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ILHA DAS FLORES - Ilha do extremo ocidental do arquip6lago dos Aqores. Corn o 
cornprimento m6ximo de cerca de 40 Km e 15 Km de largura (de Santa Cmz B Ponta do 
Baixio). Superficie: 14235 Km2. $ rnuito montanhosa, sobretudo na sua parte central, 
onde ntinge as maiores altitudes: 913111 Morro Alto e 848m na Lomba da Vaca. 

Na ilha existem numerosos restigios de actividade vulcanica (crateras de extintos 
vulcGes, transformadas em lagoas ou caldeirns, de que as principais 650 Caldeira 
Comprida. Caldeira da ~ g u a  Branca, Caldeira Negra. Caldeira Funda, etc.). A costa 
demasiado alcantilada corn numerosas furnas de erosso marinha sendo de destacar a dos 
Enxarbus, prdximo de Santa Cruz, e alkm de numerosos portos naturais: Santa Cruz, Lajes, 
FajI Grande e S. Pedro. 

Existem vdfios ilhCus situam-se na costa Este os de Monchique e da Cadela e na costa 
Oeste o Ilheu Rodrigues. 

Administrativarnente. a ilha das Flores estd dividida em dois concelhos: Santa Cruz e 
Lajes, que cornpreendm respectivamente 4 e 7 freguesias. 

Pelo recorte alcantilado das suas costas e pelos panoramas deslumbrantes do seu 
interior, a ilha das Flores oferece singularissimas belezas naturais. 
0 solo ubkrrimo, apenas cultivada volta das povoaq8es, produz especialmente milho, 

pastagens mato e flores. 
Riquezas principais: criaqao de gado bovino e lacticinios. 

HIST~RTA: A sua descoberta parece ter coincidido corn a do Corvo (reconhecidas ambas 
em 1452, quando os Portugueses, jA estabelecidos nos Aqores, procediam hs prirneiras 
viagens para o Ocidente). 

Estava jA povoada nos cornqos do Sec. XVI, tendo por primeiro e principal colonizador 
Guilherme da Silveira (Willelm van der Haagen ou Haghe). Nas lutas que se seguiram 21 
morte do Cardeal- Infante, os Florentines tomaram o partido do Prior de Crato. 
acompanhando a resistencia da Terceira ao dominio filipino. 

Filipe I doou a ilha das Flores a D. Francisco de Mascarenhas, em cuja descendencia o 
senhorio se manteve at4 1685, ano em que D. Pedro I1 a doou ao conde de Santa Crux, a 
quem sucedeu o marques de Gouveia e, depois, o duque de Aveiro, a rnais activo promotor 
do povoamento da ilha - chegou a contat 8.000 habitantes, bem como o seu 
desenvolvimento agricola. 

Por rnorte do duque de Aveiro (1759) voltou o senhorio das Flores para a Coroa. 

L H A  DO CORVO - A mais pequena e setentrional ilha dos Aqores, corn 17,45 Km2. A 
ilha d essencialmente constituida pw urn grande vulcao cuja cratera central, a do 



Caldeirdo, tern urn diametro N-S de 2300m, um diEimetro W-E de 1900m e uma 
profundidade de cerca de 3 0 h .  

No fundo Caldeirio, ocupado por pequenas Iagoas, hB v8rios cones de escbrias, 
atingindo alguns a altura de 20 a 30m. O ponto mais elevado do Vulc5o do Corvo, o 
Estreitinho (718rn), esta situado no bardo sul do Caldeirgo- 

As encostas do CaldeirHo a W e NW, s30 bastante alcantiladas devido il erosiio marinha 
e a desabamentos, a N e S sgo menos inclinadas e 880 atravessadas por viirias linhas de 
6gua. A Vila do Corvo esta assente sobre urna plataforma d e  lavas basdlticas 
relativamente recentes, esta situada a m a  altitude de 10 a 60 metros. 

HISTORIA: 0 seu descobrirnento, corn a da iIha das Flores, [era ocorrido ern 1452, ou 
pouco antes, por ocasiIo das viagens, para o Ocidente, de Diogo de Teive e seu filho JoZo, 
ernbora os portulanos do SEC XLV jA acusem a sua existencia, denominando-a de INSULA 
CORVI MARTMI. A ilha do Corvo aparece referida em vdrios e antigos depoimentos, 
segundo os quais nela seriam aparecido moedas cartaginezas e cirenaicas. 

A presumivel existencia, na ponta Noroeste da mesma, de uma est6tua equestre corn o 
cavaleiro apontando o Ocidente (e qua1 referern DarniBo de Gdis e outros) tern sido 
objecto de frequentes controv6rsias hist6ricas. Uma comunicaq50 (1946) do Tenente 
Coronel Josd Agostinho "Achados Arqueoldgicos nos A$oresn, in ACOREANA. IV; pg. 97 - 
esclareceu efectivamente o problems. 
0 povoamento da ilha em circunst2ncias dificies e os seus habitantes, durante os lQs 

skculos hist6ricos, sofreram os reveses de frequentes incursfjes de corsirios. O seu 
povoado jamais atingiu os mil habitantes. 

0 s  seus babitantes dedicam-se A pastoricia, agricultura e pesca, e o seu rnodo de 
vida apresentava, ainda hA poucos anos. curiosas rerninisc&ncias comunit8rias. Devido ao 
seu isolarnento, persistem ainda certas hBbitas e tradic;bes do maior interesse etnoldgico 
e folcl6rico. 

OS MONTANHEIROS - Sociedade de Explora~la Espeleol6gica, Angra do Heroismo, 
participou no project0 do Departamento de Biologia da Universidade dos A~ores, Ponta 
Delgada, no sentido de proceder inventaria~30, exploraqio bioespeleol6gica das 
cavidades vuldnicas (tubos de lavas e Algares, mais propriamente chamints vulcanicas 
akrtas) possivelmen~e cxistenles nas IIhas das Flores e Corvo. 

Apds o "batimento" do terreno segundo as informa~6es e pel0 desenvolvimento de 
certas erupp6es (correntes de lavas, chamints ou caldeiras) e tamMrn pela carta geol6gica 
dos Serviqos Geol6gicos de Portugal, nlo locaiizamos qualquer tipo de acidente vuIcdnico 
para a noasa actividade. 

CONCLUS~ES - Julgamos que a nIo "exist&ncian de cavidades vulchicas do tipo atr6s 
descritas se devem a ~ 8 s  pontos fundamentais. 

I* - A idade daquelas ilhas, pois devem ser as mais antigas do arquip6lago dos 
A ~ o r e s ;  

2Q - 0 tip0 de erup~6es vulcanicas, a maioria de caracter fissural corn grandes 
emissties de lavas. corn espessuras de varias centenas de metros e 1amb4m pouco 
ricas em gases e de composiqlo quimica pouco propicia A forma~Bo de "tubos de 
lava" (na Terceira verifica-se a formaqHo desses tubos em erupqiies recentes, corn 



lavas traquiticas. Em regra os "Algares" s8o chamin6s de vulcBes secundhrios nlo 
tendo significado para a formaq50 da ilha) e m b & m  as Favas eram pouco fluidas. 

3Q - A grande pluviosidade e o relevo alcantilada, pderlo ter provocado corn o "rolar" 
dos tempos desabamentos de grande volume que podergo ter obstruido as cavidades 
que porventura existissern. 

Ap6s o exposto somos de opiniao que as ilhas das Flores e Corvo, n5o tCm actualmente 
interesse espeleol6gico. mas peIo que observarnos at& 3 data terHo que ser 
exploradas do ponto de vista bioespeleol6gico sob outros prismas, tais como, a 
explora~iio de MEIOS S U B T E R R ~ O S  SUPERFICIAIS (M.3.S). como acontece em ilhas 
da Macaronhia (v.G. Canhias) corn idade geol6gica semeyhante. 
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