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0 s  Montanheiros, Rua da Rocha. 6/S 
P-9700 ANGRA DO HERO~SMO 

Em continuago do trabalho de inventariaq50 das furnas e algares que constituem o 
patrim6nio espeleoldgico do ArquipClago dos Aqores. os MONTANHEIROS participaram na 
ExpediqZo Cientifica SANTA MARIA e FORMIGAS 1990 da responsabilidade do 
Departamento de  Biologia da Universidade dos Apres ,  para explorarern as furnas da llha 
de Santa Maria. 

- prospecq20 e exploora@o das cavidades, vulchicas ou nao, da Ilha de Santa Maria: 
- levantamento espeleomktrico dos acidentes espeleoldgicos mais irnportantes: 
- localizaq5o das aberturas na carta geol6gica: 
- reconhecimenxo geoldgico e biol6gic0, corn recolha de arnostras para posteriores 

esrudos. 

Furnas exploradas: 

FClRNA DAS POMBAS 

Fica siruada na arriba em frente ao parque e6lic0, entre a Ponta do Marvgo e o 
Figueirai. A cornposir;go da arriba tern a seguinie ordem de materiais: o nivel do mar, urna 
camada de acgila tufdcea corn seixos de granulornetria diversa, seguindo-se camadas de 
escoadas basAlticas intercaladas por mareriais pirocl&sticos amarelados.No interior da 
cavidade existem camadas de arenito fossilifero e dois fil6es de basalto, corn dis jun~go 
prismitica horizontal. 

Segunda a casta vu~canolbgica dos Aqores CIlha de Santa Maria - Centro de 
Vulcanologia do INIC, 19871, n cnvidade desenvoIve-se em materiais do complexo dos Anjos 
e do Touril, e numa falha. 

A falha, os materiais de dureza diversa que compdem a arriba, o desenho em forma 
de cunha da pequena baia onde se situa a furna, n sua orientaqgo para os ventos 
predominantes e os invernos bastante rigorosos que afectam aquela costa. facilitaram o 
trabalho erosivo do mar, que durante anos foi corroendo a arriba e entrando por ela dentro 
- cerca de 337 metros. 

A 50 metros da abertura, enterrada na areia que cobre o pavimento, foi encontrada 
uma estalactite de calcite. A parede nesse local. estA cobena par uma camada de calcite, 
desde o tecta at6 ao ch2o. 

A furna tern os seguintes valores espeleom6tricos: 
- cornprimento total: 337 metros 
- largura maxima: 12.5 metros 
- largura minima: 0.4 metros 
- altura mixima: 14.5 metros 
- altura minima: 0.5 metros 



A descri~iio colhida no capitulo quinto do Livro Terceiro das SAUDADES DA TERRA 
do Doutor Gaspar Frutuoso, a paginas 68, reza o seguinte: 

". .., junto do mar, como urn capelo enrre duas vinhas c a ponta do Marvcio, esfrio duas 
furnas de greda, m a  delas m i t o  grande. assim de comprido como de abura, que se chnma a 
Furna Velha, a que se n60 acha cabo; da qua1 (indo corn candeios acesas por ser dcntro 
escura) se lira um barro fino, cinzento carno sabdo macio, que servia para lavar pano de cor, 
principalmerrte branco, e rirar n6doas dele: unrando-as corn o greda branda e mole e p o n h  
o pam a secar ao Sol, secando-sc, elo chupa e recolhe em si u graxa, ou azcite, ou nqulquer 
ourro licor que fez a n6ioa c, lavando-sc depois o mesmo pano, fica sem ela. Junto a esia 
esld outria furrra, que se chama a Nova, por se usar dela depois, em que tambCrn se lira mais 
greda, sem candeia. ..." 

Ap6s a descri@o acima. julgamos ser a Furna Yelha a actual das Pombas. uma vez 
que no seu interior se verifica o citado barro fino de cor cinzenta no final de cada urn dos 
corredores. 

FURNA DOS ANJOS 

Fica situada na arriba a poente da localidade do mesmo nome, encontrando-se a sua 
entrada a dez metros acima do nfvel do  mar. A furna 6 constituida por uma sala de entrada 
que termina numa rampa de terra fina dc cor cinzenta. A direita desla sala existe urn rarnal 
subdividido na sua parte final em dais pcqucnos corredores fechados respectivamentc por 
dcsabarnentos de pcdras c terra. 

A furna esli implantada num filLo de basalto conforme indica~Bo na carta 
vulcanol6gica da Ilha dc Santa Maria. 

Atendendo aos materiais soltos existentcs no interior, supiie-se ter havido uma 
exploraqHo dc pcdra naquela cavidade; no entanto, n5e conscguimos apurar a veracidadc 
desla suposi~go. 

A furna tern os seguintes valores espeleorn&tricos: 
- cornprimento total: 117.85 metros 
- largura mAxima: 11.20 metros 
- largura minima: 0.44 metros 
- allura mdxima: R.60 metros 
- altura minima: 0.65 metros 

F i g u r a  Leffenda 

1 - filHo de basalto corn disjunqgo prismitica 

2 - pormenor da arriba i entrada da Furna das Pombas (argila tuficea e 
escoada de basalto. Corte A-A'. 

3 - dep6sito de calcite. 

4 - final do ramal direito (corte G-G'). 

5 - 6  - pormenores da entrada da Furna dos Anjos. 






