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PARQUE ESCOLA 
O Programa Parque Escola in-
tegra a oferta educativa dos Par-
ques Naturais dos Açores dire-
cionada para o público escolar, 
incluindo a oferta educativa do 
Geoparque Açores - Geoparque 
Mundial UNESCO, onde são 
abordadas temáticas relativas 
à geodiversidade do arquipéla-
go dos Açores e são apresenta-
das aos alunos diversas parti-
cularidades do rico património 
geológico da Região. 

O programa Parque Escola, 
de caráter gratuito, segue as 
orientações do Plano Regional 
de Educação e Sensibilização 
Ambiental dos Açores (PRE-
SAA), implementado pela Di-
reção Regional do Ambiente, e 
está devidamente sustentado 
no Referencial Curricular para 
a Educação Básica na Região 
Autónoma dos Açores, cum-

prindo com os seus objetivos. 
As atividades desta oferta 

educativa para o ano letivo 
2019/2020 abrangem temas 
como biodiversidade e geodi-
versidade, resíduos, recursos 
hídricos, mar, conservação da 
natureza, eficiência energéti-

ca, energias renováveis, qua-
lidade do ar, alterações climá-
ticas e ordenamento do terri-
tório. Assegura-se, deste modo, 
que o conhecimento e a pre-
servação dos recursos naturais 
dos Açores fazem parte inte-
grante da aprendizagem de 

No passado dia 24 de setem-
bro, na cidade de Cazalla de la 
Sierra, território do Geoparque 
Sierra Norte de Sevilha, decor-
reu a 44ª reunião do Comité de 
Coordenação da Rede Euro-
peia de Geoparques (REG), 
onde o Geoparque Açores este-
ve representado por João Car-
los Nunes e Carla Silva. 

Nesta reunião, para além de 
um balanço das atividades rea-
lizadas pelos membros da REG 
- designadamente no âmbito da 
EGN Week - foram debatidos 
diversos assuntos relativos ao 
funcionamento da REG e a sua 
articulação com as guidelines 
do programa UNESCO GLO-
BAL GEOPARKS. Ainda, pas-
saram-se em revista e analisa-
ram-se projetos conjuntos 
financiados com verbas co-
munitárias, como é o caso dos 
programas INTERREG, 
LEADER, ERASMUS+ e RU-
RITAGE, alguns dos quais 
contam já com o envolvimen-
to do Geoparque Açores, como 

é o caso do Projeto “Geoparques 
Atlânticos”, financiado no âm-
bito do Programa Interreg 
Atlantic Area. 

No âmbito do Grupo de Tra-
balho da REG “Geoparques 
em Áreas Vulcânicas”, coorde-
nado por João Carlos Nunes, 
foram programadas diversas 
atividades, nomeadamente 
aquelas alusivas ao “Volcano 
Day” que decorrem no dia 1 de 
junho de cada ano, integradas 
na Semana Europeia de Geo-
parques - EGN Week. 

Os representantes do Geopar-
que Açores estiveram também 
presentes na 15th European Geo-
parks Conference, que decorreu 
em Sevilha entre 25 e 27 de se-
tembro. Neste evento foram 
apresentadas 3 comunicações 
orais de trabalhos realizados 
pela equipa do Geoparque e da 
Universidade dos Açores (em 
domínios como a geoconserva-
ção, a promoção das geociências 
e a educação ambiental) e parti-
cipou-se em diversos workshops 
e reuniões da Rede Europeia de 
Geoparques. ♦ 

NNota de Abertura (GEO) Parcerias cada aluno açoriano, durante 
o seu percurso escolar. 

Este ano é dado, também, des-
taque aos projetos LIFE imple-
mentados nos Açores, nomea-
damente os projetos “LIFE IP 
AZORES NATURA”, “LIFE VI-
DALIA” e “LIFE BEETLES”, e 
faz-se o lançamento da nova ini-
ciativa “Vigilante da Natureza 

Júnior dos Açores”, que compõe 
uma vertente do Clube Escolar. 

Esta oferta educativa, e mais 
informações sobre o programa 
Parque Escola, estão disponí-
veis para consulta no portal 
“Educar para o Ambiente e a 
Sustentabilidade”. ♦ 

A cordilheira vulcânica da Ser-
ra Devassa desenvolve-se para 
sudeste da caldeira do vulcão 
das Sete Cidades e é compos-
ta por diversos alinhamentos 
de vulcões monogenéticos (so-
bretudo cones de escórias) e es-
truturas tectónicas associadas, 
de orientação geral NO-SE. 

Esta zona de vulcanismo ba-
sáltico integra cerca de 15 pe-
quenas lagoas, localizadas so-
bretudo nas crateras de cones 
vulcânicos (como as Lagoas 
Empadadas), mas também em 
formas hidrovulcânicas (caso 
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da Lagoa do Canário), ou ocu-
pando zonas topograficamen-
te deprimidas, como é o caso 
das lagoas do Carvão e Rasa. 

The volcanic ridge of Serra 
Devassa extends towards 
southeast from the Sete Cida-
des volcano caldera, as several 
lineaments of monogenetic 
volcanoes (mostly scoria cones) 
and associated tectonic struc-
tures, with a general NW-SE 
trend. 

This basaltic volcanism zo-
ne includes about 15 small 
lakes, located mainly in the 
scoria cones craters (as it is the 
case of the Empadadas lakes), 
but also associated with 
hydrovolcanic landforms (like 
the Canário lake), or located 
in depressions between vol-
canic cones, as the Carvão and 
Rasa lakes. ♦ 

TOPONÍMIA - POÇA 
O termo poça é aplicado, regra ge-
ral, a uma pequena acumulação 
de líquido, normalmente água, 
numa superfície. Poça é também 
empregue como sinónimo de 
cova, artificial ou natural, pouco 
profunda e que contém água do 
mar ou de nascente: estes dois ca-
sos são comuns nos Açores! 

É o caso dos topónimos Poça da 
Tia Silvina e Poça da Dona Beija 
na ilha de S. Miguel, associadas a 
emergências de águas termais em 
cavidades naturais, que foram 
posteriormente adaptadas para 
o usufruto da população. 

(GEO) Cultura Mas este topónimo surge em 
diversas ilhas associado a acu-
mulações de água do mar em 
depressões, que se formam nas 
rochas devido à erosão mari-
nha ou à própria morfologia 
costeira. As poças das Mujas e 
da Branca (ilha do Pico), as po-
ças da Rainha e da Ribeirinha 
(ilha do Faial) e as poças dos 
Frades e dos Tremoços (ilha 
Terceira), são alguns exemplos 
nos Açores. ♦ 
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As atividades do 
“Volcano Day” 
decorrem no dia 1 de 
junho de cada ano

LITOTECA GEOPARQUE 
AÇORES 
Nova ferramenta educativa: 
explora em 
www.azoresgeopark.com

PPrograma integra a 
oferta educativa dos 
Parques Naturais  
dos Açores e do 
Geoparque Açores

Localizado no centro da Ro-
ménia, na zona da Transilvâ-
nia, este geoparque é conheci-
do pelos seus diversos fósseis 
de dinossauros do final do Cre-
tácico (65 milhões de anos), 
quer de herbívoros, quer de 
carnívoros: merece especial 
destaque um fóssil de pteros-
sauro, um réptil voador com 
cerca de 12 m. 

Os seus famosos sítios histó-

Hateg Geopark

País: Roménia 
Área: 1024  km2 
População: 38500 habitantes 
Geoparque desde o ano: 2005 
Distância aos Açores: 3989 km 
www.hateggeoparc.ro

GGeoparques  
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ricos e culturais, cobrindo cer-
ca de 4000 anos de idade, fa-
zem parte integrante da oferta 
geoturística. ♦ 


