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À DESCOBERTA  
DA GEODIVERSIDADE 
No âmbito das comemorações 
do Dia Mundial da Terra e do 
Dia Nacional do Património 
Geológico, o Parque Natural da 
Terceira, em parceria com o 
Geoparque Açores - Geoparque 
Mundial da UNESCO, dina-
mizou um percurso pedestre na 
área protegida com maior ex-
pressão territorial dos Açores: 
a Área Protegida para Gestão 
de Habitats ou Espécies do Pla-
nalto Central e Costa Noroeste. 

Este percurso pretendeu as-
sinalar o aniversário do Parque 
Natural e evocar a erupção his-
tórica de 1761, que constitui a 
única erupção vulcânica terres-
tre na ilha Terceira de que há re-
gisto histórico, ou seja, a única 
que ocorreu nesta ilha desde a 
sua descoberta e povoamento. 
No decorrer do percurso, foram 

dados a conhecer os elementos 
geológicos presentes no local e 
as suas principais particulari-
dades, com destaque para o 
“Mistério de 1761” (ou “Mistério 
Novo”), associado às escoadas 
lávicas basálticas com foco nos 
cones de escórias do Pico do 
Fogo e do Pico Vermelho. Esta 

erupção, que teve início a 17 de 
abril, foi caracterizada pela 
emissão de materiais piroclás-
ticos, numa primeira fase e, pos-
teriormente, pela emissão de 
“três línguas de lava” que fluí-
ram para norte, tendo uma de-
las atingido algumas moradias 
na freguesia dos Biscoitos. 

IV EDIÇÃO DA FEIRA  
DE AMBIENTE 
O município da Praia da Vitó-
ria promove, de 22 de maio a 
5 de junho, a IV edição da Fei-
ra de Ambiente, que inclui um 
conjunto de palestras online 
dedicadas à vertente ambien-
tal, bem como a apresentação 
da exposição “Agir em Prol da 
Natureza”, patente no Centro 
de Interpretação Ambiental 
do Paul da Pedreira do Cabo 
da Praia. 

Segundo esta edilidade, a 
Feira de Ambiente visa dar a 
conhecer o trabalho desenvol-
vido por diversas entidades ao 
nível da consciencialização 
ambiental, promovendo o de-
bate de diversas temáticas 
junto da comunidade e des-
pertando a mesma para as 
mais valias de uma boa con-
duta no que concerne à pre-
servação do ambiente. 

As palestras integradas na 
IV Edição da Feira de Am-
biente, a transmitir na Plata-
forma Zoom, incluem as se-
guintes temáticas: 

- “A importância da paisa-
gem na conservação da biodi-
versidade, em meios insula-
res”, dia 25 de maio, por 
Eduardo Dias; 

- “Leite biológico dos Aço-
res”, dia 26 de maio, por An-
selmo Pires; 

- “Importância da educação 
em contacto com a natureza”, 
dia 27 de maio, por Carlos 
Neto; 

- “Agricultores ecológicos, 
os guardiões da natureza”, dia 
28 de maio, por Avelino Or-
monde; 

- “A sustentabilidade das 
pescas nas regiões ultraperifé-
ricas: o exemplo açoriano”, 
dia 31 de maio, por Daniela 
Costa; 

- Educação ambiental”, dia 1 
de junho, por Rosalina Ga-
briel; 

- “Geodiversidade: a com-
ponente abiótica da natureza 
dos Açores”, dia 2 de junho, 
por João Carlos Nunes; 

- “Património natural ver-
sus património cultural dos 
Açores”, dia 4 de junho, por 
Francisco Maduro Dias. 

Os interessados em partici-
par podem inscrever-se através 
do e-mail “cia@cmpv.pt” ou 
pelo telefone 295540200. ♦ 

NNota de Abertura Foram também explicadas as 
características da biodiversi-
dade existente na zona, uma vez 
que, sendo estes solos muito re-
centes, é possível observar-se as 
sucessões primárias e a coloni-
zação dos solos por líquenes e 
por plantas mais evoluídas. 

Para participar nas ações 
dinamizadas pelos Serviços 

Educativos dos Parques Na-
turais poderá consultar o 
Portal Educar para o Am-
biente e a Sustentabilidade 
em educarparaoambiente 
.azores.gov.pt, ou a página de 
Facebook dos Parques Natu-
rais dos Açores. ♦ 

Concluída, aqui neste espaço, 
a apresentação de 83 locais dis-
persos por todas as ilhas onde 
o Geoparque Açores - em cola-
boração com várias entidades 
- providenciou pela colocação 
de sinalética informativa, cons-
tituída por postes de madeira 
com Código QR incorporado, 
iniciamos agora uma nova ru-
brica que intitulamos de 
“(GEO)Produtos”. 

Com esta rubrica pretende-se 
dar a conhecer, divulgar e pro-
mover um conjunto de parcerias 
estabelecidas entre o Geoparque 
Açores e diversas empresas e em-
preendedores da Região Autó-
noma dos Açores visando a cria-

((GEO) 
Produtos

ção e o desenvolvimento de 
produtos locais, genuínos e dife-
renciadores tomando como pon-
to de partida aspetos peculiares 
da geodiversidade açoriana pre-
sentes numa dada ilha ou locali-
dade dos Açores, como é o caso 
do registo fóssil. 

Dos produtos de pastelaria 
aos laticínios, passando pela 
restauração e setor vitivinícola, 
serão vários os geo-produtos 
objeto de divulgação aqui nes-
te espaço. Que, esperamos, pos-
sa também contribuir para des-
pertar o interesse por parte de 
outras empresas e empresários 
dos Açores no sentido de abra-
çarem esta iniciativa do Geo-
parque Açores, que, a partir de 
2021, passa a integrar um pro-
jeto internacional neste domí-
nio, o projeto GEOfood. ♦ 

IGREJA E CONVENTO  
DE NOSSA SENHORA 
DA ESPERANÇA  
A construção deste conjunto edi-
ficado, localizado na cidade de 
Ponta Delgada, é anterior a 1535, 
em cujo Convento ingressaram 
em 1541 as primeiras freiras, vin-
das do Convento da Caloura e 
trazendo consigo a imagem do 
Senhor Santo Cristo dos Mila-
gres. A este Santuário associa-se 
a maior festividade religiosa dos 
Açores - as Festas do Senhor San-
to Cristo dos Milagres. A primi-
tiva Igreja da Esperança não 
apresenta os mesmos traços da 

(GEO) Cultura atual, tendo sido alvo de profun-
das alterações à sua estrutura ao 
longo dos tempos. 

Neste conjunto destacam-se os 
magníficos exemplares de ignim-
brito utilizados como pedra de can-
taria: o ignimbrito corresponde 
a uma rocha vulcânica piroclásti-
ca, constituída por uma matriz fina 
onde estão dispersos sobretudo 
fragmentos pomíticos comprimi-
dos e estirados, segundo estrutu-
ras designadas por fiamme. ♦ 

AApoio:
www.azoresgeopark.com 
info@azoresgeopark.com 
www.facebook.com/Azoresgeopark
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ASPIRANTES GEOPARQUES 
MUNDIAIS DA UNESCO 
PORTUGUESES 
I Ciclo de Webinars - 3ª Sessão, 
no dia 8 de junho

No decurso deste 
percurso, evocou-se  
a erupção histórica  
do “Mistério Novo”, 
de 1761

Este geoparque, implantado no 
coração dos Alpes, inclui rochas 
sedimentares, metamórficas e 
depósitos quaternários de gla-
ciares, e possui uma grande va-
riedade morfológica, com que-
das de água, desfiladeiros, 
nascentes, lagos glaciares, etc. 

Esta região, famosa pelos des-
portos de inverno e a sua histó-
ria mineira de extração do co-
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País: Áustria 
Área: 211 km2 
População: 10290 habitantes 
Geoparque desde o ano: 2014 
Distância aos Açores: 3270 km  
www.geopark-erzderalpen.at

Geoparques  
do Mundo

bre (que remonta até à Idade do 
Bronze), oferece diversas ativi-
dades de natureza e visitas a an-
tigas minas. ♦ 

(GEO) Parcerias
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