
 Associação Os Montanheiros • Boletim Informativo n.º 41 • Dezembro 2017 

 ESPELEO-TRIÂNGULO 2017 

 PARQUE NATURAL DA TERCEIRA 

 DUAS SUBIDAS AO TETO DE PORTUGAL 

 PRÓTEAS, UMA CULTURA EM EXPANSÃO 

 EXPOSIÇÕES O SAL DA VIDA E AVES NOS AÇORES 

 NOVA GRUTA SUBMARINA NA ILHA DE SÃO JORGE 

 EDUCANDO E INSTRUINDO… O AMBIENTE AGRADECE! 

 O CEDRO DO MATO: DA MATÉRIA-PRIMA À OBRA DE ARTE 

 OS INSECTOS QUE ESPALHAM PÓLEN NOS AÇORES 

 UM ENCONTRO IMPROVÁVEL 

A erupção 
submarina 
da Serreta 
no seu 150º 
aniversário



Subida à Montanha da Ilha do Pico. Foto de Ricardo Silveira



2 Parque Natural da Terceira 
Equipa do Parque Natural da Terceira

10 A erupção submarina da Serreta  
no seu 150º aniversário
Paulo J. M. Barcelos

16 Os insectos que espalham pólen nos Açores 
Ana Picanço e Paulo A. V. Borges

20 Montanheiros organizaram duas subidas  
ao teto de Portugal
Daniel Costa e Odília Teixeira

30 Próteas, uma cultura em expansão
António Domingues

36 O Sal da vida [Exposição]
Gabi Pontes

41 Aves nos Açores [Exposição]
Rúben Coelho

50 O cedro do mato (Juniperus brevifolia) 
e o Património Artístico-Religioso do Arquipélago 
dos Açores. Da matéria-prima à obra de arte 
e ao Restauro
Odília Teixeira e David Silva

54 Educando e instruindo… O ambiente agradece! 
Annabella Borges

58 Nova gruta submarina na ilha de São Jorge
Pedro Soares

60 Um encontro improvável
Miguel Ferreira 

63 Espeleo-Triângulo 2017
João Moniz, Fernando Pereira e Tiago Resendes

1

editorial índice

CAROS LEITORES,

Mais um ano, mais uma gota de conhecimento e informação. É este 
um dos propósitos desta revista, que a Associação Os Montanhei-
ros distribui entre os seus associados e público interessado.  O ou-
tro será dar a conhecer um pouco das atividades em que a associa-
ção está envolvida.
Apraz-nos registar que contámos mais uma vez com um diversifica-
do conjunto de colaboradores, a quem agradecemos, o que permi-
te variar as temáticas apresentadas, de interesse regional ou local.
A revista abre com uma visita ao Parque Natural da Terceira, onde 
se salienta o que de mais importante e interessante existe na vasta 
área natural protegida da ilha Terceira. 
Este ano assinalam-se os 60 anos sobre o início da Erupção dos Ca-
pelinhos. Com algumas semelhanças, ocorreu junto à costa da Ser-
reta, há 150 anos, outra erupção que é aqui lembrada.
Outro artigo chama a atenção para a importância dos insetos, ha-
bitualmente desvalorizada, nomeadamente no serviço fundamental 
que nos prestam enquanto agentes polinizadores, com consequên-
cias diretas na produção vegetal.
Os Montanheiros voltaram este ano às “excursões inter-ilhas”. Fica 
aqui a reportagem das duas subidas efetuadas à Montanha do Pico, 
com grupos a partirem da Terceira e de São Jorge.
A potencialidade destas ilhas para a produção e exportação de pró-
teas fica patente num artigo que dá a conhecer esta cultura... que já 
tem raízes entre nós.
Inauguramos este ano duas exposições na nossa sede. Fica aqui o 
registo das mesmas e de duas  edições, em livro, lançadas este ano.
O valor do emblemático cedro do mato como elemento integrante 
do nosso património cultural, em inúmeras peças de arte e utilitá-
rias, fica demonstrada por quem trabalha no restauro dessa obras .
Apresentamos ainda um“relatório” de algumas das atividades em 
que a associação participou, e que pretenderam contribuir para a 
educação ambiental de jovens e adultos.
E se Darwin e Einstein se encontrassem para dois dedos de conver-
sa? Eis um diálogo possível, se o impossível não o fosse.
A Associação Os Montanheiros tem por lema “Tornando os Açores 
maiores”. Durante décadas temos explorado o que o Homem nunca 
tinha visto: cavidades subterrâneas que se escondem sob os nos-
sos pés. Desta vez, uma nova cavidade, submarina, é também mos-
trada pela primeira vez.

Ficamos a aguardar as vossas opiniões e colaborações, para futu-
ras edições.

Paulo J. M. Barcelos
Diretor Executivo




