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CAROS LEITORES,

Mais um ano, e a Associação Os Montanheiros con-
tinua a contribuir, pingo a pingo, para o desenvol-
vimento da cultura na região. Mais um PINGO DE 
LAVA, que reproduz o saber de um conjunto de co-
laboradores, investigadores ou conhecedores pro-
fundos, sobre matérias diversas, que nos dignam 
com os seus artigos e a quem deixamos o nosso 
agradecimento.
Este novo número abre com um artigo alargado, o 
mais completo de que temos conhecimento, so-
bre a ave marinha mais emblemática dos açores, o 
bem conhecido “Cagarro”. Segue-se uma descrição 
abrangente sobre o Monumento Natural da Caldeira 
e Furna do Enxofre, na ilha Graciosa, com elucidati-
vas imagens e fotos históricas reveladas pela primei-
ra vez ao grande público. 
Outro assunto a que esta associação é bastan-
te sensível, tornando-se recorrente a sua presença 
nesta revista, é a valorização e conservação da vida 
nas grutas, e sobre esta apresenta-se um novo ar-
tigo, agora sobre artrópodes troglóbios. Depois, te-
mos uma visão muito própria de quem tem parti-
cipado e organizado diversas ações de educação 
ambiental e social. 
Na ordem do dia publicamos um inventário descriti-
vo sobre relheiras na ilha Terceira e, uma vez mais, 
o relatório das atividades e descobertas espeleoló-
gicas em 2015 pela associação.
Dois outros artigos pretendem não deixar esque-
cer quem esteve envolvido nas descidas ao Algar do 
Carvão e dos montanheiros que estiveram no início 
da escalada desportiva na ilha Terceira.

É, pois, com agrado que fazemos votos de boas lei-
turas aos nossos associados e outros interessados.

Paulo J. M. Barcelos
Diretor Executivo


