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A imprensa faialense da segunda 
metade do século XIX fez da liga-
ção por cabo submarino aos Açores 
um dos temas mais relevantes na sua 
missão de formar a opinião pública 
da época e, ao mesmo tempo, tema de 
eleição no rol das exigências que as 
forças vivas locais entendiam, repeti-
damente, levar ao conhecimento das 
autoridades. Idêntica iniciativa reivin-
dicativa assumiram os governadores 
civis e as juntas gerais do distrito da 
Horta junto do governo do Reino. Já 
em 1858 o governador civil Santa 
Rita insistia na necessidade de ligar 
os Açores por cabo submarino para 
que o arquipélago pudesse dispor de 
comunicações com a Europa e o Novo 
Mundo (Relatórios sob o estado da 
administração, 1859). Não se estra-
nhará tão precoce envolvimento na 
defesa deste projecto, já que a pri-
meira ideia de lançar um cabo tran-
satlântico via Açores, remonta ao ano 
de 1855 (WEstoN, 1963: 5). Apenas a 
construção da doca da ilha do Faial 
– aspiração de há muito reclamada 
pelos faialenses – se sobrepunha em 
importância à concretização de uma 
ligação por cabo. Curiosamente, ainda 
que fosse o natural desejo de romper 
com o isolamento da ilha, a motivação 
mais imediata dos repetidos apelos 
dirigidos às instâncias de Lisboa, e 
a argumentação que os suportava 

recorria frequentemente à ideia de 
que as comunicações por cabo consti-
tuiriam um elemento de grande valo-
rização do porto. Todavia, ainda que 
os jornais faialenses desta época per-
mitam perceber que as elites locais 
acompanhavam os desenvolvimentos 
da conjuntura política internacional, 
designadamente na Alemanha de 
Bismark, não resulta evidente da sua 
leitura que houvesse uma percepção 
da importância dos cabos submarinos 
como arma estratégica ao serviço de 
alguns países com aspirações expan-
sionistas e, sobretudo, da Inglaterra 
como potência imperial de primeira 
grandeza. Quer isto dizer, que é bem 
provável que os grupos sociais mais 
esclarecidos na comunidade faialense 
apenas teriam uma visão restrita da 
questão das comunicações por cabo, 
muito balizada em função dos inte-
resses locais, não vislumbrando que 
a instalação de um simples cabo 
submarino entre Lisboa e a cidade 
da Horta, fosse apenas um primeiro 
passo na criação de condições poten-
ciadoras do futuro estatuto da ilha 
do Faial como grande centro de tele- 
comunicações à escala mundial como, 
de facto, veio a acontecer. A amar-
ração do primeiro cabo submarino 
à Horta em 1893, ligando a ilha a 
Lisboa, nos termos de contrato cele-
brado com a «Telegraph Construction 

Nota iNtrodutória
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and Maintenance Company», que 
depois transferiu os seus direitos para 
a «Europe & Azores Telegraph Com-
pany» (WEstoN, 1963:7), era apenas 
isso mesmo – um meio de comuni-

cação que rompia radicalmente com 
séculos de um forte isolamento do 
arquipélago perdido na lonjura do 
Atlântico.

as ExigêNcias do ExpaNsioNismo EuropEu

Porém, desde muito cedo, a Ingla-
terra avultando a intervenção de inte- 
resses privados, tem a clara percep-
ção da enorme relevância de uma 
rede de cabos submarinos como 
elemento integrador do seu imenso 
império colonial, tanto na perspec-
tiva meramente económica e admi-
nistrativa, como no plano militar e 
estratégico (CogaN, 1988: 166; TElo, 
1993:166). Esta visão ampla, pro- 
jectada no quadro de uma estratégia 
de longo prazo, sobretudo no que toca 
ao Atlântico com particular incidên-
cia nos Açores, será determinante nos 
desenvolvimentos das telecomunica-
ções, tendo permitido à Grã-Bretanha 
tomar posição hegemónica na cena 
internacional. No jogo diplomático 
envolvendo as principais potências 
europeias e também no âmbito das 
relações com os Estados Unidos da 
América, o traçado dos cabos subma-
rinos e o seu controlo, vão desempe- 
nhar um papel essencial. Com o lan- 
çamento da “rede vermelha” pela Grã- 
-Bretanha, concebida numa dimensão 
à escala do próprio Império, os Açores 
ganham relevância e não será por 

acaso que é em 1898 que o governo 
inglês pede ao governo de Lisboa 
garantias políticas sobre o arquipé-
lago, visando impedir a sua utilização 
sem prévia auscultação do governo 
de Sua Majestade Britânica. Entre-
tanto, estava em curso a reformulação 
da marinha alemã sob a responsabi-
lidade do almirante Tirpitz nomeado 
em 1898 para levar a cabo esse pro-
jecto (TElo, 1993:170-171). Neste 
quadro, a Alemanha de Guilherme II 
e da Weltpolitik, surge como princi-
pal potência a rivalizar com a Ingla-
terra (Milza, 1995). Em causa o 
propósito da Alemanha em estabe-
lecer uma rede de cabos no Atlântico 
Norte (HEadrick; GrisEt, 2001), o 
que implicava um nó intermédio nas 
ilhas dos Açores, desejo que tencio-
nava concretizar sem dependência da 
Inglaterra. Contrariando esta intenção, 
a cedência de direitos por parte de 
Portugal à empresa americana «Com-
mercial Cable Cº» e à «Deutsche 
Atlantische Telegraphengesellschaft» 
obrigava à operação no mesmo edi-
fício instalado na cidade da Horta 
e este era inglês (TElo, 1993: 174). 
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É assim que a 26 de Maio de 1900 é 
lançado pelo navio Britannia o cabo 
submarino entre Emden e a cidade da 
Horta e, poucos meses depois, a 28 

de Agosto, completava-se a ligação 
transatlântica com o cabo entre a 
Horta e Manhattan Beach (WEstoN, 
1963: 8-9).

“Novos” coNtriButos

As gravuras 2, 3 e 4 que este trabalho 
divulga, assinalam fases do lança-
mento do cabo submarino Emden-
-Horta que a revista alemã Illustrierte 
Zeitung de 6 de Setembro de 1900 
então publicou e às quais o público 
português, provavelmente, não teve 
acesso.
Na segunda o navio Britannia que 
lançaria o cabo Emden-Horta; na ilus-
tração 3 a inauguração da amarração 
em Borkum (Emden) e na 4, aquela 
que será, certamente, a mais interes-
sante para os leitores deste boletim, 
uma panorâmica da Horta observada 
do lado norte da cidade, com deta-
lhe para a zona da Alagoa onde, nas 
pequenas construções destinadas à 
amarração dos cabos, já estava esta-
belecido o cabo da «Commercial 
Cable Company» (americana), da 
«Europe and Azores Telegraph Cº» 
(inglesa) e, por fim, neste ano de 
1900 a que se refere a publicação, da 
«Deutsche Atlantische Telegraphen-
gesellschaft».
No Anexo 1 consta a tradução do texto 
da Illustrierte Zeitung que acompa-
nha as gravuras reproduzidas e que 
corrobora a ideia antes aflorada, de 

que para a Alemanha a dependência 
da Inglaterra era uma contrariedade. 
As exigências militares da I Guerra 
Mundial provariam a razão de ser das 
reservas e dos receios de uma e outra 
das partes.
De facto, a 5 de Agosto de 1914, 
navios britânicos procederam ao 
corte dos cabos alemães amarrados 
na Horta (WEstoN, 1963: 9).
Não sendo intenção deste artigo fazer 
o historial dos cabos submarinos na 
ilha do Faial, tarefa já realizada, não 
só pelos autores já citados ao longo 
do texto, mas por outros que ao tema 
dedicaram trabalho versando diversas 
vertentes do tema (rogErs, 1983; 
Corsépius, 1999; SilvEira, 2002), 
importa no entanto fazer breves refe-
rências que permitam compreender 
o outro documento reproduzido em 
fac-simile no Apêndice e cuja tra- 
dução consta do Anexo 2.
Trata-se de um extenso e detalhado 
documento da responsabilidade do 
Ministério dos Correios da Alemanha, 
elaborado em 1926, com um relato 
minucioso das operações do lança-
mento do cabo submarino entre 
Emden, na Alemanha, e a ilha do 
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figura 1: Página do jornal Illustrierte Zeitung de 6 de Setembro de 1900
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figura 2:  Navio inglês do cabo submarino Britannia (1900)

figura 3:  Amarração do cabo da DAT em Borkum (1900)
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figura 4: Amarração do cabo da DAT na Horta.
Casas dos cabos das restantes companhias estabelecidas na Ilha do Faial (1900)

figura 5:  Mapa do Atlântico com a rede alemã de cabos submarinos
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figura 6:  primeira página do documento técnico relativo ao lançamento
de um cabo submarino ligado à Horta – 1926
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Faial, utilizando o navio Neptun. Os 
aspectos técnicos da colocação do 
cabo e o seu próprio manuseamento, 
são descritos de uma forma porme-
norizada, facultando ao leitor um 
conhecimento exacto da execução, 

nomeadamente no que se refere à 
amarração na Horta.
A iniciativa resultava do contrato 
celebrado a 6 de Setembro de 1924 
entre o governo português e a DAT 
(WEstoN, 1963: 10).

figura 7:  Abrigo para amarração do cabo da DAT em 1926

figura 8:  Acção de cem marcos da DAT
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O empreendimento, que o autor do 
relatório saúda como uma notável 
realização da iniciativa alemã, des-
tinou-se a levar a cabo a reposição 
dos cabos alemães que o Tratado de 

Versailles celebrado no final da 
I Guerra havia concedido a potências 
estranhas, a título de reparações de 
guerra (Milza, 1995a: 18 e ss.).

figura 9:  Canivete fabricado em 1926 assinalando o lançamento do cabo da DAT no mesmo ano

Era o regresso da «Deutsche Atlan-
tische Telegraphengesellschaft» ao 
Faial (TElo, 1993: 198) e o recomeço 
de uma actividade de grande pro-
jecção sócio-cultural e económica 
na ilha do Faial. Tornadas obsoletas 
as comunicações por cabo submarino 
com a tecnologia então utilizada, as 
companhias estrangeiras estabeleci-
das no Faial abandonaram a ilha no 
final dos anos 60 do século passado. 

Hoje, para além da influência mar-
cante que constitui importante legado 
na vivência da comunidade faialense, 
permanece um importante patrimó-
nio arquitectónico que se impõe pre-
servar, evitando o prosseguimento de 
delapidações que privariam os vin-
douros de um testemunho que mate-
rializa nesta pequena ilha do Faial a 
meio do Atlântico um relevantíssimo 
contributo de natureza civilizacional.
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ANEXO 1

O PRIMEIRO CABO TELEGRÁFICO TRANSATLÂNTICO ALEMÃO

[Tradução das páginas 356 e 358 da Illustrierte Zeitung, n.º 2984 de 6 de Setembro de 1900]

Os acontecimentos dos últimos anos, em especial a guerra na África do Sul e, mais 
recentemente, as escaramuças na China colocaram claramente perante os nossos olhos, 
que o mundo das comunicações transatlânticas depende da boa vontade dos ingleses 
que possuem quase todos os cabos em todas as direcções à escala mundial e têm assim 
nas suas mãos as principais estradas do trânsito telegráfico internacional. Por outro 
lado, a recente e bem sucedida abertura do cabo atlântico alemão representa para nós 
alemães, um grande progresso: desta forma conquistamos uma comunicação com os 
países mais importantes fora da Europa, como a América do Norte, que não fica sob 
influência inglesa e se destina sobretudo a servir os interesses alemães. Esperamos, 
assim, que não demore muito a colocação de mais linhas de cabos transatlânticos, 
também para outros países ultramarinos.
Só depois de longas e complicadas negociações entre a proprietária do novo cabo em 
Colónia, a Deutsche Atlantische Telegraphengesellschaft, se conseguiu com o apoio 
dos Correios do Império, executar o plano alemão. A maior dificuldade residia na 
extensão do cabo (8086 km). Como a velocidade da corrente nos fios diminui com 
o quadrado da distância, para se manter a velocidade habitual era necessário a exis-
tência de uma estação intermediária, e esta, pela sua localização, só se poderia encon-
trar nos Açores. Aqui, no entanto, só o cabo inglês possuía o direito de amarração, 
pelo que a autorização para a amarração do nosso cabo na ilha do Faial só se pode 
obter com o acordo de que a colocação da linha fosse feita por uma firma inglesa. 
Assim, enquanto já na Primavera e com a solene presença das autoridades, o terminal 
do cabo em Borkum tinha sido inaugurado, mas a sua conclusão só foi efectuado no 
verão com os navios do cabo ingleses Anglia e Britannia.
Como se pode ver no pequeno mapa anexo, o cabo segue de Borkum através do Mar 
do Norte numa linha ininterrupta até ao Faial; de lá continua sem interrupção até 
à entrada do porto de Nova Iorque onde se situa a ilha Coney. Aqui os telegramas 
são recebidos pela Commercial Cable Cª, uma grande companhia americana com a 
qual a administração alemã fez contracto, e encaminhados através de todo o território 
da União até ao México. Através da Commercial Cable Cª, a companhia alemã está 
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também ligada à rede francesa que se estende através das Antilhas até à costa norte 
da América do Sul, pelo que o novo cabo pode também transmitir telegramas para lá. 
No entanto estão excluídos o Perú, a maior parte do Brasil e o território a Sul. Para 
o caso do cabo alemão se partir poder-se-á fazer a sua imediata substituição o que, 
naturalmente, é de grande importância. Se houver uma avaria na linha Faial-Coney 
Island, procede-se conforme se vê no mapa, entrando em funcionamento a Linha da 
Commercial Cable Cª, Faial-Canso na Nova Escócia. Se a avaria acontecer no trajecto 
Borkum-Faial, os telegramas do Faial são enviados para Lisboa através da linha da 
companhia inglesa Europe & Azores Cª e de lá para Vigo onde depois são recebidos 
pelo cabo Vigo-Emden. A nossa fotografia mostra a amarração, no Faial, dos cabos 
das 3 companhias em 3 casas de cabo.
A totalidade do custo da instalação ficou em cerca de19 milhões de Marcos embora 
estejam assegurados 1 Mill. no capital da Companhia através de juros. O funciona-
mento no Faial e na Coney Island foi assumido pela Companhia em Borkum garan-
tindo ao Império Alemão uma parte do lucro assim que este ultrapassar 1 Miil M.1 
– A tarifa por cada palavra é de 1marco como em todo o serviço entre a América 
do Norte e o Continente. O cabo transmitirá sobretudo os telegramas de e para a 
Alemanha e países interiores (Áustria, Rússia). A previsão da rentabilidade é boa, e 
deseja-se que o capital alemão com esta previsão fique interessado noutros empreen-
dimentos na área dos cabos.

(Tradução de yolaNda corsépius)

1  N.T. – Este parágrafo pode ter erros visto no original haver símbolos desconhecidos da 
tradutora.
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ANEXO 2

ARQUIVO DO CORREIO E TELÉGRAFO
PUBLICADO A PEDIDO DO MINISTÉRIO DOS CORREIOS

DO IMPÉRIO NA PUBLICAÇÃO EM TÍTULO

[Tradução de extractos do documento]

N.º 12 Berlim, Dezembro 1926

A Colocação do Cabo dos Açores pertencente à Deutsche Atlantische Telegraphen-
gesellschaft (DAT – Companhia Alemã Atlântica de Telegrafia ) – pelo Conselheiro 
Superior dos Correios Giess, Berlim

Resumo: Neste artigo é relatada em pormenor a colocação do 1.º cabo submarino da 
DAT entre Emden e a Horta, em 1926, pelo navio Neptun, e que se efectuou entre 6 de 
Agosto e 4 de Outubro. Depois da viagem de uma semana, em que se foi estendendo 
ao longo do Atlântico, cerca de 1.883 milhas de cabo, foram feitas as ligações da praia 
de Porto Pim para a bóia ao sul do Pico onde houve problemas devido ao mau tempo 
que rebentou o cabo.

Como já é do conhecimento através da imprensa diária, em Agosto e Setembro de 
1926 foi colocado, para a Companhia Telegráfica Alemã, um cabo telegráfico subma- 
rino desde Borkum até à Horta na ilha do Faial, Açores. Este cabo representa a 
primeira substituição dos 2 cabos americanos operados pela companhia e que no 
Tratado de Versailles foram desviados para a Inglaterra e para França e que, presen-
temente, estão a funcionar respectivamente entre Londres e Halifax, e entre Brest e 
Nova Iorque. O reforço para a estação na Horta foi entretanto assumido pela Eastern 
Telegraph Company.
Nas condições económicas actuais, deveria assim tentar-se melhorar o mais possí-
vel a capacidade deste novo meio de comunicação. Por isso escolheu-se um cabo 
Permalloy prevendo um aumento do funcionamento rápido entre Emden e Nova 
Iorque com reforço na Horta. Entre a Horta e Nova Iorque, o movimento vai fazer-se 
através do cabo da Western Union Telegraph Cª e da Commercial Cable Cª, utili-
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zando-se um aparelho Multiplex, que permite enviar em 5 canais, respectivamente, 
300 sinais por minuto. É notável que deste modo, a Estação de Emden possa, com um 
cabo simples até à Horta, estabelecer contacto directo com Nova Iorque através das 
Estações independentes citadas.
O cabo Permalloy foi encomendado em finais de Junho de 1925 à firma Norddeutsche 
Seekabelwerke, em Nordenham, uma filial da conhecida Felten & Guilleaume A.G. 
que a entregou na data acordada.

[Seguem-se dados técnicos da constituição dos cabos que se omitem nesta tradução]

A colocação do cabo foi efectuada pela fábrica do norte da Alemanha através do 
navio Neptun. Este navio foi construído no início deste ano no estaleiro Blohm e 
Voss, em Hamburgo. Tem um comprimento de 139,4 m e uma largura de 17,4 m. 
A sua capacidade é de 7.250 t. brutas e 3.610 t. liquidas, e destina-se primeiramente 
à colocação e reparação de cabos submarinos. Pode no entanto servir também como 
vapor tanque como indicado na fig. 1. Tem 4 tanques para os cabos tendo o da 
frente, um diâmetro de 13 m, os restantes 14,5 m, estando instalados nos 2/3 da proa. 
Aí podem ser colocados 8000 t. de cabo. Para carregamento de óleo ou outro material 
o Neptun tem capacidade para cerca de 10.000 m3. No terço da popa estão situados: 
o depósito de carvão, as caldeiras, as máquinas principais e duas a vapor que em con-
junto têm 2.700 PS, assim como as máquinas de iluminação e máquinas auxiliares, 
além de cabines da tripulação, armazéns, etc. (fig. 2) Há divisões semelhantes na proa. 
O escritório dos engenheiros fica perto da máquina de saída do cabo na popa. […]. Os 
cabos são no geral largados à ré e recolhidos na proa. Por isso existem máquinas na 
popa e na proa. Estas têm um tambor com cerca de 5 m de circunferência e podem ser 
travadas com pesos accionados por uma máquina a vapor havendo ainda um travão 
hidráulico na popa. n.os 9 e 10. […].
A saída do navio para a colocação do 1º troço do cabo, foi marcado para 4 de Agosto, 
mas adiada devido ao mau tempo porque o transporte do cabo com 9,46 milhas marí-
timas de Borkum para Borkumriff e a sua ligação à bóia só se deu a 6 de Agosto. 
Assim, o Neptun saiu cedo no dia 7 e chegou à bóia mais tarde. Foi então estabelecida 
a ligação entre o cabo da costa e o cabo submarino a lançar e começou o seu desen-
rolar no mar. Decorreu com bom tempo e visibilidade no Mar do Norte e no Canal, 
tendo terminado aí a 12 de Agosto. Fixou-se então a uma bóia a 48º2'5''N e 7º10'0'' O, 
à saída oeste do Canal, a cerca de 100 milhas das Ilhas Britânicas e a 90 toesas 2 de 

2 Faden, em alemão, Phantom, em inglês = 1,829 m.
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profundidade. A cerca de 2 milhas da bóia, o navio colocou outra bóia de referência 
para facilitar posteriormente o sítio do cabo. Depois regressou a Nordenham.
A 10 de Setembro o navio estava pronto a sair para colocação da 2ª extensão do cabo 
desde a bóia à saída do Canal até à Horta. Atrasou-se por causa da medição do cabo 
instalado por último no tanque. Saíu no dia 11 de Setembro. Nessa tarde encontrou 
perto de Borkum o navio do cabo Nordeney que vinha da Horta para onde tinha levado 
os cabos terrestres e sinalizado o trajecto do cabo entre a Horta e o Canal Inglês. 
A 12 de Setembro o navio passou o navio-farol Terschelling, no dia seguinte avistou 
a costa inglesa e na manhã de 14 localizava-se por altura da ilha Quessant na costa 
francesa, cujo farol para os marinheiros alemães tem o nome de Granadeiro prus-
siano. A boa visibilidade permitiu que, com a vista e a telegrafia, e antes de deixar 
o Canal, se pudesse estabelecer com exactidão a posição do navio e a rota a seguir. 
À tarde avistaram-se também as duas bóias. A bóia de marcação foi recolhida e a bóia 
do cabo sinalizada com lanternas. Não foi possível levantar o cabo imediatamente 
visto a corrente no momento, ser desfavorável. Só se pode começar com este trabalho 
depois das 10 da noite. Esta bóia está presa a uma pesada corrente até ao fundo do 
mar, onde está fixada uma âncora em cogumelo e um cabo de 200 m, que por sua vez 
está ligada ao cabo telegráfico. Desprendeu-se a bóia, ligou-se a corrente a um cabo e 
a máquina na popa içou e trouxe tudo para bordo sem dificuldade. Depois de medido 
o cabo recolhido, no dia 15, começou-se a soldagem deste com o cabo trazido a bordo 
no 1.º tanque, ficando o cabo seguro entre 2 armações. Estas são formadas por 3 peças 
com cabos de metal de cerca de 2 m unidos na extremidade, como uma espécie de 
meia em que se introduzem os topos dos cabos.
Durante os trabalhos de noite e na manhã seguinte, teve de se manobrar o navio 
com os hélices e com remos para o manter exactamente no mesmo lugar para evitar 
que se deslocasse e que o cabo roçasse no fundo do mar ou que os hélices tocassem 
no cabo.
A 15 de Setembro tudo estava a postos e iniciou-se a colocação do cabo para os 
Açores. Durante 7 dias até a 22 de Setembro o cabo foi sendo lançado da popa sem 
interrupção. Apenas duas vezes foi a operação interrompida para mudança de tanque. 
Esta mudança de um para o outro tanque requer muito cuidado para se evitar que à 
saída do tanque a esvaziar, a extremidade do cabo não se prenda a qualquer objecto 
sobre a coberta e se danifique (fig. 3). Para isso, antes que os últimos 15-20 m de cabo 
saiam do tanque, reduz-se a velocidade do navio de modo a que pare quando o último 
anel se esteja a desenrolar. Este é então puxado rápida e manualmente para a coberta, 
e estendido num enseio. Entretanto, abre-se o tanque com a outra parte do cabo que 
é colocada nos aros de orientação. Enquanto o navio inicia novamente a marcha, 
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lentamente, o novo troço de cabo vai sendo lançado ao mar. Depois atinge a veloci-
dade entre 7 a 8 milhas por hora se o tempo estiver bom. A profundidade do fundo do 
mar oscilou entre 2.000 e 2.500 toesas, por vezes de 3.000 toesas. O peso suportado 
pela tracção do cabo, conforme a profundidade, oscilou entre 1,5 e 3,5 t. Durante todo 
o tempo os engenheiros mantinham-se em observação no seu gabinete. Ao todo eram 
20 divididos em quartos para se fazer uma observação permanente, incluindo o ângulo 
formado pelo cabo em relação à superfície do mar. Assim podia verificar-se em que 
ponto o cabo se encontrava em relação ao fundo do mar. […]. Para uma profundidade 
de 2.200 toesas o cabo chegava assim ao fundo a uma distância de 25 km do navio.
O tempo durante os 7 dias de colocação esteve, no geral, bom. Apenas a 18 e 19 de 
Setembro o vento levantou-se havendo uma vaga forte contra o casco do navio osci-
lando-o, por vezes, até 20º de inclinação. Mas a colocação do cabo não foi influen-
ciada o que não sucedeu nas cabines onde havia objectos soltos. A 22 de Setembro 
avistou-se a ilha do Pico com a montanha, e logo a seguir a ilha do Faial (fig. 7). 
A cerca de 30 milhas da Horta (a sul do Pico) o cabo foi preso a uma bóia à profun-
didade de 950 toesas. Era nosso propósito colocar primeiro o cabo na costa da Horta 
e só depois juntar este à bóia. Na tarde de 22 de Setembro o Neptun entrou na baia da 
Horta. Depois das formalidades da Alfândega, começou a descarga dos aparelhos para 
a DAT e outro material.
A 23 de Setembro o cabo da costa com 800 toesas de comprimento foi colocado numa 
lancha que no dia seguinte devia levá-lo para a casa do cabo que se encontra num 
istmo na baia de Porto Pim, entre o Monte Queimado – um monte constituído por 
pedaços de lava e cinza – e o Monte da Guia – uma cratera única. No dia 24, ao raiar 
do sol, foram rebocadas para o Porto Pim, duas lanchas, uma com o cabo costeiro 
e a outra com 3 aros de orientação e um travão. O cabo costeiro preso a bóias foi 
mantido a flutuar e não houve dificuldade em chegar à praia e levá-lo até à casa do 
cabo, assim como a restante colocação seguindo a rota previamente sinalizada com 
pequenas bóias. O resto do cabo ficou preso a uma bóia.
A 25 de Setembro antes do sol nascer o Neptun navegou para a baia de Porto Pim para 
finalizar os trabalhos. Mas não foi possível fazê-lo nesse dia porque, depois da bóia 
ter sido recolhida, começou a haver uma corrente desfavorável e vento que deslocava 
o navio e o cabo em direcção ao Monte da Guia. Assim, seria impossível manobrar 
o navio durante os trabalhos, e por isso recolheu-se o cabo novamente. As lanchas 
levaram-no para a posição anterior. Já era tarde quando o Neptun pode ancorar diante 
da Horta visto outros navios estarem a ocupar o porto. O vento, que à tarde já estava 
bastante forte, passou então a ser uma violenta tempestade com chuva forte de NNO. 
O navio teve de abandonar o porto às 11 da noite e andou 35 horas no alto mar pro-
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curando a protecção da ilha conforme conseguia. Este vaguear é feito com uma velo-
cidade muito lenta para que o navio obedeça ao leme. As máquinas faziam cerca de 
30 a 35 rotações por minuto, e o Neptun percorria 1 a 1,5 milhas por hora. Na manhã 
de 27 a tempestade amainou e o Neptun ancorou no porto cerca das 9. Entretanto, 
voltou muita chuva e vento de sudoeste; em 3 horas o barómetro caiu para 10 mm e o 
Neptun voltou a ter de sair do porto cerca das 4 da tarde. Voltou a cruzar no mar alto 
durante 40 horas e regressou à Horta a 29 de Setembro.
A 30 de Setembro as condições do tempo melhoraram finalmente e, antes do nascer 
do sol, já o Neptun estava na baía de Porto Pim. Às 8 h. o cabo já estava a bordo, às 
11.15 a soldadura das extremidades estava pronta e medida para se começar a colocar 
o cabo na bóia a sul do Pico. Às 4 ½ avistou-se a bóia e às 5 ½ foi alcançada (fig. 12). 
Enquanto se teve de manter o navio no local, com manobras, começou-se a içar o cabo 
com 950 toesas de onde pendia a corrente e a âncora-cogumelo. A maior parte do cabo 
foi assim trazida para bordo faltando apenas alguns cm, quando de repente deixou 
de haver resistência. O cabo tinha-se partido! Viu-se então que, no local onde tinha 
assentado no fundo do mar os 6 dos 9 arames de aço (de 3 mm de grossura, envol- 
vidos em cânhamo, e com capacidade para suportar 10 t) estava corroído até metade. 
O restante rompeu quando se exigiu mais esforço. Era evidente que durante o demo-
rado temporal, com a bóia a ser atirada para um e outro lado (o forte mastro, com 
espessura de 6 cm sobre ela, com uma bandeira, também tinha partido) o cabo tinha 
estado constantemente a roçar numa saliência de lava. O cabo que tinha sido trazido 
desde Borkum estava agora no fundo do mar! E teria que ser procurado e içado. 
Recolheu-se por isso o cabo que vinha da Horta, cortado e preso a uma bóia. E o navio 
foi posto em posição transversal para procurar o cabo, e o aparelho de busca começou 
a trabalhar depois de, às 10 da noite, se lançar ao fundo do mar a sua âncora com 
4 pontas em 90º. A busca começou. Em marcha lenta o navio foi arrastando a âncora 
no fundo do mar. Durante 3 milhas sem resultado. No dia 1 de Outubro às 6 da manhã 
o dinamómetro indica então uma desejada resistência maior. O cabo foi apanhado 
e começou a ser içado com cuidado. As primeiras 20 toesas decorreram com uma 
tracção de 1 ½ a 2 t em meia hora, mas então, o cabo do guindaste que suporta 20 t., 
acusou no dinamómetro 7 t e as 50 últimos toesas, teve de ser recolhido cm. a cm. 
Às 9.30 apareceu a âncora e no seu 2.º braço estava o cabo.
Dois trabalhadores foram imediatamente descidos em flutuadores junto ao cabo pren-
dendo-o e depois separando-o da âncora. É recolhido para o navio e fez-se a soldagem 
com o cabo no tanque, não se tendo verificado qualquer dano adicional para além dos 
1,18 m cortados. […]. Alcançou-se depois a bóia, içou-se o cabo vindo da Horta e 
depois de se efectuarem novas medições entre Borkum e a Horta, fez-se a soldagem às 
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8,15 da tarde que terminou às 10 da noite. Como estava ainda suspenso na corrente, às 
10,23 da noite deu-se a ordem de o lançar ao mar o que se fez lentamente. Às 10,25 e 
por ordem do representante do Ministério do Correio do Império, foi cortada a ligação 
à corrente.
A colocação do Cabo para os Açores estava concluída!
Seguiram-se testes de verificação do funcionamento que deram bons resultados e o 
navio iniciou o seu regresso a 5 de Outubro às 12 h. chegando a Nordenham a 12 de 
Outubro. […].
O funcionamento das comunicações entre a Horta e Nova Iorque, sem dúvida, 
alcançou assim uma velocidade até agora não conseguida. A DAT com este cabo 
deu um valioso contributo para as comunicações no mundo, e isso testemunha que 
a indústria alemã reconquistou o lugar elevado na técnica que tinha antes da guerra.

(Legenda das imagens)

 1: 1 a 4 – tanques dos cabos; 5a – depósito do carvão; 5b – caldeira; 5c – máquinas; 
6 porões, 7 e 8 cabines dos oficiais e engenheiros; 9 – máquina de lançamento 
dos cabos e centro de operações; 10 – máquina de recolha do cabo, 11 – quarto de 
medição do cabo; 12 e 13 roldanas do cabo; 14 bóias e material.

 2: a –óculos de orientação do cabo; b – bóia; c – canos para encher e esvaziar os 
tanques no caso de transporte de óleo.

 3: Forma como o cabo foi transportado e lançado de Borkum para a Horta

 4: Suporte do cabo através de corrente ligada à bóia ao nível da linha do mar

 5: o cabo é libertado da bóia

 6: a bóia é içada para bordo

 7: as ilhas dos Açores e a localização do cabo a cerca de 30 milhas da Horta e a sul 
do Pico, a uma profundidade de 950 toesas

 8: localização do cabo na baía de Porto Pim até à casa do cabo.

10: o Neptun no porto da Horta onde entrou na tarde de 22 de Setembro 1926

11: depois das formalidades alfandegárias começou logo a descarregar os aparelhos 
para a DAT.

12: a recolha da bóia a sul do Pico

(Tradução e adaptação de yolaNda corsépius)
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