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Caros leitores,

Hoje todos os sócios dos Montanheiros estão de parabéns! 
Comemora-se o meio século de existência desta associação.

Integrado nas comemorações destes 50 anos de profícua 
existência, decidiu-se que era altura de retomar a publicação 
do PINGO DE LAVA, um projeto editorial iniciado na década 
de noventa e que foi suspenso após a publicação dos primei-
ros 36 números.
Lançamos agora este número especial, a que se devem se-
guir outros, com periodicidade anual, apresentados a cada 
novo aniversário. 

No PINGO DE LAVA, tal como no passado, passam a estar 
impressos pequenos resumos das atividades desenvolvidas 
durante o ano, informações da associação para os sócios, 
artigos de investigação, informação institucional dos nossos 
parceiros e depoimentos de vários colaboradores da institui-
ção. 

Nesta edição contamos com dois depoimentos importantes: 
de Américo Luiz, sócio nº1 que em 1963 coordenou a fun-
dação da associação, e de Luís Pimentel, responsável pelo 
grande trabalho de investigação histórica em que se apoiou 
as anteriores edições do PINGO DE LAVA, projeto em que foi  
mentor e coordenador editorial. 

Neste número é também apresentada a cronologia dos mo-
mentos mais marcantes da vida dos Montanheiros até ao sis-
mo de 80, altura em que houve o desenrolar de importantes 
acontecimentos da vida interna da associação. Em próximos 
números se concluirá este trabalho.

Dos diversos convites que endereçámos a colaboradores da 
associação, é com especial agrado que se apresenta um im-
portante e diversificado conjunto de artigos, que têm como fio 
condutor a valorização do património natural açoriano.

Aos autores, de reconhecido mérito no panorama da inves-
tigação regional, e não só, apresentamos um agradecimen-
to especial, pela amabilidade e profissionalismo com que 
corresponderam ao nosso pedido, nomeadamente apresen-
tando nos seus textos, de fundamento científico, uma lingua-
gem perfeitamente acessível, até aos desconhecedores mais 
curiosos.

Parabéns aos Montanheiros, pelo seu cinquentenário.
Será que um século é pedir de mais?

Paulo J. M. Barcelos
Diretor Executivo

editorial
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