
(Geo)Diversidades 19
AÇORIANO ORIENTAL  
DOMINGO, 3 DE JUNHO DE 2018

COORDENAÇÃO JOÃO CARLOS NUNES

EXPLORANDO VALES, 
PICOS E MONTES 
O Parque Natural da Terceira, 
em parceria com o Geoparque 
Açores, dinamizou em maio 
dois percursos pedestres em 
áreas protegidas e geossítios da 
ilha Terceira, no âmbito do pro-
grama Parque Escola, “Escola 
vai às Áreas Protegidas”. 

A 3 de maio, realizou-se uma 
visita à Área de Paisagem Pro-
tegida das Vinhas dos Biscoitos 
que, com 165,4 hectares, se dis-
tingue pela coexistência dos va-
lores paisagísticos e culturais 
com os ecossistemas e habitats 
naturais, numa paisagem vulcâ-
nica humanizada de elevado va-
lor estético e produtivo. Esta área 
constitui uma zona costeira de 
“biscoito” (ou seja, de escoadas 

lávicas do tipo aa), com terrenos 
compartimentados por currale-
tas (pequenas parcelas delimita-
das por muretes de pedra seca) 
para produção de vinho. 

No dia 15, a visita guiada de-
correu na área da Reserva Na-
tural da Serra de Santa Bárba-
ra e dos Mistérios Negros, que 
integra a Zona Especial de Con-

servação da Serra de Santa Bár-
bara e Pico Alto, da Rede Na-
tura 2000 e constitui impor-
tantes geossítios. Esta área - que 
inclui a parede e o interior da 
caldeira do vulcão de Santa Bár-
bara, os domos intra-caldeira e, 
ainda, os domos traquíticos dos 
Mistérios Negros (um dos cen-
tros da erupção de 1761) - pos-

SEMANA EUROPEIA  
DE GEOPARQUES 
Entre os dias 25 de maio e 10 de 
junho o Geoparque Açores - 
Geoparque Mundial da 
UNESCO promove, a nível re-
gional, a Semana Europeia de 
Geoparques, um evento euro-
peu que acontece anualmente 
em todos os territórios que inte-
gram a Rede Europeia de Geo-
parques e que visa sensibilizar a 
opinião pública para as temáti-
cas das Ciências da Terra, como 
a geologia e a geoconservação, e 
a promoção e valorização do 
património geológico. 

Com efeito, e através de ativi-
dades como palestras, passeios 
pedestres, workshops, exposi-
ções e concursos, entre outros 
eventos, procura-se informar o 
grande público sobre as ativi-
dades geoturísticas e educati-
vas que fazem parte integrante 
das iniciativas dos territórios 
constituídos como geoparques. 

Neste âmbito o Geoparque 
Açores, em colaboração com 
alguns dos seus parceiros, no-

meadamente, os Parques Na-
turais de Ilha, o Observatório 
Microbiano dos Açores, a Asso-
ciação “Os Montanheiros”, as 
empresa Azores Essentials e 
Épico, o Museu do Pico e a rá-
dio Antena 1 - Açores, desen-
volveu um conjunto de ativida-
des direcionadas ao público 
escolar e ao público em geral. 

O programa da Semana Eu-
ropeia de Geoparques, que 
pode ser consultado na página 
web do Geoparque Açores 
(www.azoresgeopark.com), 
integra várias sessões educati-
vas e de sensibilização am-
biental em diversas ilhas (sob 
as temáticas “Os Vulcões dos 
Açores” e “As Rochas dos Aço-
res”), visitas guiadas a diversos 
geossítios, visitas a centros de 
interpretação, passeios pedes-
tres interpretativos, progra-
mas de rádio e degustação de 
geo-menus, entre muitas ou-
tras atividades. 

Participe neste autêntico 
festival dos geoparque euro-
peus e celebre a nossa geodi-
versidade! ♦ 

NNota de Abertura (GEO) 
Parcerias

sui uma das maiores e mais 
bem conservadas manchas de 
vegetação natural dos Açores, 
apresentando grande diversi-
dade de espécies, habitats e 
ecossistemas.  

Tendo como público-alvo a 
Escola Profissional da Santa 
Casa da Misericórdia de Angra 
do Heroísmo, estes percursos 

(com a participação de 38 alu-
nos e três professores) tiveram 
como objetivo dar a conhecer 
a bio e a geodiversidade locais e 
sensibilizar os participantes 
para a importância da valoriza-
ção e preservação do patrimó-
nio natural dos Açores. ♦ 

O Mistério de São João corres-
ponde às escoadas lávicas ba-
sálticas do tipo aa produzidas 
durante a erupção que se ini-
ciou a 2 de fevereiro de 1718, an-
tecedida por diversos sismos e 
a abertura de numerosas fen-
das no terreno entre as fregue-
sias de São Mateus e São João. 

A erupção vulcânica termi-
nou em janeiro de 1719, for-
mando uma saliência na linha 
de costa sul da ilha do Pico en-
tre os lugares de Terra do Pão 
e Companhia de Cima, e co-
brindo uma área de 2,2 km2. O 

((GEO) 
Curiosidades

Mistério  
de São João

centro emissor desta erupção 
corresponde ao cone de escó-
rias do Cabeço de Cima, a uma 
cota de cerca de 250 m. 

This area corresponds to the 
aa-type basaltic lava flows 
emitted during the eruption 
that started on February 2nd, 
1718 A.D., after frequent 
earthquakes and the opening of 
several fissures on the ground 
between the São Mateus and 
São João urban areas. 

The volcanic eruption ended 
on January 1719 A.D., produ-
cing a slight promontory on the 
Pico island southern coastline 
between the sites of Terra do Pão 
and Companhia de Cima, and 
covering an area of 2.2 km2 The 
eruptive center of this eruption 
corresponds to a scoria cone lo-
cated at about 250 m altitude, 
the Cabeço de Cima cone. ♦ 

IMPÉRIO DOS NOBRES 
Este evento sociocultural e reli-
gioso acontece anualmente na 
ilha do Faial e evoca a erupção 
vulcânica que ocorreu em 1672 
entre as freguesias da Praia do 
Norte e do Capelo, e que origi-
nou a área de “Mistério” pre-
sente na zona oeste da ilha. 

Esta manifestação popular 
decorre dos momentos de afli-
ção, dor e temor pelos quais a 
população faialense passou na 
dependência daquela erupção 
e de que resultou o voto de a rea-
lizar “em dia do Senhor Espí-

(GEO)Cultura rito Santo, todos os anos e en-
quanto o mundo durar”. 

Este império, um dos mais an-
tigos dos Açores, inclui uma pro-
cissão, uma missa e a distribuição 
de esmolas (massa sovada e car-
ne) às famílias mais carenciadas 
da ilha, a expensas do município. 

Na Horta localiza-se o edifício 
do Império dos Nobres, cons-
truído no século XVIII e em cuja 
fachada principal se pode ler 
“Memória do Vulcão da Praia do 
Norte em 1672”. ♦ 

O décimo quarto objetivo da 
Agenda 2030 de Desenvolvi-
mento Sustentável visa conser-
var e usar de forma sustentável 
os oceanos, mares e recursos ma-
rinhos, através, entre outras, de 
ações de: i) prevenção e redução 
significativa da poluição mari-
nha de todos os tipos; ii) gestão 
sustentável e proteção dos ecos-
sistemas marinhos e costeiros, 
para evitar impactos adversos 
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a vida marinha
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“A VISITAR”  
Nova funcionalidade disponível 
no site do Geoparque Açores: 
explore!

significativos; iii) minimização 
dos impactos da acidificação dos 
oceanos; iv) regulação da ex-
ploração dos recursos marinhos 
e acabar com a sobrepesca e a 
pesca ilegal; v) conservação de, 
pelo menos, 10% das zonas cos-
teiras e marinhas. ♦ 

EEstes percursos 
contaram com a 
participação de 38 
alunos e três 
professores


