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J. Chrys Chrystello*

Estive há dias com a família num dos meus re-
cantos favoritos do Pico, o Cabrito, e qual não foi o 
espanto quando o meu filho (na imagem) bateu a 
uma porta a pedir água e lhe disseram que a água 
ainda não chegara lá…

Foi então que entendi um letreiro que vira num 
restaurante, nessa manhã:

Longe vão os tempos em que o Pico era um 
quintal da rica fidalguia faialense com seus so-
lares. como escreveu Victor Rui Dores 

“Durante séculos imperou, nos Açores, nomea-
damente nas ilhas do Faial e Pico, o patriarcalis-
mo: criados e criadas no âmbito do serviço domésti-
co; rendeiros e capatazes no âmbito da propriedade 
rural. Autores como Nunes da Rosa, Florêncio 
Terra, Manuel Zerbone, Rodrigo Guerra, Ma-
nuel Greaves e Tomás da Rosa dão conta dessa re-
lação/oposição entre “os senhores do Faial” e “os 
feitores do Pico”; “os morgados do Faial” e “os 
vinhateiros do Pico”; os “barões do Faial” e “os 
quinteiros do Pico”; “os fidalgos do Faial” e “os 
caseiros do Pico”. Mas nos inícios do século XX 
houve uma mudança nas relações entre classes: a 
emancipação dos feitores do Pico em relação aos 
“senhores do Faial”. Vejamos como e porquê.

O feitor era quem cuidava das vinhas bem 
como da casa de Verão e da adega do proprietário 
faialense. Além disso, superintendia o recruta-
mento do pessoal para as vindimas e outras ta-
refas relacionadas com o tratamento das cepas: 
poda, enxofragem, sulfatagem. A decadência dos 
“senhores do Faial” levou à compra, por parte dos 
feitores do Pico, de lotes de terreno. Surgiu, assim, 
na fronteira da ilha montanha uma teia de mini-
fúndios. Pequenas propriedades, solares, adegas, 
armazéns, casas conventuais, ermidas e outras es-
truturas passaram para mãos picarotas.

Resquícios desse tempo mantiveram-se nos 
nossos dias como é visível ainda em situações 
diversas e em atos de governação. Ali bem perto 
o Cais do Mourato esteve à espera de luz elétrica 
até há pouco tempo…

Só que nos dias que correm no século XXI é a 
água canalizada que não chega ao Cabrito e não 
há poços de maré disponíveis para a população 

como era costume de antanho.
Houve um senhor do Pico que contava que 

“no fim do verão vieram homens de São Jorge ao 
Pico para comprarem aguardente, e o mar embra-
veceu, então os homens desesperados andavam em 
cima da rocha a olhar para o mar na esperança que 
o tempo mudasse. Lá em cima da rocha também 
andava um homem de Santa Luzia a dizer, “não 
se preocupem o mar vai amansar “...os homens de 
São Jorge, pensando que o homem de Santa Luzia 
tinha poderes de adivinhar, ficaram muito exci-
tados e disseram,” Quando senhor, quando??? “O 
homem de Santa Luzia que tinha o apelido de Que-
branto, deitou a mão à cabeça e disse, ““O mar vai 
amansar, mas quando não se sabe”...

Parece-me que assim dizem os políticos do 
Conselho de São Roque, que tomaram o título 
de Capital do turismo rural, A água vai vir para 
o ano que vem ...qual o ano não se sabe”.

Como é zona de fartura de vinho, devem 
pensar que a água não é precisa…E termino 
com as palavras de uma residente, devidamente 
identificada

infelizmente e desgraçadamente esta linda zona 
de adegas é a única no Pico no Conselho de São 
Roque que ainda não tem água canalizada e po-
tável própria para o consumo humano...por favor 
ajudem a propagar esta injustiça ...promessas já 
feitas por 10 anos...uma necessidade urgente quer 
moral, social e higiénica!
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Cabrito a morrer de sede 

A Assembleia Municipal de Vila do 
Porto deliberou Sexta-feira, por una-
nimidade, manifestar apoio ao investi-
mento anunciado para a construção de 
um porto espacial na ilha de Santa Ma-
ria, “desde que seja totalmente garanti-
da, sem qualquer margem de dúvida, a 
segurança das populações, a saúde pú-
blica e a protecção ambiental”.

A deliberação apresentada pelo de-
putado municipal do Bloco de Esquer-
da Paulo Sanona exige “total transpa-
rência no processo de constituição do 
porto espacial, com divulgação pública 
de toda a informação relevante, espe-
cialmente à população mariense, com 
conhecimento da Assembleia Muni-
cipal e Câmara Municipal de Vila do 
Porto, em todas as fases do projecto, 
garantindo a participação em todo o 
processo, assim como estudos rigoro-
sos, credíveis e independentes sobre 

todos os impactos relativos ao projecto 
do porto espacial, sendo fundamental a 
sua divulgação e debate público”.

A proposta do BE aprovada reco-
nhece que “a implementação de um 
porto espacial para o lançamento de 
microsatélites pode significar um pas-
so em frente” no sentido de promover 
o “desenvolvimento social, económico e 
cultural” de Santa Maria, contribuindo 
para a fixação de jovens, e a criação de 
emprego qualificado.

Proposta do BE exige que 
porto espacial garanta segurança 
da população e do ambiente

Vai realizar-se no próximo dia 3 de Outubro, em 
Ponta Delgada, a cerimónia de entrega do Coman-
do da Zona Marítima dos Açores e tomada de posse 
dos cargos de Chefe do Departamento Marítimo 
dos Açores e Comandante Regional da Polícia Ma-
rítima dos Açores.

A cerimónia será presidida pelo Director-geral 
da Autoridade Marítima e Comandante-geral da 
Polícia Marítima, Vice-almirante Luís Carlos de 
Sousa Pereira, acompanhado pelo Segundo Co-
mandante Naval, Contra-almirante João Luís 
Rodrigues Dores Aresta, entidades que darão pos-
se ao Comodoro José António Croca Favinha (na 
foto), em substituição do Comodoro Valentim José 
Pires Rodrigues, actualmente em funções.

O Comando da Zona Marítima dos Açores, en-
tre outras, tem por missão assegurar o funciona-
mento do Centro de Coordenação de Busca e Salva-
mento Marítimo de Ponta Delgada e garantir, nos 
termos da lei e do direito internacional, a vigilância 
nos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição 
nacional, na Região Autónoma dos Açores.
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