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Napaisagem açorianacoexistem
aspetosgeológicoseculturaiscom
elevado valor patrimonial, entre
os quais se incluem as paisagens
vinícolas e vitivinícolas, campos
agrícolas com rendilhado de mu-
ros de pedra seca, maroiços, for-
tificações militares construídas
com rochas locais e um diversifi-
cado património imóvel (antigos
solares, mosteiros e igrejas) or-
namentado com rocha de canta-
riavulcânica(ignimbritos, basal-
tos e traquitos).

Alguns destes elementos geo-
lógico-culturais potenciam a
promoção de itinerários geotu-
rísticos em centros urbanos, pro-
porcionando a compreensão da
história local a par da utilização
das matérias-primas e dos re-
cursos endógenos disponíveis e,
em várias ocasiões, a associação
da geologia do local ao modo

como se processou o povoamen-
to e o desenvolvimento da cida-
de, ou vila e, ainda, a toponímia
dos locais.

Existem,também,algumasma-
nifestações de fé e devoção reli-
giosas intimamente relacionadas
com a ocorrência de fenómenos
naturais catastróficos, em espe-

cialosfenómenosvulcânicosesís-
micos que assolam com alguma
frequência estas ilhas. Estas ma-
nifestações incluem procissões e
peregrinações, os Romeiros, ade-
voção ao SenhorSanto Cristo dos
Milagres e as Festas do Divino Es-
pírito Santo, estas últimas difun-
didas em todas as ilhas do arqui-

De entre os diferentes elemen-
tos de geodiversidade existentes
nos Açores, dada a sua peculia-
ridade e o interesse que desper-
tam (em grande parte pelo mis-
ticismo e aventureirismo
intrínsecos à sua exploração)
merecem especial destaque as
cavidades vulcânicas, incluindo-
se aqui as grutas lávicas, os alga-
res vulcânicos e as grutas de ero-
são marinha.

São 272 as cavidades vulcâni-
cas presentes nas ilhas dos Aço-
res, com exceção do Corvo, cer-
ca de metade das quais se
localiza na ilha do Pico, para o
que muito contribui a natureza
predominantemente basáltica
do seu vulcanismo e a predomi-
nância de escoadas do tipo pa-
hoehoe (localmente designadas
de “lajidos”). Seguem-se, no
ranking, as ilhas Terceira (69),
São Miguel (28), São Jorge (19),
Graciosa (11), Faial (9), Santa
Maria (4) e Flores (3), estas úl-
timas todas de erosão marinha.

No seu conjunto, as cavida-
des vulcânicas dos Açores

constituem um património na-
tural de grande valor geológi-
co, biológico e estético, que
tem vindo a ser protegido, di-
vulgado e valorizado. A prová-
lo estão, no primeiro caso, as 4
cavidades classificadas como
Monumento Natural (Algar do
Carvão, Furna do Enxofre,
Gruta das Torres e Gruta do
Carvão); no segundo, o extenso
e diversificado trabalho reali-
zado pelas associações Os
Montanheiros e Amigos dos
Açores e pelo GESPEA (Grupo
de Estudo do Património Es-
peleológico dos Açores) e, no
terceiro caso, as cavidades
abertas ao público e que dis-
põem de centro de visitantes
(as 4 anteriormente referidas,
a que acresce a Gruta do Natal,
na Terceira).

E ficará, certamente, surpreso
com o número de visitantes que
estes geossítios dos Açores rece-
bem anualmente, sobretudo
quando comparado com o total
de turistas que a ilha recebe.
Mas, estas são contas para uma
próxima nota! �
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pélago e na diáspora, associadas
ao DiadaRegião e demonstração
eloquente do património imate-
rial dos Açores.

Osdiversosexemplosatrásenu-
merados apresentam um rele-
vante potencial turístico, em mui-
tas situações já devidamente
aproveitado e constituindo par-
te integrante daofertadaRegião,
sob o teto do geoturismo, numa
perspetiva da valorização con-

juntade aspetos naturais e cultu-
rais mantendo, contudo, preocu-
pações ao nível do impacto das
atividades turísticas nos recursos
naturais e paisagísticos, e nas co-
munidades locais, sua economia
e estilo de vida. �

Estas estruturas vulcânicas loca-
lizam-se no Planalto Central da
ilha das Flores e constituem cra-
teras de explosão denominadas
de maars, associadas a erupções
hidromagmáticas nas quais o
magma em ascensão contacta
com água, originando uma ativi-
dade explosiva e a formação des-
tas depressões.

Em redor da Caldeira Branca

Geossítios 
dos Açores

Caldeiras
Negra,
Comprida,
Seca e Branca

há um anel de tufos e no fundo
das crateras existe uma lagoa,
com exceção da Caldeira Seca
(daí o seu nome). Na Caldeira
Negra, a profundidade da mas-
sa de água atinge 108 m (a mais
profundados Açores), o que tam-
bém justifica a designação de
Caldeira Funda.

Em todo o geossítio é possível
desfrutar das bonitas panorâmi-
cas que esta geopaisagem ofere-
ce, quer junto às crateras, quer do
cimo do Morro Alto, de onde se
pode observar uma parte signifi-
cativadoplanaltocentral,atraves-
sado por diversas linhas de água,
poucoprofundasedefundoplano.

Este é um geossítio prioritário
do Geoparque Açores, com rele-
vâncianacional e significativo va-
lor científico, pedagógico e geo-
turístico. �

OBSERVATÓRIO DO
AMBIENTE DOS AÇORES
Este observatório, localizado na
antiga “Casa do Peixe” no centro
histórico de Angrado Heroísmo,
é um Centro de Ciência que visa
despertar o interesse do público
pela ciência, através de ativida-
des de experimentação e divul-
gação de temáticas relacionadas
com o ambiente. Dispões de di-
versos espaços, incluindo: uma
área expositiva principal, de ca-
ráter usualmente interativo; um
laboratório, para atividades ex-
perimentais; umasalamultifun-

Parceiros 
do Geoparque 
Açores

ções, onde se realizam atividades
complementares temporárias,
exposições, cursos e workshops;
uma sala de projeções, onde se
realizam conferências, palestras
e exibição de filmes; um centro
de documentação e, ainda, um es-
paço de acesso gratuito àinternet
e realização de cursos e demons-
trações informáticas. No âmbi-
to da parceria com o Geoparque
Açores destacam-se as ações con-
juntas de promoção do patrimó-
nio natural. �
oaa.centrosciencia.azores.gov.pt/

Na paisagem açoriana 
coexistem aspetos 
geológicos e culturais 
com elevado valor 
patrimonial

Localizado no norte da Irlanda
exibe umageodiversidade ao lon-
go da fronteira irlandesa, como
montanhas, lagos e grutas, sendo
estas consideradas das melhores
showcaves da Europa e formam-
se portrês rios que mergulham no
subsolo.

Este geoparque oferece visitas
guiadas às grutas, caminhadas e
atividades para estudantes. �
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www.marblearchcavesgeopark.com
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http://www.facebook.com/Geoacores
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São 272 as cavidades 
vulcânicas 
presentes nas ilhas 
dos Açores, com 
exceção do Corvo

NATAL NO GEOPARQUE
Tem fotos alusivas ao Natal no seu
geossítio de eleição? Partilhe em
www.facebook.com/Geoacores


