alimentação e o maneio é tal que permite a obtenção de carcaças com as seguintes
características:

Conformação da Carcaça:
Conformações E, U, R, e O da grelha de classificação EUROP de carcaças de bovinos
(Regulamento (CEE) 1026/91).

Estado de Gordura da Carcaça:
Carcaças com muito fraca acumulação de gordura de cobertura atingindo as classificações 2 e 3 da
grelha de classificação EUROP (Regulamento (CEE) 1026/91);

Características da gordura:
Gordura de cobertura e cavitária de cor branco a branco-marfim e consistência firme.

Características organolépticas da carne:
Carne tenra de cor rosada com ligeira infiltração de gordura a nível intramuscular, grande
suculência, textura macia, detentora de um aroma e sabor característicos, próprio e inerente ao
modo de produção tradicional, nomeadamente à forma de pastoreio e ao tipo de alimentação.

2.2.2 Carne de novilhofa)

Origem:
Carne obtida a partir de novilhos cujas carcaças pesem mais de 180 Kg e cujo abate ocorra até aos
24 meses de idade, ou de novilhas cujas carcaças pesem mais de 175 Kg e cujo abate ocorra até aos
30 meses de idade ou até à I parição.
a

O sistema de alimentação e o maneio são tais que permitem a obtenção de carcaças com as
seguintes características:

Conformação da Carcaça:
Conformações E, U, R, e O da grelha de classificação EUROP de carcaças de bovinos
(Regulamento (CEE) 1026/91).

Estado de Gordura da Carcaça:
Carcaças com fraca acumulação de gordura de cobertura atingindo as classificações 2 e 3 da grelha
de classificação EUROP (Regulamento (CEE) 1026/91): no entanto, a título excepcional e em anos
em que a penúria alimentar seja reconhecida, admite-se o. classificação 1.

Características da gordura:
Gordura de cobertura e cavitária de cor branco-marfim e consistência firme.

Características organolépticas da carne:
Carne tenra de cor vermelha a vermelha escura com ligeira infiltração de gordura a nível
intramuscular, grande suculência, textura macia, detentora de um aroma e sabor característicos,
próprio e inerente ao modo de produção tradicional, nomeadamente à forma de pastoreio, destes
animais e ao tipo de alimentação.

2.2.3. Carne de vaca

Origem:
Carne obtida a partir de bovinos cujas carcaças pesem mais de 200 Kg e cujo abate ocorra a partir
da parição.
O sistema de alimentação é tal que permite a obtenção de carcaças com as seguintes características:
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Conformação da Carcaça:
Dentro das conformações EUROP de carcaças de bovinos (Regulamento (CEE) 1026/91 ) são
atingidas as conformações até a O.
;Ju

Estado de Gordura da Carcaça:
Carcaças com baixa acumulação de gordura de cobertura, admitindo-se as classificações 1, 2 e 3 da
grelha de classificação EUROP de carcaças de bovinos (Regulamento (CEE) 1026/91).
s^í

Características da gordura:
Gordura de cobertura e cavitária de cor amarelada e consistência firme.

Características organolépticas da carne:
Carne tenra de cor vermelha escura com ligeira infiltração de gordura a nível intramuscular, grande
suculência, detentora de um aroma e sabor característicos, próprio e inerente ao modo de produção
tradicional nomeadamente à forma de pastoreio e ao tipo de alimentação.

2.3. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

A Carne dos Açores é apresentada comercialmente em carcaças inteiras, ou meias carcaças, em
peças ou embalada em peças inteiras ou fatiadas.
A designação comercial das peças obtidas por desmancha da carcaça de bovino da Carne dos
Açores, é a seguinte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

categoria extra: lagarto e vazia;
I categoria: alcatra, folha de alcatra, chã de fora, rabadilha e nervo do ganso;
I categoria sem osso: agulha;
I categoria com ou sem osso: sete e cheio da pá;
I categoria com osso: acém redondo e comprido;
2 categoria sem osso: aba grossa;
2 categoria com ou sem osso: peito alto, cachaço e volta;
2 categoria com osso: maçã do peito e chambão;
3 categoria sem osso: aba delgada;
3 categoria com ou sem osso: prego do peito;
3 categoria com osso: aba das costeletas e rabo;
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Alguns destes termos tinham significados diferentes em tempos antigos, alguns dos quais em
determinadas freguesias ainda se utilizam:
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- a chã de fora também se designava a chã rolada na Ilha Terceira;
- a rabadilha designava-se redondo;
- o lombo designava-se filé;
- o pojadouro designava-se chambre de dentro.
A carne proveniente de animais cujas carcaças atinjam o estado de gordura igual ou superior a 4 só
pode apresentar- se comercialmente embalada em "Couvettes" ou em vácuo
A Carne dos Açores é apresentada ao consumidor devidamente rotulada, nos termos da legislação
em vigor, devendo ainda ostentar de forma inviolável ou indelével a marca de certificação.
A comercialização da Carne dos Açores não embalada só pode ser efectuada em estabelecimentos
comerciais previamente autorizados e submetidos ao sistema de controlo e certificação.

o

Anexos do Boletim da Comissão Reguladora dos Cereais do Arquipélago dos Açores n.° 24 ( 2 semestre de 1956), Ponta
Delgada, Tipografia Gráfica Açoriana, 1956.
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3. AREA GEOGRÁFICA DE PRODUÇÃO
Atendendo:
•

às condições edafo-climáticas existentes nos Açores propicias para a criação de gado e para,
existência e preservação das pastagens, que servem para a sua alimentação;

•

ao saber-fazer das populações que, seguindo os modos tradicionais de alimentação e condução
dos gados e mantendo as práticas locais, leais e constantes, conseguem obter um produto d
qualidade reputada e diferenciada,

a área geográfica de produção, no interior da qual se verifica o nascimento, a criação e o abate da
Carne dos Açores está naturalmente circunscrita a todas as ilhas que constituem o arquipélago dos
Açores: Santa Maria, São Miguel, Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico, Faial, Flores e Corvo.
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4. GARANTIA SOBRE A ORIGEM GEOGRÁFICA DO PRODUTO
A comprovação da origem geográfica da Carne dos Açores pode ser encontrada através dos
seguintes factores:
•

as próprias características do produto, tal como descritas em 2) e que o relacionam
inequivocamente com o meio natural onde é produzido e que comporta as fases de nascimento
maneio e abate dos animais, e

•

a identificação e reconhecimento por parte dos habitantes e naturais da região dos Açores, bem
como pelos seus consumidores habituais, e

•

a existência de um sistema de controlo que garante que só pode beneficiar da Indicação
Geográfica a carne proveniente de animais cujo nascimento, alimentação e maneio tenha
ocorrido em explorações para o efeito autorizadas pelo Agrupamento de Produtores.

Esta autorização só pode ser dada às explorações que, cumulativamente:
•

se localizem na área geográfica definida em 3;

•

disponham do sistema de registo e identificação dos animais, conforme adiante descrito;

•

se submetem ao regime de controlo previsto nas "Regras de Controlo e Certificação da Carne
dos Açores".

A autorização referida depende da verificação prévia, a efectuar pela entidade reconhecida como
Organismo Privado de Controlo e Certificação, a pedido da Federação Agrícola dos Açores,
designadamente das condições de produção, da existência de pastagens, da dimensão, natureza e
estado sanitário do efectivo, do maneio dos animais, das condições de reposição do efectivo, dos
abrigos existentes e das condições de transporte e abate dos animais e da desmancha e
comercialização das carcaças e da carne.
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5. DESCRIÇÃO DO MODO DE OBTENÇÃO DO PRODUTO DE ACORDO
COM OS MÉTODOS LOCAIS. LEAIS E CONSTANTES
f

Na obtenção deste produto tem existido, por parte dos produtores, a preocupação em manter -çM~ ^
conjunto das tradições ancestrais e sui-generis da exploração pecuária característica dos Açores.
4|/
Os Açores possuem um sistema de produção natural, que possibilita a manutenção de uma relaçãc
equilibrada entre a produção animal e as condições ecológicas das diferentes ilhas.

5.1. MANEIO DOS ANIMAIS
5.1.1. Alimentação dos animais

Só podem beneficiar do uso da Carne dos Açores - Indicação Geográfica os animais que obedecem
ao regime alimentar abaixo descrito.
A alimentação das crias é efectuada tradicional e basicamente com recurso à ingestão de leite
materno, pelo menos até cerca dos 3 meses. - vide fotografias 1 e 2 do Anexo I que ilustram a
alimentação das crias numa pastagem na ilha de São Jorge e vide cópia autenticada de um texto
redigido e enviado pelo mais idoso produtor dos Açores, ainda em actividade, o qual figura nas
fotografias 1 e 2 do Anexo I, junto no mesmo Anexo.
A partir desta idade é fornecida uma alimentação tradicional, constituída com erva das pastagens
naturais ou melhoradas.
Ate à idade em que são abatidos, os animais são, e tal como "manda" a tradição, alimentados nas
pastagens Açorianas, sendo muitas vezes complementada a sua alimentação com silagens e fenos
obtidos nas próprias pastagens e com concentrados energéticos e proteicos. - vide fotografias 3 a 8
do Anexo I que ilustram as pastagens Açorianas.
Os produtos tradicionalmente utilizados como complemento da alimentação são, nomeadamente,
cereais (trigo, aveia, cevada e milho), proteaginosas (tremocilha e tremoço doce), bagaços de
oleaginosas (soja e girassol), luzerna desidratada, polpa de citrino, polpa e folhagens de beterraba,
rama de amendoim e destilados de milho.
A composição das pastagens Açorianas integra as seguintes espécies dominantes:

I - Zonas Baixas
Caracterizadas pela baixa altitude, fracos declives, regime hídrico normal ou com deficiência de
agua mais ou menos acentuada no Verão, e possuindo solos com médio a elevado nível de cálcio,
potássio e magnésio, e baixo nível de alumínio, integram as seguintes espécies:
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a) Agrupamento Bromo-Lolietum variante Típica: dominância por ordem decrescente:
Lolium perene (azevém)
Bomus Willdenowii (azevém aveia; azevém capim)
Trifolium repens (trevo Branco)
Poa Trivialis (poa comum)
Poa annua (cabelo de cão)
Holcus lanatus (erva branca; erva molar ou erva lanar)
Rumex obtusifolius (labaça obtusa ou labaçol)
Plantago lanceolata (língua de ovelha)
Dactylis glomerata (azevém de bolota)
Sporobulus indicus (erva cavalo)

b) Agrupamento Bromo - Lolietum, variante seca: dominância por ordem decrescente:
Sporobus indicus (erva cavalo)
Holcus lanatus (erva branca; erva molar ou erva lanar)
Trifolium repens (trevo Branco)
Lolium perene (azevém)
Paspalum dilatatum (capim)
Poa Trivialis (poa comum)
Plantago lanceolata (língua de ovelha)
Bromus Willdenowii (azevém aveia; azevém capim)
Poa annua (cabelo de cão)
Festuca rubra
Setaria punilla
Dactylis glomerata (azevém de bolota)

c) Agrupamento Bromo-Lolietum variante Holcus: dominância por ordem decrescente:
Holcus lanatus (erva branca; erva molar ou erva lanar)
Trifolium repens (Trevo Branco)
Cyperus brevifolius
Bromus Willdenowii (azevém aveia; azevém capim)
Lolium perene (azevém)
Poa trivialis (poa comum)
Lotus uliginosus (trevo amarelo)
Ranunculus repens (ranúnculo)
Rumex obtusifolius (labaça obtusa)
Plantago lanceolata (língua de ovelha)
Cyperus esculentus
Agrostis
Castellana
Oxalis pes-caprae (erva pata; erva azeda)

II. - Zonas Média a Elevada Altitude

S

Caracterizadas pela média a grande altitude, declives médios a fortes, regime hídrico normal ou
com excesso de água mais ou menos acentuados no Outono-Inverno, solos com níveis baixos e
médios de cálcio, magnésio e potássio e elevadas de alumínio, integram as seguintes espécies:

a) Agrupamento Bromo-Lolietum variante húmida: dominância por ordem decrescente:
Lolium perene (azevém)
Holcus lanatus (erva branca; erva molar ou erva lanar)
Poa Trivialis (poa comum)
Poa annua (cabelo de cão)
Trifolium repens (Trevo Branco)
Agrostis castelana
Lolium multiflorum (erva castelhana)
Rumex obtusifolius (labaça obtusa)
Dactylis glomerata (azevém de bolota)
Phleum praiense (timóteo)
Ranunculus repens (ranúnculo)
Festuca arundinacea (festuca alta)

b) Agrupamento Holcetum: dominância por ordem decrescente:
Holcus lanatus (erva branca; erva molar ou erva lanar)
Ranunculus repens (ranúnculo)
Agrostis Castellana
Poa trivialis (poa comum)
Anthoxanthum odor atum (feno cheiro)
Trifolium repens (trevo Branco)
Cyperus brevifolius
Lotus uliginosus (trevo amarelo)
Rumex obtusifolius (labaça obtusa)
Plantago lanceolata (língua de ovelha)
Juncus effusus (junco)

A alimentação do efectivo reprodutor obedece igualmente às condições de alimentação descritas
para os restantes animais.
O aprovisionamento de água para os animais é feita nas pastagens, através de nascentes de boa
qualidade.
Admite-se, no entanto, que em épocas de especial carência hídrica, o abeberamento dos animais
seja feito com água da rede pública, transportada em auto-tanques até aos animais que se encontram
nas pastagens.- vide fotografia n° 9 do Anexo I que ilustra o abeberamento dos animais através de
auto-tanques.
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5.1.2. Condução do gado

/»

A condução do gado é feita no respeito pelas práticas e modas ancestrais e tradicionais deste moctb
de produção, as quais se mantém até aos nossos dias.
A manada permanece durante todo o ano nas pastagens sendo mudada de pasto pelos homens
lavoura, sempre que o alimento comece a escassear ou seja necessário deixar "recuperar"-pastagem.- vide fotografia n° 10 do Anexo I que ilustra a mudança da manada.
"Três classes de trabalhadores são empregados na criação bovina, o feitor (abegão) que debaixo
das ordens do proprietário dirige os gados, as lavouras (...) os pastores que conduzem o gado a
pastar e os homens de lavoura (...) (Rabejadores, Carreiros, etc.) .- vide fotografias n° 10 a 19 do
Anexo I que ilustram figuras de trabalhadores empregados na criação bovina.
2

Na ilha de São Miguel "(...) para abrigo dos pastores contra as chuvas e nevoeiros (...) vêem-se
praticados no sopé das elevações umas grutas ou nichos onde apenas pode caber um humano"?
O gado é conduzido através da voz do pastor e de cães pastores.
O pastor utiliza um bordão para auxiliar a condução do gado, nomeadamente, como defesa dos
animais e para ajudar a marcha.
Ainda hoje usamos um sistema misto que consiste em manter os animais machos presos a uma
estaca com uma comprida corda (cerca de 10 metros de comprimento) e os animais fêmeas à solta
pelos pastos divididos por muros de pedra e sebes vivas de hortênsia. .- vide fotografia n° 20 e 21
do Anexo I.
As pastagens Açorianas são animadas "pela presença de grande número de bois e vacas, que ali
pastam em liberdade presos a uma estaca por uma comprida corda que lhes limita a área de
pastor eacão."
4

O espaço delimitado pela corda é a área correspondente a uma refeição. Utiliza-se a expressão
"mudar a corda", sempre que se altera o espaço delimitado pela corda.
Os lavradores mudam a corda duas vezes por dia.
Os animais pastoreiam em manadas com um encabeçamento variado, de maior densidade nas zonas
mais baixas e de menor densidade nas zonas mais altas.
Os rebanhos dividem-se em duas partes " os bois e os gueixos (novilhos) e as vacas e as gueixas
(novilhas), a primeira compreende os bois de trabalho que comem os pastos e atráz d'elles é que
vêm os gueixos, na segunda dá-se o mesmo tendo o primeiro logar as vaccas em lactação e depois
as gueixas e as vaccas alfeiras (prenhas ou erradas) ",
5

" António cTAndrade Albuquerque Bettencourt, Industria Pecuária na Ilha de São Miguel: o que foi o que pode ser, Lisboa,
Typografia de Adolpho Modesto & ca, 1887, pág. 62
J.V. Paula Nogueira, As ilhas de São Miguel e Terceira, Lisboa: Administração do Portugal Agrícola, 1894, pág. 54/55
idem, pág. 53/54
idem
3

4

3
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As cobrições fazem-se com maior incidência, nos meses de Agosto/Setembro de forma a que ás ,
parições ocorram nos meses de Março/Abril, especialmente nas ilhas de Santa Maria, Pico, Flores e '-^
Corvo.
.„
J

Os animais são provenientes de raças com aptidão para leite e carne, utilizadas em linhas puras ou ,
cruzadas.- vide fotografia n° 22 do Anexo I que ilustra o bovino dos Açores.
O abate de qualquer animal sujeito a tratamento sanitário é obrigatoriamente precedido do respeito
pelo intervalo de segurança inerente ao medicamento que estava a ser aplicado.
A impossibilidade de interrupção de qualquer tratamento, exclui o animal em causa do processo de
certificação.

5.2. TRANSPORTE. ABATE E REFRIGERAÇÃO DA CARNE

Transporte:

Na Região Autónoma dos Açores o transporte dos animais para o local de abate é relativamente
rápido porque as distâncias são muito curtas.
É sempre escolhido o caminho mais curto possível.
É interdita a utilização de qualquer tipo de tranquilizantes.
O carregamento dos animais é efectuado através de cais ou rampas.
Para fazer avançar os animais utiliza-se a voz do lavrador já que é conhecida - senão mesmo
compreendida - pelos bovinos e pelos cães pastores.
O desembarque ocorre segundo normas idênticas.
E obrigatório um período de repouso pré-abate, de pelo menos, 12 horas, nas abegoarias do
matadouro especificamente destinadas aos animais integrados no sistema de controlo,
convenientemente arejadas. Durante aquele período, os animais dispõem apenas de água limpa,
permanecendo em jejum.

* Abate:

Só são admitidos abates em matadouros que possuam o numero de aprovação sanitário de acordo
com a legislação nacional e comunitária em vigor relativa às condições sanitárias de produção de
carnes frescas e sua colocação no mercado e localizados no interior da área geográfica de produção.
Os animais são abatidos em lotes completos (séries ininterruptas), formados antes da entrada no
matadouro, a partir de animais de diversas explorações, e de preferência no início de cada dia de
abate.
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Os matadouros têm que estar situados no interior da área geográfica de produção.

/ /'

A insensibilização dos animais pré-abate é obrigatória.
A sangria e evisceração, respectivamente, são realizadas imediatamente após a insensibilização.
A cadeia de abate é ininterrupta e o mais rápido possível, de modo a diminuir os riscos de
contaminação microbiana.
O abate é sempre presenciado por um técnico da Comissão Técnica de Controlo e Certificação, ou
um seu representante, devidamente credenciado, o qual é responsável pela identificação da
carcaças.
Os produtores obrigam-se a informar o Agrupamento, com uma semana de antecedência, sobre o
número de animais que pretendem abater.

* Refrigeração da carne:
As carcaças dos animais abatidos são arrefecidas a seguir à inspecção post mortem, em ambiente
refrigerado, que fará baixar a temperatura das suas massas musculares mais interiores até 7 C (+/I C), num período de 24 horas; até à sua expedição as carcaças são mantidas em ambiente
refrigerado nas condições de temperatura entre 2 C e 4 C e humidade relativa entre 85% a 90%; a
maturação em ambiente refrigerado é feita ao longo de 7 dias, admitindo-se, no entanto, a saída
para venda a partir do 3 dia após o abate; o PH medido nas primeiras 24 horas a seguir ao abate
deve ser inferior a 6; é interdita a possibilidade de ser feita congelação antes da venda ao
consumidor final.
o

o

o

o

o

E absolutamente interdita a congelação de carcaças ou peças até ao momento da venda ao
consumidor final.
* Desmancha e acondicionamento
A desmancha só pode ser feita em instalações devidamente licenciadas e autorizadas pelo
agrupamento de produtores e sob controlo da Comissão Técnica de Controlo e Certificação.
As operações de desmancha, desossa e acondicionamento deverão ser efectuadas no início de cada
período diário de laboração.

5.3. SISTEMA DE REGISTO DOS ANIMAIS

A Carne dos Açores só pode ser obtida a partir de animais nascidos e criados em explorações
inseridas nas ilhas dos Açores cujas mães se encontrem na região há, pelo menos, três anos.
Os produtores assumem, por escrito, o compromisso de respeitar e cumprir todas as condições
específicas de produção.
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Sistema de Identificação Animai do Gado Bovino

Todos os animais têm que estar identificados com os brincos oficiais: duas marcas auriculares
(brincos) apostas nas duas orelhas, ambos com o número atribuído ao animal.
As marcas auriculares serão atribuídas à exploração, distribuídas e aplicadas nos animais de formadeterminada pela autoridade competente, até aos seis meses de idade.
Os brincos são em plástico de cor salmão e contemplarão:
- o número de série;
- o número de exploração de origem;
- o número relativo à ilha onde o animal foi identificado.

Sistema de Identificação dos Reprodutores

Os animais reprodutores provenientes de outros países deverão manter as suas marcas auriculares
de origem.

Sistema de registo de evolução do efectivo reprodutor

O produtor é responsável pela manutenção e actualização do registo de evolução do efectivo
reprodutor, efectuado em impressos próprios fornecidos pela Comissão Técnica de Controlo e
Certificação, do qual constam os seguintes elementos:
- N.° de identificação
- Sexo
- Raça
- Práticas profilácticas e sanitárias efectuadas
- Data de abandono da exploração e destino
Sistema de registo de nascimentos
O produtor é responsável pela manutenção e actualização do registo de nascimentos, efectuado em
impressos próprios fornecidos pela Comissão Técnica de Controlo e Certificação, do qual constam
os seguintes elementos:
- N.° de identificação da exploração
- N.° de identificação oficial
- Sexo
-Côr
- N.° de identificação do progenitor feminino
- N.° de identificação do progenitor masculino
- Data de nascimento
- Práticas profilácticas e sanitárias efectuadas
- Data de abandono da exploração e destino
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6.

ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM
GEOGRÁFICO

A

RELAÇÃO

COM

O

MEI

6.1. SITUAÇÃO G E O G R Á F I C A

O arquipélago dos Açores situa-se no Atlântico Norte a cerca de 800 milhas do Continente
Português e, aproximadamente, 2 100 milhas do ponto mais próximo das Costas da América d£j.__
Norte.
-—
6

É constituído por nove Ilhas que emergem de uma plataforma na crista central do Atlântico e se
estendem entre 36° 55' (Ilha de Santa Maria) e 39° 43' (Ilha do Corvo) de latitude Norte e 24° 16'
(Ilha de Santa Maria) e 31° 17' de longitude a Oeste de Greenwich.
2

A terra Açoriana é escassa e descontínua. Tem ao todo menos de 2.400 m , que se dividem de
forma desigual entre as ilhas: 17 km (Corvo) até 747 km (São Miguel).
2

2

A maior, São Miguel detém 32% da superfície total, seguida do Pico com 19%, e a Terceira com
17%. As outras ilhas variam entre 11% de área global, São Jorge e Corvo 1%.
As nove ilhas distribuem-se por três grupos:
- Oriental (Santa Maria e São Miguel);
- Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) e,
- Ocidental (Flores e Corvo).

6.2. R E L E V O

As ilhas de Santa Maria e Graciosa são as únicas que se desenvolvem dominantemente a baixa
altitude.
Santa Maria apresenta formas planas na parte Ocidental, "ocupada por uma ampla plataforma
abrasão que se desenvolve a 80-100 metros de altitude''' (sublinhado nosso).
7

de

8

A oriente, o relevo apresenta-se movimentado e as altitudes atingem o valor máximo no Pico Alto
(590 metros).
A Ilha Graciosa é constituída por uma parte montanhosa constituída pelo vulcão da caldeira,
prolongado por relevos designados "serras" (Branca Dormida e das Fontes) e por uma extensa
planície que se alonga a nordeste e constitui o essencial de áreas ocupadas.
9

Secretaria de Estado da Agricultura, A Agricultura Açoriana Realidades e Perspectivas, Lisboa, 1970, pág. 11.
Abrasão (geol.) desgaste da costa marítima pelo embate de água, areias, pequenos calhaus e outros fragmentos rochosos
movimentados pelas ondas e pelo ar comprimido nas fendas e cavernas costeiras, in Dicionário da Língua Portuguesa, Porto, Porto
Editora, 7 edição, pág. 22.
Secretaria de Estado da Agricultura, A Agricultura Açoriana Realidades e Perspectivas, Lisboa, 1970, pág. 13.
idem
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Em São Jorge, do litoral que, "à excepção de pequenas Fajãs , não possui áreas planas, sobe-se
para o interior por encostas muito íngremes, por vezes constituindo extensos escarpados, sulcados
por ribeiras bastante encaixadas" (sublinhado nosso). .- vide fotografias n° 23 a 26 do Anexo 1
que ilustram as fajãs de São Jorge.
11

"A ilha das Flores é constituída por um maciço eruptivo complexo, formado por dois blocos
separados por uma escarpa mais ou menos vigorosa que atravessa a ilha na parte central. O bloco'
setentrional é o mais elevado e apresenta algumas áreas relativamente planas, donde emergem
pequenos cabeços vulcânicos - Pico da Burrinha (887 metros), Tosta da Igreja (812 metros), etc^_
No bloco meridional os pontos mais elevados andam à volta dos 700 metros; encontram-se neles
algumas pequenas lagoas: Caldeira Funda, Caldeira Rasa, Caldeira Comprida, Caldeira Seca.
Na ilha do Pico encontra-se o ponto mais elevado do arquipélago (2 357 metros), no topo da
gigantesca montanha que ocupa a parte ocidental. Na base do aparelho eruptivo principal
dispõem-se inúmeros pequenos cones , alguns dos quais se alinham para o oriente de forma a
constituírem uma estreita lomba, bastante elevada, que constitui o resto da ilha. O encontro com o
mar é quase sempre feito através de declives muito acentuados (sublinhado nosso).
12
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Na ilha do Faial existe um cone vulcânico
que ocupa sensivelmente o centro da ilha. Existem
várias falhas paralelas que afectaram a parte oriental, provocando uma série de abatimentos que
convergem no graben de Pedro Miguel. O primeiro, com uma bela caldeira ,
encontra-se
relativamente bem conservado e atinge no Pico Gordo a altitude máxima (1043 metros). Para
oeste a ilha prolonga-se a favor de um alinhamento de cones vulcânicos que termina no dos
Capelinhos (sublinhado nosso).
14

A pequena ilha do Corvo é constituída por um antigo cone vulcânico cuja altitude máxima pouco
ultrapassa os 700 metros e culmina também numa caldeira . A acção abrasiva do mar, que já
começou a desmantelar os seus flancos a noroeste, traduziu-se na formação de altas arribas que só
perdem o seu vigor na área que circunda a vila, implantada numa plataforma de abrasão
bem
conservada (sublinhado nosso).
15

16

A: ilha de S. Miguel, a mais extensa do arquipélago, é fundamentalmente constituída por duas áreas
ntanhosas importantes, separadas por uma faixa mais ou menos plana, a plataforma de Ponta
•ada. Na área montanhosa oriental podem considerar-se três maciços
montanhosos:
Povoação, Furnas e Fogo. O primeiro nucleado na serra da Tronqueira, é o mais importante. No
segundo é possível distinguir uma cratera ampla em que, a par de uma bela lagoa, subsistem
activas fumarolas ,
e uma área planáltica, a Achada das Furnas, com uma altitude média de 500
metros, da qual emergem alguns pequenos cones vulcânicos.
17

10

Fajãs (Açores) terreno Plano, cultivável, de pequena extensão, situado à beira-mar, formado de materiais desprendidos da encosta,
in Dicionário da Língua Portuguesa, Porto, Porto Editora, 7 edição, p. 805; Fajãs (s.f.) Planície ou vertente de montanha devida à
acumulação de materiais. Socalco (...) Termo generalizado a todo o arquipélago e usado sobretudo na ilha das Flores, Estudo do Dr
Carreiro da Costa sobre a Terminologia Agrícola Micaelense, in, Boletim da Comissão Reguladora dos Cereais do Arquipélago dos
Açores n.° 5 ( I semestre de 1947), Ponta Delgada, Tipografia Gráfica Açoriana, 1947, pág. 99.
Secretaria de Estado da Agricultura, A Agricultura Açoriana Realidades e Perspectivas, Lisboa, 1970, pág. 14
a
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cone vulcânico, relevo resultante da acumulação de materiais vulcânicos em torno da chaminé por onde foram expedidos, in
Dicionário da Língua Portuguesa. Porto, Porto Editora, 7 edição, pág. 451.
idem
caldeira, antiga cratera de vulcão, circular e larga, por vezes transformada em lago, in Dicionário da Língua Portuguesa, Porto,
Porto Editora, 7 edição, pág. 318/319.
idem
vide nota de rodapé n° 7
Fumarolas, manifestação vulcânica atenuada que consiste na emanação de produtos gasosos com a aparência de fumo, in
Dicionário da Língua Portuguesa, Porto, Porto Editora, 7 edição, p 873.
a
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Para ocidente liga-se ao maciço eruptivo do Fogo, no qual se encontra a lagoa do mesmo nome. A
serra da Agua de Pau é aí o relevo mais imponente, do qual se desce para a costa por fortes •
declives. Para leste, até às Sete Cidades, dispõe-se a extensa plataforma subestrutural de Ponta
Delgada, na qual apenas os pequenos cones que rondam os 250 metros quebram a regularidade
da superfície. No extremo oriental da ilha surge a Caldeira das Sete Cidades a culminar num
18
gigantesco cone vulcânico ainda pouco trabalhado pela ero^ão"(sublinhado nosso).
Videfotografia n° 27 do Anexo I que ilustra a Caldeira das Sete Cidades.
A Ilha Terceira é constituída por três grandes cones. "O mais ocidental encontra-se hoje quase^
desmantelado. Apenas a nordeste e a sudoeste, nas serras do Cume (500 metros) e da Ribeirinha,
os seus flancos e as paredes da caldeira se mantêm relativamente bem conservados. O primeiro
deve ter sido afectado pelos movimentos tectónicos que originaram um graben limitado por duas
escarpas paralelas, entre as quais se situa o aeródromo das Lajes. A nordeste a caldeira é limitada
pela serra do Morião (500 metros), resultante de um cone posterior evidenciado pela ampla e bem
conservada caldeira de Guilherme Moniz. A ocidente localiza-se o mais imponente cone vulcânico
da Ilha, que se eleva abruptamente do mar para atingir, em Santa Bárbara, um pouco mais de mil
metros." (sublinhado nosso).
19
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O carácter montanhoso evidencia-se, portanto, em quase todas as ilhas, e de forma mais diversa,
consoante a antiguidade e a violência das manifestações que lhes deram origem. As superfícies
planas são na realidade pouco desenvolvidas e nem sempre surgem a baixa altitude. Os cursos de
água apresentam quase sempre fortes declives e regime torrencial; apenas em São Miguel, São
Jorge e Flores existem ribeiras de curso permanente.

6.3. CONDIÇÕES EDAFO-CLIMÁTICAS DO ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

6.3.1. Clima

O arquipélago dos Açores possui um clima ameno, com fracas oscilações térmicas ao longo do ano
e extremamente húmido.
Referências do séc. XIX sobre o clima dos Açores apresentam-no com as características que até
hoje se mantém "'devem estas ilhas à sua altitude elevada e à influência moderadora do oceano um
clima temperado e igual, que seria indubitavelmente um dos mais agradáveis do mundo se, pelo
21

seu isolamento, ellas não estivessem expostas à violência dos ventos".
Nos Açores, as precipitações são muito elevadas, distribuídas durante todo o ano e quase não se
verifica a existência de estação seca.
No entanto, para além destas características gerais, importa realçar a existência de numerosos
climas locais impostos pelo carácter montanhoso das ilhas.

Secretaria de Estado da Agricultura, A Agricultura Açoriana Realidades e Perspectivas, Lisboa, 1970, pág. 14 e 15.

19
Vide nota de rodapé n° 14
Secretaria de Estado da Agricultura, A Agricultura Açoriana Realidades e Perspectivas, Lisboa, 1970, pág. 16
Accurcio Garcia Ramos, Noticia do Archipelago dos Açores e do que ha mais importante na sua historia natural, Angra do
Heroísmo, Typ. Terceirense, 1869, pág. 79 a 81.
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" Assim, por exemplo, a vertente norte da ilha do Pico goza do melhor clima Açoriano, enquanto a
cidade da Horta, na Ilha do Faial, a pouca distância, tem um clima mais húmido. O de Angra do
Heroísmo, por seu turno, é dos piores climas dos Açores, facto que se atribui às formações de tufos
existentes, que funcionam como autênticas esponjas e retêm, no subsolo, a humidade. E os
exemplos podem multiplicar-se: os "calhaus da praia " e as zonas de biscoito , são sempre mal
quentes, e as grotas e as caldeiras, mais húmidas e abrigadas dos ventos"
22

23
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A insolação média anual é inferior à do território continental Português.
A Região Açores caracteriza-se por uma elevada nebulosidade e escassez de solo.
"As observações sobre o clima dos Açores seguidas em São Miguel por espaços de 12 anos, a nível
do mar, pelo benemérito cônsul inglês, o Sr. Thomas Carew Hunt, dão os seguintes resultados, os
quais constituem o Quadro I:

QUADRO I
(graus centígrados)
Limite extremo de frio (Fevereiro)
8°.9
Limite extremo de calor
(Agosto)
Temperatura média do ano

28°
17°.7

Temperatura média do
Inverno
Temperatura média da
Primavera
Temperatura média do Estio

22°.5

Temperatura média do Outono

18°.4

Temperatura do mês mais frio (Janeiro)

13°,5

Temperatura do mês mais quente
(Agosto)

23°,8

14°
16°

Os ventos que costumam reinar mais geralmente nos meses de inverno, acompanhados de chuvas
abundantes, são o noroeste, oeste e sudoeste, e os que mais dominam no estio são o nordeste e
leste. São frequentes as mudanças bruscas de temperatura, e muito temidas pelos navegantes as
tempestades furiosas que repentinamente se levantam no Atlântico. A humidade, entretida pela
vizinhança do mar e pelas montanhas que atravessam estas ilhas em todos os sentidos, é extrema e
permanente (...)"
25

2 2

Biscoito, terreno coberto de lava vulcânica, in António d' Andrade Albuquerque Bettencourt, Indústria Pecuária na Ilha de S.
Miguel: o que o pode ser, Lisboa, Typ. de Adolpho Modesto & ca, 1887, pág. 30
Grota, terreno inclinado na intersecção das montanhas, in Dicionário da Língua Portuguesa, Porto, Porto Editora, 7 edição, p
931; Grota, (s.f.) Ravina onde as águas exercem acção erosiva, Estudo do Dr Carreiro da Costa sobre a Terminologia Agrícola
Micaelense, in, Boletim da Comissão Reguladora dos Cereais do Arquipélago dos Açores n.° 5 ( I semestre de 1947), Ponta
Delgada, Tipografia Gráfica Açoriana, 1947, pág. 103
Secretaria de Estado da Agricultura, A Agricultura Açoriana Realidades e Perspectivas, Lisboa, 1970, pág. 21
Accurcio Garcia Ramos, Noticia do Archipelago dos Açores e do que ha mais importante na sua historia natural, Angra do
Heroísmo, Typ. Terceirense, 1869, pág. 80 a 81
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Nos Açores "apressão barométrica é (...) relativamente grande, e excede o termo médio observado ,fjf/
noutros pontos do globo.' ,26

jí

Do ponto de vista agrícola, os ventos intensos e com frequência ciclónicos que fustigam o , , - h
arquipélago, especialmente as ilhas ocidentais, prejudicam muito as culturas. A "ressalga" d e que ^
são portadores queima a vegetação.
Ih
27

Os malefícios do vento ficam bem testemunhados no ditado popular "a gente semeia e o verítoj^
leva."
28

6.3.2. Edafologia

Do ponto de vista pedológico os Açores "caracterizam-se por uma flagrante

homogeneidade".

Tal facto deve-se à natureza vulcânica das ilhas e à incidência de um clima marcado por
precipitações abundantes e regulares.
"Os mantos de lava mais recentes constituem os chamados mistérios, quase totalmente
improdutivos, que ocorrem especialmente nas ilhas de vulcanismo recente (Pico, Faial, Terceira,
São Jorge). Numa fase mais evoluída transformaram-se nos chamados biscoitos , que aceitam a
ocupação florestal, a partir de arbustos (urze e queiró) ou essências de maior porte (faia), ou
ainda a vinha, embora em condições especiais. A pedra-pomes de origem traquítica e as escórias
basálticas, que constituem a maioria dos cones secundários, originam as chamadas bagacinas ou
cascalhos, solos vulcânicos pouco espessos, de textura ligeira mas quimicamente equilibrados" ?
30

l

"Por seu turno, a alteração química das rochas basálticas origina a formação de argilas
extremamente plásticas, utilizadas por vezes como correctivo para solos leves e pobres em matéria
32
orgânica (massapez) ou ainda para a pavimentação de estradas (tetim). "
Os solos Açorianos são geralmente ricos em potássio dada a predominância de rochas basálticas, e
enriquecidas em azoto, dada a frequência das siderações.
Os solos da ilha de São Miguel (1887) " ... de origem vulcânica,
solo bastante profundo constituído por uma camada de terra
assentando sobre um subsolo muito variável, encontrando-se
pozzolane, a pedra-pomes, o basalto, às vezes a trachyte, a lava e
e valoração muito variáveis"^

são em geral formadas por um
negra e de grande fertilidade,
principalmente a compo-lo a
escórias e trufas de consistência

" idem pág. 80
27
ressalga, o mesmo que " rocio", (s.m.J, água do mar pulverizada, levada pelos ventos a grande distância prejudicando assim as
culturas, Estudo do Dr Carreiro da Costa sobre a Terminologia Agrícola Micaelense, in, Boletim da Comissão Reguladora dos
Cereais do Arquipélago dos Açores n.° 7 ( I semestre de 1948), Ponta Delgada, Tipografia Gráfica Açoriana, 1948, pág. 107
Accúrcio Garcia Ramos, Notícia do Archipelago dos Açores e do que ha mais importante na sua historia natural, Angra do
Heroísmo, Typ. Terceirense, 1869, pág. 36
Secretaria de Estado da Agricultura, A Agricultura Açoriana Realidades e Perspectivas, Lisboa, 1970, pág. 23.
vide nota de rodapé n° 22
Secretaria de Estado da Agricultura, A Agricultura Açoriana Realidades e Perspectivas, Lisboa, 1970, pág. 23.
idem pág. 24
António d' Andrade Albuquerque Bettencourt, Indústria Pecuária na Ilha de S. Miguel: o que o pode ser, Lisboa, Typ. de
Adolpho Modesto & ca, 1887, pág. 20
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Do ponto de vista edáfico, salienta-se um aspecto curioso relativamente à Ilha de São Miguel: Esta
ilha está dividida numa zona oriental e numa zona ocidental (todo o concelho de Ponta Delgada,
Lagoa, Ribeira Grande até à freguesia de Ribeirinha), que apresentam diferenças na constituição
dos solos, as quais estão relacionadas à antiguidade das diferentes zonas de formação geológica.
"A exploração bovina é mais fácil na zona ocidental, de terrenos argilosos, mais ricos e de
forragem de maior valor altriz, não surgindo fenómenos aparentes de carências minerais. Na zona
oriental a exploração é mais difícil, terrenos constituídos por pedra pomes e cinzas vulcânicas, y ^ j y . ^
magros, pouco argilosos, com carências minerais e as forragens de menor valor alimentar'''
' ^

^.y^-c,

,A

São, contudo, os solos Açorianos pobres em cálcio e fósforo.
"Esta deficiência mais do que a composição das rochas-mãe, deve atribuir-se à intensa lavagem
pluvial das camadas superficiais, que origina o arrastamento das bases de troca. Daí supor a
existência de pedzolização mais ou menos acentuada em numerosos solos acompanhada de uma
elevação de acidez, principalmente nas zonas lavadas ocupadas com pastagens.'"
35

No arquipélago a erosão não atinge proporções alarmantes, salvo nalgumas situações particulares,
designadamente em Santa Maria.
Naquela ilha os chamados "barreiros"
tentativas de sujeição à cultura.

36

ocupam

área apreciável e têm resistido a todas as
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6.4. VEGETAÇÃO E CONDIÇÕES PASCICOLAS DOS AÇORES
6.4.1. Vegetação

A vegetação existente no arquipélago dos Açores era exclusivamente constituída por uma flora
espontânea, em que predominava a faia (Myrica Fava A i t ) . o cedro (Juniperus brevifolia Hochst).
o loureiro (Perea azorica Senb.). o teixo (Taxus baccata L.) e a urze (Érica azorica Hochst).
Existem testemunhos históricos da composição dos "matos" dos Açores, dos quais se destacam, a
descrição de Gaspar Frutuoso sobre a ilha de São Miguel:
"E quando se achou era cheia de arvoredo, de que já está quase calva por muitas partes dela,
ainda que por outras, em algumas serras, tem muita lenha seca e verde e muitas árvores de
diversas maneiras, como são cedros, sanguinhos, faias, louros (...), gingas e azevinhos, urzes,
tamujos, uveiras, pau branco, cernes e alguns teixos (...) ".
Na sequência do Povoamento dos Açores a flora Açoriana foi bastante enriquecida.

Artigo do Dr. Luís Tavares Netto Sequeira de Medeiros, i n , Boletim da Comissão Reguladora de Cereais do Arquipélago dos
Açores, n.° 23, Ponta Delgada, Tipografia Gráfica Açoriana, 1.° semestre de 1956, pág. 146 e ss.
Secretaria de Estado da Agricultura, A A g r i c u l t u r a A ç o r i a n a R e a l i d a d e s e P e r s p e c t i v a s , Lisboa, 1970, pág. 24
B a r r e i r o s ,
( s . m . ) , Lugar donde se extari o barro ou pozolana para construções, i n , Estudo do Dr Carreiro da Costa sobre a
Terminologia Agrícola Micaelense, in, Boletim da Comissão Reguladora dos Cereais do Arquipélago dos Açores n.° 9 ( 1 ° semestre
de 1949), Ponta Delgada, Tipografia Gráfica Açoriana, 1949, pág. 103
Secretaria de Estado da Agricultura, A A g r i c u l t u r a A ç o r i a n a R e a l i d a d e s e P e r s p e c t i v a s , Lisboa, 1970, pág. 24
Gaspar Fructuoso, Saudades da Terra, Livro quarto, vol. II, Ponta Delgada, 1981, Pág. 121
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"Calcula- se que cerca de três quartos da flora vascular correspondam a plantas sub-espontâneas
introduzidas pelo homem e trazidas de todos os continentes. E interessante verificar que, no
cômputo geral, a Austrália (conjuntamente com as ilhas mais próximas) foi a parte do mundo que
contribuiu com maior número de plantas (30% do total), em contrapartida, a Africa teria cedido
apenas 5% das espécies introduzidas."'
O povoamento e as necessidades alimentares crescentes provocaram um recuo progressivo • dc vegetação espontânea a favor das plantas cultivadas.
<
A vegetação espontânea subsiste nas encostas menos acessíveis, em g r o t a s
correntes de lavas recentes sem qualquer aptidão agrícola.

40

profundas ou em

Sobre a vegetação no arquipélago dos Açores salienta-se a descrição de Júlio de Castilho
relativamente ao século XIX:
41

"D 'entre as phanerogamicas, constituem as gramíneas a família mais rica em espécies. Raras são
as plantas annuaes que perecem durante todo o inverno (...) Nos sítios incultos, que ainda
conservam o seu primitivo aspecto, abunda um tapete cerrado de arbustos e matto sempre virente,
allastram-se e innastram-se myrsinas, louros, vaccinios, murtas, azevinhos, vimeiros, heras e
fayas."
Geralmente a vegetação é composta pela área litoral de ocupação agrícola, pelas pastagens e a
altitudes superiores pelos matos.
Referências históricas sobre as diferentes ilhas demonstram que a conjugação da vegetação nos
Açores se têm mantido até aos nossos dias.
Sobre a ilha de São Miguel descrições relativas ao século XIX apresentam-na com a seguinte
conformação:
LÍ

Em breve nos ficam para traz, no littoral do Sul, as terras de cultura, começando as pastagens,
que ocupam a zona média da vertente meridional formada pela cadeia montuosa que dissemos
dividir a ilha longitudinalmente pelo meio (...) a zona das pastagens a trepar pela encosta com
extensa superfície toda verde e lisa (...) Depressa se atinge o limite superior das pastagens,
começando a (...) região dos Mattos que sobe até à linha das cumiadas e é egualmente aproveitada
na pastoreação (...) nos mattos a côr varia, predominando o tom alvacento ou acizentado, e a
vegetação é mixta de arbustos e musgos (,..)." .- vide fotografias n° 4, n° 5 e n° 9 do Anexo I que
ilustram a descrição das pastagens na ilha de São Miguel.
42

Característica da vegetação dos Açores é igualmente a vegetação dos Mistérios, sobre a qual se
destaca a descrição de Orlando Vasconcelos de Azevedo:
43

Secretaria de Estado da Agricultura, A Agricultura Açoriana Realidades e Perspectivas, Lisboa, 1970, pág. 23
vide nota de rodapé n° 23
Júlio de Casquilho, O Archipelago dos Açores, David Corazzi, 1886, pág. 11.
J.V. Paula Nogueira, As ilhas de São Miguel e Terceira, Lisboa, Administração do Portugal Agrícola, 1894, pág. 53/54
Artigo Orlando Vasconcelos de Azevedo, " O conhecimento fitosociológico da pastagem , base da sua exploração racional", in,
Boletim da Comissão Reguladora de Cereais do Arquipélago dos Açores, n.° 2 1 , Ponta Delgada, Tipografia Gráfica Açoriana, 1."
semestre de 1955, pág. 127
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"A rocha dos Mistérios, solta como é e por outro lado com o aspecto de pedra pomes negroavermelhada, alveolada, permite a acumulação mais ou menos rápida de poeiras, às quais se vão
misturando detritos de Líquenes e de Musgos. Assim se vão constituindo porções de solo que
permitem a instalação de gramíneas e, de onde a onde, de outras espécies herbáceas isoladas,
como Rúbia peregrina, Daucus carota e Hyperycum boectium. A certa altura começam os sub
arbustos, como o Tomilho (Thymus coespititius) e a Queiró (Calluna vulgaris). Nas zonas
periféricas dos Mistérios começam então a aparecer as espécies arbóreas, que se tornam cada vez
mais abundantes, até formarem mata densa próximo da orla do Mistério. São elas o Incenso.
(Pittosporum undulatum), o Tamujo (Myscine africana var. retusa), o Loureiro (Persea azorica) e
o Vassoiro (Érica azorica), entre estes exemplares, encontra-se com abundância uma Silva (Rubus
rusticannus). "
6.4.2. Condições pascícolas

As condições pascícolas da Região estão intima e directamente relacionadas com a conjugação do
binómio vegetação e clima. As crónicas do tempo da colonização das ilhas dos Açores, e os autores
antigos e modernos não referem as causas determinantes de formação das ditas pastagens
Açorianas.
No entanto, sabemos que a vegetação indígena foi destruída pelas necessidades de instalação
resultantes do povoamento.
Por outro lado, os matos foram devastados pelas mais diversas razões, nomeadamente a
necessidade de combustível, assim se foram formando as pastagens de relva, na sequência de tal
modificação da vegetação.
Nos séculos. XVI e XVII encontram-se muitas referências a terras de pasto, a criação de gados, aos
animais de lavoura.
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É de notar a bondade da ilha Terceira, além da gente nobre de que está povoada que, sendo
saqueada há tão pouco tempo e destruídas de tantas nações de gente, está ao presente recuperada
e tão rica como hoje há dez anos. E tem tanta fertilidade de pastos que parecendo a todos que não
criam gado, pelo muito que se destruiu no saco, antes e depois alguns dias, tem ao presente (1589)
tanto como quando povoada esteve dele."
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A Ilha Terceira "com as suas terras altas de criação e os montes onde a água acumulada em
caldeiras e refegos formava lagoas que atraíam o gado e permitiam a sua manutenção". Entre
outras, cita as criações dos Cinco Picos:
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«Chama-se esta terra Paul porque as águas dela e das que correm da serra se fazem grandes
alagoas, que duram algumas delas, todo o estio sem se esgotar, nem secar, onde vão beber os
gados, e daqui tomou a serra o nome e se chama do Paul; como atrás disse, cujos pastos são de
duas léguas em comprido e mais de uma de largo; e o maior e mais alto destes picos tem no cume
de uma cavidade, em que fez uma alagoa da grandura de um alqueire de terra, onde vai no Verão
beber o gado sem nunca secar.» .- vide fotografia n° 28 do Anexo I que ilustra Bacia do Paul.

Maria Olímpia da Rocha Gil, Pastagens e criação de gado na economia Açoriana dos séculos XVI e XVII, elementos para o seu
estudo, In Memoriam de Lias da Silva Ribeiro, Angra do Heroísmo, Secretaria Regional de Educação e Cultura, 1982, pág. 503
Gaspar Fructuoso, Saudades da Terra, Livro Sexto, Ponta Delgada, 1963, pág. 226/227'.
idem, Maria Olímpia Gil, pág. 505
4 4

4 5

4 6

23

Ainda sobre a ilha Terceira descreve-se que «Indo correndo a oeste pela banda do sul e pela banda
do norte ficam tudo terras de criações, sem mato algum pequeno nem grande, pela qual razão há
tanta criação de gado, que soe criar esta ilha Terceira só tanto como todas as outras ilhas dos
Açores juntas.»
A ilha de São Miguel é descrita com pastos e áreas de criação de bovinos, ovinos e caprinos,
remetidos para as terras mais elevadas e frias, locais isolados ou de difícil acesso.
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Sobre uma roça denominada Saragaço "é fria por ser muito alta e os ventos estragarem ali tudo
e só servir para a criação de gado".
,
8

Ainda sobre outros locais da ilha de São Miguel se encontram referências a terras de pasto: "O
lugar da Relva cobrou este nome, porque no tempo antigo havia por ali boa erva, e onde a costuma
haver chamam todos nesta terra comummente relva; e os moradores da cidade mandavam deitar
para aquela parte, naquele campo, seus gados, por se achar neles boa comedia para eles, dizendo
aos moços e pastores que levassem os bois à relva".
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Em São Jorge, "terras de alto espinhaço e relevo enérgico, já então eram frequentes as
propriedades destinadas a pasto ou em que as pastagens ocupavam largas extensões: a «grande
fazenda de terras de pasto, que foram de Diogo Fernandes», «as grandes terras dos herdeiros de
João Galego onde se semeia muito trigo ao longo do mar.» A seguir a Fajã dos Cubres, «uma fajã
rasa com o mar chamada Redonda, por ela ser, que pode dar trigo, mas por ser longe, não se
semeia dele e serve de pastos.» " .- vide fotografias n° 23 a 26 do Anexo I.
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Na ilha das Flores a criação dos animais dependia estreitamente das condições específicas do clima
e do terreno. Recorria-se à vegetação espontânea (musgo, azevinho), embora os bovinos se
ressentissem da má qualidade dos pastos, «.ruins e perigosas criações por ser tudo mato serrado e
espesso, que não andar por antre ele e cai muito em as grotas.»
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Nos Açores : "Quem percorre os nosso pastos, fácil é apperceber-se da luzerna ou pelo menos
variedade de boas gramíneas e, sobretudo, de leguminosas, (...)"
Mais adiante o mesmo cronista caracteriza os "prados", considerando que não existe uma fronteira
bem definida entre "pasto ou prado natural" ou entre "pasto ou pastagem trabalhada e semeada e
um prado artificial"
Define então "prado natural", como aquele que é constituído por "hervas de milheiros e relvas de
tremoços e trigos", e "prado artificial", de pequena duração aqueles que são constituídos pelas
culturas de "cevada, aveia, centeio, milho basto, etc...".
Documentação igualmente do século XIX propõe o apastamento das terras altas com pastagens
temporárias: "com uma sementeira que tenha como elemento dominante leguminoso, taes como o
Trevo Roxo, o Lotus Corniculatos, a Antylly de Vulneraria, o Trevo d'Alsike e o Giant Cow Grass,
associados a uma ou mais gramíneas."
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Roça, terreno com plantações extensas, in Dicionário da Língua Portuguesa, Porto, Porto Editora, 7 edição, p. 1581.
idem, Maria Olímpia Gil, pág. 505
Gaspar Fructuoso, Saudades da Terra, Livro Sexto Ponta Delgada, Typ. Diário dos Açores, 1922, pág. 86.
idem Maria Olímpia Gil, pág. 506
Idem, pág. 507
Crónica de António d'Andrade Albuquerque, "Os pastos e os prados", in, O Agricultor Micaelense,, n.° 7, 1895, pág. 124
Crónica de António d' Andrade Albuquerque, " A exploração das nossas terras altas", in, O Agricultor Micaelense, n.° 5, 1895,
pág. 69.
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