
¶ I frequently don’t realise that I frequently don’t realise that 
I’m gazing over at Ribeira do I’m gazing over at Ribeira do 
Ferreiro, just a few hundred Ferreiro, just a few hundred 
metres away from my home. metres away from my home. 
I feel tempted to go over there I feel tempted to go over there 
for one more time.for one more time.

Along the stony and twisting Along the stony and twisting 
footpath, I travel through time. footpath, I travel through time. 
I’m buffeted by a whirlwind I’m buffeted by a whirlwind 
of voices and images of my of voices and images of my 
contemporaries working the contemporaries working the 
lands lying along the way. I see lands lying along the way. I see 
toughened hands grasping toughened hands grasping 
the hoe as they turn the earth, the hoe as they turn the earth, 
where the yams grow robustly where the yams grow robustly 
with their verdant green with their verdant green 

shoots. I listen to the sound of shoots. I listen to the sound of 
the stream that twists its way the stream that twists its way 
along this route, grooving these along this route, grooving these 
humid, soft lands.humid, soft lands.

A few drops of dew fall from the A few drops of dew fall from the 
branches of the slender trees, branches of the slender trees, 
driven by the light morning driven by the light morning 
breeze to touch me lightly on breeze to touch me lightly on 
the face. The surroundings are the face. The surroundings are 
ȅƏǕȇǣ˾ƬƺȇɎ٨�Áǝƺ�ɀǼȒȵƺ�ɀɎƏȇƳɀ�ȅƏǕȇǣ˾ƬƺȇɎ٨�Áǝƺ�ɀǼȒȵƺ�ɀɎƏȇƳɀ�
proudly forth in all its luxuriant proudly forth in all its luxuriant 
greens. The Ferreiro stream greens. The Ferreiro stream 
dives through a wall of stone dives through a wall of stone 
while, in front of me, the Well while, in front of me, the Well 
of my childhood gazes at me of my childhood gazes at me 
with every tranquillity. How it with every tranquillity. How it 

ǝƏɀ�ǕȸȒɯȇ�ǣȇ�ƏǼǼ�Ɏǝƺɀƺ�ɵƺƏȸɀ٨�ǝƏɀ�ǕȸȒɯȇ�ǣȇ�ƏǼǼ�Ɏǝƺɀƺ�ɵƺƏȸɀ٨�
The borders around it have The borders around it have 
rotted but thereby gaining rotted but thereby gaining 
a new lease of life. This is no a new lease of life. This is no 
longer the little well where I longer the little well where I 
played but has instead become played but has instead become 
something more enigmatic. I something more enigmatic. I 
rest on what remains of a trunk rest on what remains of a trunk 
of cryptomeria that could of cryptomeria that could 
not stand up to the passing not stand up to the passing 
of time. I let my stay prolong, of time. I let my stay prolong, 
enveloped in the landscape enveloped in the landscape 
while the light of the day while the light of the day 
takes care of the greens that takes care of the greens that 
surround me. I have no desire surround me. I have no desire 
to leave. The ticking of time to leave. The ticking of time 
ǝƏɀ�ɀɎȒȵȵƺƳ٨ǝƏɀ�ɀɎȒȵȵƺƳ٨
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Tradução: Kevin Rose

Cerâmica afundada no "Ce-
mitério das Âncoras", Parque Ar-
queológico Subaquático de An-

gra do Heroísmo a cerca de 27m 
de profundidade. Foto: Catarina 

Garcia. / Pottery on seabed in the 
'Cemetery of Anchors', Underwa-
ter Archaeological Park of Angra 

do Heroísmo, about 27m deep. 
Photo: Catarina Garcia.

 [ ]RECENTES TRABALHOS 
DE INVENTARIAÇÃO 
DA BIODIVERSIDADE 
EXPUSERAM UMA 
ELEVADA RIQUEZA DE 
ESPÉCIES DE PEIXES E 
DE INVERTEBRADOS 
NO PARQUE ARQUEOٳ
LÓGICO DE ANGRA DO 
HEROÍSMO
RECENT RESEARCH 
WORK UNDERTAKING 
THE INVENTORY OF 
THE BIODIVERSITY 
IDENTIFIED A HIGH 
LEVEL OF RICHNESS 
IN THE SPECIES 
OF FISH AND 
INVERTEBRATES 
LIVING IN THE 
ARCHAEOLOGICAL 
PARK OF ANGRA DO 
HEROÍSMO
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As medidas de proteção As medidas de proteção 
arqueológicas do património arqueológicas do património 
subaquático, tais como subaquático, tais como 
não serem permitidas não serem permitidas 
atividades piscatórias nem o atividades piscatórias nem o 
fundeamento de embarcações, fundeamento de embarcações, 
possibilitam que estas áreas possibilitam que estas áreas 
funcionem como espaços de funcionem como espaços de 
preservação biológica. Nos preservação biológica. Nos 
dois locais mais emblemáticos dois locais mais emblemáticos 
e visitados inseridos no e visitados inseridos no 
Parque Arqueológico Parque Arqueológico 
Subaquático de Angra do Subaquático de Angra do 
Heroísmo, o naufrágio do Heroísmo, o naufrágio do 
“Lidador” e o “Cemitério das “Lidador” e o “Cemitério das 
Âncoras”, paralelamente ao Âncoras”, paralelamente ao 
interesse turístico e histórico interesse turístico e histórico 
dos mesmos, recentes dos mesmos, recentes 
trabalhos de inventariação trabalhos de inventariação 
da biodiversidade, da biodiversidade, 
demonstraram uma elevada demonstraram uma elevada 
riqueza de espécies de peixes riqueza de espécies de peixes 
e de invertebrados que, e de invertebrados que, 
naturalmente, enriquecem naturalmente, enriquecem 
qualquer mergulho. Desta qualquer mergulho. Desta 
forma, proporcionam forma, proporcionam 
oportunidades únicas oportunidades únicas 
não apenas de estudo de não apenas de estudo de 
ƬȒǼȒȇǣɿƏƯƨȒ�Ƴƺ�ȸƺƬǣǔƺɀ�ƏȸɎǣˡƬǣƏǣɀً�ƬȒǼȒȇǣɿƏƯƨȒ�Ƴƺ�ȸƺƬǣǔƺɀ�ƏȸɎǣˡƬǣƏǣɀً�
mas, também, de um claro mas, também, de um claro 

apelo para o mergulho turístico/apelo para o mergulho turístico/
recreativo e para a obtenção de recreativo e para a obtenção de 
imagens subaquáticas únicas.imagens subaquáticas únicas.

Tanto o naufrágio “Lidador” Tanto o naufrágio “Lidador” 
como o “Cemitério das como o “Cemitério das 
Âncoras” apresentam valores Âncoras” apresentam valores 
de biodiversidade superiores, de biodiversidade superiores, 
embora estatisticamente embora estatisticamente 
ȇƨȒ�ɀǣǕȇǣˡƬƏɎǣɮȒɀً�ȷɖƏȇƳȒ�ȇƨȒ�ɀǣǕȇǣˡƬƏɎǣɮȒɀً�ȷɖƏȇƳȒ�
comparados com áreas comparados com áreas 
adjacentes sem qualquer tipo adjacentes sem qualquer tipo 
de proteção. Este facto parece de proteção. Este facto parece 
comprovar a importância dos comprovar a importância dos 
mesmos na criação de espaços mesmos na criação de espaços 
com “muita vida” e capazes de com “muita vida” e capazes de 
oferecer ao visitante mais-valias oferecer ao visitante mais-valias 
evidentes. evidentes. 

Nos vários espólios Nos vários espólios 
arqueológicos dos Açores, a arqueológicos dos Açores, a 
enorme relevância em que enorme relevância em que 
estão hoje envoltos os recifes estão hoje envoltos os recifes 
ƏȸɎǣˡƬǣƏǣɀً�ƬȒȅȒ�ƏǕȸƺǕƏƳȒȸƺɀ�ƏȸɎǣˡƬǣƏǣɀً�ƬȒȅȒ�ƏǕȸƺǕƏƳȒȸƺɀ�
de muitas espécies marinhas de muitas espécies marinhas 
e na importância económica e na importância económica 
em outras áreas em crescente em outras áreas em crescente 
expansão, tais como o expansão, tais como o 
aumento do número de aumento do número de 
centros de mergulho, a “dupla” centros de mergulho, a “dupla” 
atractividade dos parques atractividade dos parques 
nas suas vertentes histórico-nas suas vertentes histórico-
patrimonial e biológica é patrimonial e biológica é 
certamente um “tesouro” único certamente um “tesouro” único 
a preservar e a monitorar.a preservar e a monitorar.
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Proa do navio "Lidador", nau-
frágio a 10m de profundidade 
no Parque Arqueológico Sub-

aquático de Angra do Heroísmo. 
Foto: João Bernardo Barreiros / 
Prow of the 'Lidador', a shipwreck 

10m deep in the Underwater 
Archaeological Park of Angra do 

Heroísmo. 
Photo: João Bernardo Barreiros.
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