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Para quem reconhecidamente se tem revelado como um verdadeiro histo-
riador da ilha das Flores, dando corpo a significativo, diversificado e muito 
relevante contributo para o conhecimento do passado daquela ilha, Francisco 
Gomes resguarda-se excessivamente no seu recanto, e no seu recato, onde 
pacientemente vai congeminando obra que tanto abarca a história geral 
daquela ilha como a área mais específica das genealogias.

Nesta oportunidade, uma vez mais sem aviso prévio, em 135 páginas 
envolvidas por uma capa ostentando simbolicamente o naufrágio do Slavonia 
em 1909, ainda presente no imaginário dos habitantes das Flores, oferece-nos 
um repositório em que avulta uma espécie de história trágico-marítima dos 
mares das ilhas mais ocidentais do Arquipélago dos Açores, Flores e Corvo.

Um olhar menos atento poderá suscitar a ideia de que estamos em presença 
de uma simples cronologia. E se esse fosse o caso, aliás em época em que as 
cronologias parecem estar na moda, a sua utilidade, naturalmente, permane-
ceria. Porém, uma leitura mais cuidada confronta-nos com um trabalho que 
vai bem para além dessa abordagem aparentemente mais simples. O texto 
de Francisco Gomes elabora em torno de um trabalho de investigação que 
recorre a uma variedade de fontes que fundamentam uma narrativa que ofe-
rece ao leitor relatos mais informados que escapam à fugaz referência de uma 
data com breve alusão a um facto ou acontecimento meramente factual.

Este novo livro de Francisco Gomes, que extravasa o relato trágico dos 
naufrágios, começa por “Uma explicação” e por um destaque mais extenso a 

* CHAM – FCSH/NOVA-UAc; NCH.



264 Boletim do Núcleo Cultural da Horta



 Revista de Livros 265

que deu título de “Navios com nome”, que enquadram o processo de elabo-
ração do seu trabalho. Curiosa a referência em que dá conta das fragilidades 
da população local para quem os destroços que o mar arrojava eram olhados 
como bens inestimáveis para mitigar a pobreza a que a época e o distancia-
mento obrigavam. Neste aspecto particular, quer neste capítulo quer depois 
quando trata do ano de 1909, o navio Slavonia surge com grande destaque, 
ressaltando a ideia de que os benefícios da extensa colheita de bens que a 
proximidade do navio encalhado proporcionou, fez esquecer o infortúnio 
resultante da perda do navio. O Slavonia ficou de facto a marcar fortemente 
o historial dos acontecimentos notáveis que a ilha das Flores protagonizou, 
perdurando na memória das gentes das Flores.

As páginas que se seguem descrevem cronologicamente a série de naufrá-
gios, não só por causas que se devem à violência das tempestades, mas ainda 
à negligência dos homens ou ainda em consequência das muitas guerras que 
no Atlântico causaram o afundamento de navios e a perda de vidas. Francisco 
Gomes foi alinhando tudo isto num arco temporal que vai de 1452 a 2011, 
intercalando a sua narrativa com imagens que muito enriquecem a edição, a 
par de algumas entradas que oferecem ao leitor diversos episódios de natureza 
vária, nomeadamente de carácter social, como os que se referem à visita de 
gente notável que ali aportou na condição de viajantes, seja em escala ocasio-
nal seja para cumprimento de missão específica nomeadamente de carácter 
científico.

Comprovando o trabalho da aturada investigação que levou a cabo, para 
além de uma variedade de fontes manuscritas – algumas delas de utilidade 
menos provável tendo em consideração o propósito do trabalho – Francisco 
Gomes dá conta de abundante e bem seleccionada bibliografia impressa a que 
se juntam as colecções de jornais e uma profusão de entradas que resultam de 
busca na Internet, tudo atestando, de facto, o esforço e a seriedade colocados 
na feitura deste livro que muito vem enriquecer a nossa historiografia insular.

As nossas ilhas da “Fronteira mais Ocidental da Europa” foram na verdade 
testemunhas de um rol de tragédias que a quase inevitabilidade da sua escala, 
alinhada com as rotas Atlânticas, forçava a cruzar no meio de mares tempes-
tuosos.




