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Da “falsa” (termo micaelense para o sótão), a janela do meu “castelo” desabrochava sobre o 

mundo. Enxergo mares. Lobrigo montes. Diviso nevoeiros que desaparecem sem rasto. Vislumbro 

vacas fiéis ao seu destino ruminante sem desfraldarem queixumes. A chuva inclemente e 

desapiedada vinha, ora do agreste nordeste (o mata-vacas), ora de oeste ou sul e fenestra o meu 

“castelo”. As grossas pingas corriam janela abaixo, infiltradas na caleira minúscula sob o caixilho. 

Toldavam-me o juízo, arrefecendo a minha paciência oriental, gotejando lentamente para o chão.  

Mais um inimigo invisível quebrando o cerco permanente que sentia do lado de fora das minhas 

ameias. Entrei no café. Ao balcão, os do costume. A humidade goteja pelas faces como se fossem 

paredes. Ninguém parece aperceber-se.  

Fantasio, de quando em vez, que a verdadeira autonomia se abaterá sobre o arquipélago criado 

a ferro e fogo. Aí se vislumbrará a tal ínsula nova. Com ela devaneio. Se a antecipo encoberta 

componho os óculos, arregalo a íris, foco o invisível. As ondas e as nuvens também conspiram para 

a ocultarem. Careço de um cartógrafo para a mapear. Enxergo-lhe contornos como se a visse em 

Braille. Ia jurar tê-la avistado, mais do que uma vez. A minha mulher disse-me que alucinava.  

O mar confunde-se com o céu. O horizonte indistinto, em constante mutação, ora cinzento ou 

azuláceo. Perde-se para além do alcance da visão. Quando fito o grande mar oceano, estou sempre 

expetante de vislumbrar uma ilha nova a desenhar-se no firmamento. Todos os dias sonho com ela, 

ora encoberta ora invisível. Acredito piamente que exista para lá da linha impercetível.  

Por vezes, as próprias formas e cores das nuvens afiançam esse mistério que os mapas não 

cartografaram. Confio devotamente. Sei que virá ao meu encontro. Tal como a ilha Sabrina de 

antanho. Ou outras que surgiam e desapareciam das cartas de marear na época de S. João. Esta é 

especial. Sempre que posso, perscruto o futuro em busca dela. Esta a realidade que me escapa e, 

no entanto, está lá. Quando a vir, clamarei o direito a dar-lhe denominação. Designá-la-ei 

Autonomia. Ia jurar tê-la visto por dentre um belo arco-íris que ia da Lomba da Maia à 

semiencoberta Bretanha.  

Os vaqueiros levantam-se noite cerrada. Continuam a acamar-se cansados dia após dia, semana 

ou ano de trabalho. Rotinas entrecortadas pelas festas da freguesia. Uma ou outra procissão. Sem 

queixumes pela má sorte. A mesma que lhes repete destinos ingratos. Resignação amargurada. 

Lobrigada nas comissuras de peles rugosas, encarquilhadas e sequiosas, sorvendo um copo de 

mistura ou um abafado. Os campos continuam a ser arados. As vacas mungidas. Chova ou faça sol. 

Feriado ou fim de semana. A terra e as vacas são elementos únicos mensuráveis da riqueza. Estes 

vaqueiros só mourejam. Nada mais sabe esta gente além de procriar, como já escrevi algures. 

Jamais ouviram falar da semana-inglesa. Quase todos andam nas vacas. Ou as têm ou trabalham-

nas para terceiros, 24/7/365 (todo o dia, todos os meses, todo o ano). Chova ou faça sol. De tantas 

em tantas horas estão a mungir as vacas. A levá-las de um pasto para o outro que todo o inverno 

a ilha se mantém verde.  



Os rendimentos são inferiores aos de Portugal (a que muitos chamam o Continente) mas há mais 

subsídios para rações, para produção de mais leite e sabe-se lá que mais que os burocratas de 

Bruxelas inventaram.  

Nas zonas rurais os filhos, que ainda vão abundando, usam a escola nos interregnos da labuta 

nos campos. Se faltam e não fazem os trabalhos de casa é porque foram às vacas. Não é opção, 

mas obrigação. Solidariedade familiar.  

Queiram ou não, cumprem o destino boieiro e a vontade paterna, herdada de séculos, sem 

sombra de desfortuna. Fatalismo ou destino, nunca se interrogam, apenas o cumprem. Vá-se lá a 

saber. Os medidores de felicidade são pouco fiáveis.  

O açoriano vive do imediatismo. Futuro nunca, mas presente sempre à vista, nada arrisca nem 

previne. Este açoriano é bem diferente do seu antepassado que no século XIX com menos estudos, 

sem universidade nem Novas Oportunidades criou a Sociedade da Agricultura Micaelense, quiçá o 

movimento mais importante da história dos Açores.  

O comércio da laranja extinguiu-se vitimado por uma doença quando a exportação estava ainda 

numa fase de ampla expansão, tendo atingido o seu máximo três décadas depois de ter surgido a 

ideia de criar a tal sociedade. O que esses antepassados anteviram foi que aquela riqueza não seria 

duradoura devido aos avanços da produção e do transporte na Europa e, em especial na Península 

Ibérica.  

Hoje em dia, as ilhas transformaram-se em vacaria. Não são senão uma imensa leitaria. O 

quotidiano açoriano, fora das pequenas urbes, é similar à escravatura de antanho. Cuidar de vacas 

doutrem a troco dum soldo miserável, sem direito a férias, doenças, feriados é servidão. A gleba 

cumpre horários sagrados sem calendário, religiosamente acatados por homens e mulheres. Apesar 

de poucas, também por aí andam. Supõe-se que interrompam as lides aquando da gravidez.  

… (continua)Para o Diário dos Açores e Diário de Trás-os-Montes  

Chrys Chrystello, Jornalista  
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