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têm como autores os maiores nomes 
reconhecidos ao nível das Ciências da 
Terra, nomeadamente da vulcanolo-
gia, tanto de âmbito nacional, como 
mundial e para as várias datas cor-
respondentes às respectivas publica-
ções.
Neste capítulo são apresentados arti-
gos que cobrem não só as Ciências da 
Terra, mas também, os domínios da 
Agricultura, da Economia, da Socio-
logia e das Ciências da Vida.
O autor teve o cuidado de ordenar os 
artigos de forma cronológica e de res-
peitar o colorido dos muitos esque-
mas, diagramas e fotos então publi-
cadas, numa época que corresponde 
aos primórdios do aparecimento da 
fotografia a cores.
Assim, a qualidade dos autores dos 
artigos, do conteúdo destes, dos Insti-
tutos e Serviços que os editaram e o 
vasto período coberto pela selecção, 
torna este capítulo na maior compi-
lação do saber científico sobre o vul-
cão dos Capelinhos e da evolução do 
conhecimento até actualidade alguma 
vez publicado.
Paralelamente, a existência de um 
número significativo de imagens per-
mite tornar a leitura de muitos dos 
documentos compreensível não só 
para peritos, mas também ao cidadão 
comum e interessado em compreen-
der o que foi o vulcão dos Capeli-
nhos, além de possibilitar um retrato 
da época da erupção e do seu impacto 
na ilha do Faial.

O segundo capítulo possui um ca- 
rácter mais pessoal e intimista. Nele 
Victor Hugo Forjaz expõe um conjun-
to de pequenas biografias, designadas 
de «Memórias», de personalidades 
que estiveram ligadas ao vulcão, quer 
através do seu conhecimento cientí-
fico e estudo do fenómeno, quer pela 
sua intervenção política ou social ao 
nível dos impactes provocados pela 
erupção.
As memórias apresentadas corres-
pondem a pequenas homenagens a 
grandes homens e que se deduz terem 
muito feito em prol dos Faialenses e 
das Ciências da Terra.
O terceiro capítulo corresponde a 
outra selecção do autor de excertos 
de notícias publicadas na imprensa 
escrita, local, nacional e mesmo inter-
nacional, novamente sendo o recurso 
ao fac-símile a base dos textos apre-
sentados.
É interessante a grande quantidade de 
pequenas peças noticiosas publicadas 
nos jornais locais de então, «O Telé-
grafo» e o «Correio da Horta», que 
permitem um retrato, quase diário, do 
evoluir do acontecimento. Todavia, a 
preocupação de representar os arti-
gos como imagem do original, a de-
terioração do papel de então, devido 
a problemas de conservação e a má 
qualidade de algumas impressões na 
época, bem como o acumular de 
numerosos excertos de notícias por 
página e ainda o arranjo espacial 
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adoptado, por vezes dificulta a leitura 
dos documentos e a estética do livro, 
mas não ficou comprometido o grau 
de informação e de pormenor dos re-
latos da época.
Ao nível internacional é de salientar 
uma cobertura jornalística feita na 
revista «Paris Match», de 26 de Ou-
tubro de 1957 e várias reportagens 
no «Jornal Português», publicado na 
Califórnia para a comunidade lusa 
já ali existente, ainda antes do surto 
emigratório resultante da erupção dos 
Capelinhos.
Igualmente neste capítulo, é de referir 
a publicação de um ofício da Capita-
nia do Porto da Horta à Direcção de 
Faróis, datado de 5 de Novembro de 
1957, dando a notícia do surgir de um 
vulcão junto ao farol dos Capelinhos 
e do apagamento temporário deste. 
Tanto pelo relato apresentado, como 
pelas medidas propostas no mesmo, 
este documento torna-se de leitura 
obrigatória e possui um elevado inte-
resse histórico.
O livro termina com uma reportagem 
fotográfica, de vários autores, a qual 
vai desde o início da erupção e esten-
de-se até à situação actual.
A muitas das imagens desta cobertu-
ra o autor adicionou esquemas inter-
pretativos, legendas e reconstituições 
dos acontecimentos eruptivos que es-
tiveram na base das estruturas geoló-
gicas postas a descoberto pela erosão. 
Pormenores que permitem, ao leitor 

menos familiarizado com a geolo-
gia compreender aquilo que observa 
na fotografia, embora nem sempre a 
solução adoptada para estes comple-
mentos corresponda a uma boa quali-
dade gráfica.
No epílogo, Victor Hugo Forjaz faz 
um breve resumo dos motivos que 
estão na base da importância do vul-
cão dos Capelinhos para a evolução 
do conhecimento vulcanológico ao 
nível das erupções submarinas pouco 
profundas, bem como da sua relação 
pessoal com este mesmo vulcão.
Como para chamar a atenção de que 
a presente edição não esgotou tudo 
o que está publicado sobre o vulcão 
dos Capelinhos, Victor Hugo Forjaz 
apresenta uma listagem com algumas 
outras obras a reeditar.
Em resumo, o livro Vulcão dos Cape-
linhos. Memórias 1957-2007, com 
mais de 800 páginas e capa dura, 
pode não incluir todo o saber existen-
te sobre a erupção ocorrida no Faial 
entre Setembro 1957 e Outubro de 
1958 e pode enfermar de algumas 
imperfeições estéticas, mas é, sem 
dúvida, a mais vasta colectânea sobre 
aquele acontecimento até à actuali-
dade e um livro a adquirir por todos 
os interessados no que foi e ainda é o 
vulcão dos Capelinhos, independen-
temente de serem peritos ou não em 
vulcanologia. Sem dúvida uma obra 
importante e de grande interesse. 
Carlos ErNEsto Faria






