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CAROS LEITORES,

Com o final de 2016 é tempo de lançar novo número do 
Pingo de Lava. 

Mais uma vez, este órgão informativo e formativo da As-
sociação Os Montanheiros contou com um grupo de cola-
boradores que desenvolveram variadas temáticas de inte-
resse regional e local, a quem desde já agradecemos.

Dez artigos, dez formas de valorizar os Açores, quanto 
ao seu património, à sua proteção e à sua promoção.

Começamos com uma visita ao Parque Natural da Ilha 
do Corvo, guiados pela mão do seu diretor, que nos mostra 
o que está à vista e o que temos de procurar. Na vizinha ilha 
das Flores damos nós a conhecer a Rocha dos Bordões e a 
intervenção de limpeza de infestantes a que foi submetida 
por elementos da Associação Os Montanheiros.

Seguimos para a ilha Terceira, com um novo projeto, 
pioneiro nos Açores, o recentemente inaugurado Centro de 
Processamento de Resíduos da ilha Terceira, que mostra 
e aplica soluções que constituem mais valias para o apro-
veitamento de resíduos. Noutro artigo, também sobre re-
síduos, chama-se a atenção para o problema da poluição 
dos oceanos, com particular destaque para a agressão à 
vida animal marinha que os resíduos plásticos representam. 
Fazemos também referência ao espetáculo protagonizado 
pelo saxofonista Luís Senra no Algar do Carvão. Após cria-
ção de uma secção específica, dentro da associação, fa-
zemos um ponto de situação sobre a atividade de Geoca-
ching nos Açores. Propomos ainda uma visita guiada ao 
Jardim Duque da Terceira, um dos mais importantes jardins 
dos Açores, através de um roteiro informativo.

Em Santa Maria, apresentamos um artigo sobre a boni-
ta Estrelinha-de-Santa-Maria, subespécie endémica dessa 
ilha e, em S. Miguel, a associação Amigos dos Açores dá-
-nos a conhecer a Gruta do Carvão, Monumento Natural 
dos Açores e uma das quatro mais importantes cavidades 
vulcânicas da região. 

Por fim, novo relatório de mais uma campanha de pros-
peção espeleológica levada a cabo pelos nossos intrépidos 
expedicionários cavernícolas e, novo destaque ao patrimó-
nio natural açoriano, com a apresentação da exposição 
“Açorianos há milhões de anos”, que nos mostra um outro 
olhar sobre a entomofauna dos Açores.

Estamos certos que a diversidade e qualidade dos ar-
tigos, mérito da capacidade dos seus autores, serão moti-
vos mais que suficientes para suscitar a vossa curiosidade 
e, certamente, para despenderem parte do vosso tempo na 
leitura de alguns dos mesmos.

Paulo J. M. Barcelos
Diretor Executivo


