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QuandoQuandoQuandoQuando o tempo o tempo o tempo o tempo aindaaindaaindaainda nãonãonãonão era e o era e o era e o era e o mundomundomundomundo
estavaestavaestavaestava aoaoaoao contráriocontráriocontráriocontrário, o , o , o , o sonhosonhosonhosonho da da da da AtlântidaAtlântidaAtlântidaAtlântida

enchiaenchiaenchiaenchia a a a a mentementementemente dos dos dos dos homenshomenshomenshomens… … … … 

do fundo de um mar enevoado, 

do seio ardente da terra

nasceram os Açores

histórias de uma História

MasMasMasMas quandoquandoquandoquando o tempo o tempo o tempo o tempo foifoifoifoi, , , , 

O fascínio das ilhas…

Adapted from Forjaz, 1997Adapted from Forjaz, 1997

Uma história conturbada

Adap. França et al., 2003

AÇORES

nós

somos

ENORMES

O oceano

Subindo das profundezas Alberto I D. Carlos

Afonso Chaves

Curiosos…
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Gaspar Frutuoso

(~1522-~1591)

Do trigo e do pastel

à vaca

passando pelos jardins…

à laranja ao ananás

The Beagle (1831-1836)1831

Charles Darwin

(1809-1882)

No dia 19 ancorámos ao largo da cidade de Angra, a
capital da Terceira.

No dia seguinte o Consul gentilmente me cedeu o seu
cavalo … para ir a um lugar no centro da ilha, que foi
descrito como uma cratera activa.

GosteiGosteiGosteiGostei dodododo passeio,passeio,passeio,passeio, masmasmasmas nãonãonãonão encontreiencontreiencontreiencontrei muitomuitomuitomuito
quequequeque valessevalessevalessevalesse aaaa penapenapenapena verververver....

Quando chegámos à dita caldeira, vi que se tratava de
uma leve depressão… O fundo era atravessado por
largas fissuras de onde saíam, de uma dúzia de sítios,
pequenos jactos de vapor …

Endemismos Endemismos
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50% das 107 espécies de moluscos 

terrestres dos Açores são endémicos
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S. Miguel

O nascimento de São Miguel
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I consider it a fortunate event for 
science, that a man like yourself [...] 
should inhabit a group of oceanic
islands. [...] You have a splendid field
for observation and I do not doubt
but that your researches will be very
valuable.

Carta de C. Darwin a F. Arruda Furtado, 3 de Julho de 1881

Considero um acontecimento feliz que
um homem como você […] habite um
grupo de ilhas oceânicas […]. Tendes um
esplêndido campo para observação e eu
não duvido que as vossas investigações
venham a ser muito valiosas.

1854-18871809-1882

Vivemos num laboratório natural,

e o caminho para a sustentabilidade 

não pode ignorar tal riqueza…


