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O Ciclone 

 

→ Classificação: Poesia popular, poema de autor. 

→ Assunto: Poema acerca um ciclone ocorrido nas Berlengas. 

 

→ Região:  

• Distrito: Leiria 

• Concelho: Peniche 

• Localidade: São Pedro 

 

→ Entrevistado:  

• Nome: João “Valintum” Farto 

• Data de nascimento: 1924 

• Residência: São Pedro 

 

→ Vídeo:  

• Data de Recolha: 2008/09 

• Realização:  Clara Games 

• Duração: 0:02:00 

 

→ Transcrição:  

• Transcritor: Ana Sofia Paiva  

• Data de Transcrição: Novembro 2011 

• Palavras: 218 
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O Ciclone 

 

[…] Escapa-me um pé, lá fui pelo fundo abaixo. Se eu não soubesse nadar, já lá 

estava. Foi a minha sorte foi eu saber bem nadar, até. Mas se eu bato com a cabeça ou 

uma coisa qualquer, lá ia. (…) Pronto, já sabe tudo. Agora… Agora só quando eu 

morrer, depois eu venho cá. Já estou descansado. Isto fazia um romance, a minha vida.  

 

Queiram ouvir, portugueses 

Foi para todos, em geral 

Um ciclone tão violento 

Nunca houve em Portugal 

 

Já parecia o fim do mundo 

Causou muita admiração 

Casas, telefones no chão 

Por um poder furibundo 

 

E que repetia segundo 

Pois os sábios, muitas vezes 

Querem-se pôr a adivinhar 

Mas não puderam anunciar: 

Queiram ouvir, portugueses! 
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Ali não vale a aviação 

Nem peças de artilharia 

Nem as granadas de mão 

Nem armas de infantaria 

 

Pescadores e marinheiros 

Também foram naufragados 

Os seus barcos afundados 

E perdendo esses dinheiros 

 

Morrendo alguns companheiros  

Nesse desastre tão fatal 

Na nossa terra natal 

Ficou gravado na história 

Como esse, não houve memória 

Nunca houve em Portugal 

 

Estes versos foram escritos na Berlenga. E eu como estava lá quando foi do 

ciclone, apanhei-os todos.  
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As Berlengas é assim:  

 

É Ilhota, Ilha Velha  

Pedra Negra, Rinchão 

Medas e Parado 

Estela e Farilhão 

 

Tem essas pedras todas lá! Pois tem. 


