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Introdução
• Neste trabalho iremos abordar a Geodiversidade e o Património Geológico do Concelho do
Porto Moniz.
• O conceito de Geodiversidade é relativamente recente, segundo (Silva), consiste na
variedade de ambientes, fenómenos e processos geológicos que dão origem a paisagens,
rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que constituem o suporte da
vida na Terra.
• O Património Geológico é constituído por todos os recursos naturais não renováveis, tais
como formações rochosas, acumulações sedimentares, formas, paisagens, aspetos ou
conteúdos estratigráficos e paleontológicos ou coleções de objetos geológicos de valor
cientifico, natural, educativo e de interesse paisagístico recreativo.
• O Geoparque é um território com limites definidos, que apresenta sítios geológicos de
especial valor científico. Além da importância geológica, um geoparque deve apresentar
também valores ecológicos, arqueológicos, históricos ou culturais inseridos num processo de
desenvolvimento sustentável que fomente projetos educacionais e de valorização do
património cultural local.
• Com este trabalho pretendemos:

Objetivos
• Conhecer e compreender o conceito de Geodiversidade e de Património
Geológico.
• Conhecer o Património Geológico, Edificado e Natural do Concelho do Porto
Moniz.
• Conservar o Património do Porto Moniz.
• Promover e valorizar o Património do Porto Moniz junto dos alunos.
• Sensibilizar a população escolar para a importância do Património
Geológico, no âmbito da Conservação da Natureza.
• Compreender que o Património Geológico é um bem coletivo e que deve ser
apreciado pelo seu valor científico, didático, estético e económico.
• Sensibilizar a população escolar para a importância da Geodiversidade no
incremento do desenvolvimento sustentável.
• Promover saídas de campo e visitas de estudo.
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Formação Geológica do Arquipélago da
Madeira
• Estas ilhas são partes culminantes de
grandes vulcões que ultrapassaram o nível
da água do mar.
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 Outro edifício vulcânico, completamente
distinto, deu origem às ilhas Desertas e
Madeira, aproximadamente à 5,6 Ma –
Miocénico superior.

Formação Geológica da Ilha da Madeira
• A origem do vulcanismo é atribuída a um ponto quente (hotspot), em que a ascensão de
• A
ilha daestá
Madeira
corresponde
à parte
magma
associada
a uma pluma
mantélica (magmatismo oceânico intraplaca).
de um
vulcânico
que oceânicos, a ilha da Madeira localiza-se no limite
• emersa
No contexto
da edifício
fisiografia
dos fundos
se
eleva do
fundo
oceânico
desde
meridional
de um
extenso
conjunto
de relevos (ilhas, cristas e montanhas submarinas) que
profundidades
de cerca ao
delongo
4000dem,uma faixa de direção geral NE-SW, até à Plataforma
se encontram alinhados
até
aos 1861Ibérica.
m acima do nível do mar
Continental
Trata-se
de umdegrande
• (Pico
Esta Ruivo).
faixa marca
o rasto
um hotspot, cuja atividade começou no Mesozóico.
vulcão
escudo. et al. (2000), subdividem-na em dois conjuntos morfológicos:
GELDMACHER
a ocidente, a três
"Crista
• Reconhecem-se
fasesMadeira-Tore",
principais
formada por um complexo de montanhas
desubmarinas
construção
do grande vulcão
de direção NE-SW;
escudo
da Madeira
que seVulcânica
traduzemda
 a oriente,
a "Cadeia
Madeira“,
constituída composta
por grandes por
montanhas
numa
estratigrafia
três
submarinas isoladas
(incluindo principais
a ilha da
complexos
vulcânicos
Madeira), alinhadas segundo uma curva de
(BRUM
DA SILVEIRA et al., 2008) da
direção geral NE-SW que materializa a deriva da
base
o topo
:
placapara
africana
(para
NE) sobre a pluma
O Complexo
Vulcânico
Inferior (CVI) (> 5,57 Ma);
mantélica
(hotspot
track);
O Complexo Vulcânico Intermédio (CVM) (5,57 1,8 Ma);
O Complexo VulcânicoSuperior (CVS) (1,8 - 0,007
Direitosde
desuperfície
imagens reservados
Ma). Excerto de imagem Google Earth, modelo
batimétrica ETOPO1 (AMANTE & EAKINS, 2009).

Ilha da Madeira
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• Possui um relevo acentuado e uma
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Freguesia do Porto Moniz
• Possui 21 km² de área e 1 668
habitantes.
• Densidade: 81,0 hab/km².
• Localiza-se à latitude 32°51'
Norte e a uma longitude 17°10'
Oeste.
• A principal atividade é a
agricultura.
• Tem costa no Oceano
Atlântico a norte e montanhas
a sudeste.

Património Geológico
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Delta lávico
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Património Geológico
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Património Edificado
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•
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• Forte de São João Baptista / Atual Aquário da
•
Madeira
•
• Fontanários
•• Remates de telhado
•
•
• Vigias das baleias
•
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Património Edificado
Forte de São João Baptista / Aquário da Madeira
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da Costa, natural da freguesia do Porto
Moniz.
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Fontanários
• As populações do concelho do
Porto Moniz, desde os primórdios
da sua existência, procuraram
abastecer-se do precioso líquido
que é a Água.
• Como resultado do abastecimento
de água ao domicílio, os
fontenários passam ao abandono
ou caíram em ruínas.
• Recentemente foram recuperados.
• Possuem cantaria e azulejos
simples ou com motivos religiosos.

Vila do Porto Moniz
• Servia de apoio à antiga Praça do
Peixe e Matadouro.

Direitos de imagens reservados

Fontanários
Ribeira
da
Janela
Junto
à
Igreja
No
porto da vila
Lamaceiros
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Remates de Telhado
• Os materiais utilizados
nestes remates são a
argamassa ou a cerâmica,
dependendo, do material e
do tipo de telha.

Diversidade ﬁgurativa:
• Representações de aves onde
predominam as pombas, de asas
abertas ou fechadas, entre
outros.

• O Concelho do Porto Moniz
apresenta uma grande
variedade e expressividade
na
utilização
destes
ornamentos arquitetónicos.
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Remates de Telhado
• Modelos antropomórﬁcos, com a
representação de ﬁguras humanas
(margaridas), cabeças ou bustos, de
crianças, de senhoras e de ﬁdalgos,
com penteados e apetrechos a
condizer.
• Elementos geométricos, como por
exemplo palmas, (simpliﬁcações da
folha de acanto).
• Alguns animais mamíferos como
bustos de cães e gatos.
•

E outros ornamentos
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Vigias das Baleias
• Foi estrategicamente localizada
para poder observar a maior
área de mar e deste modo
observar a passagem de
baleias.
• Quando era observada alguma
baleia, o funcionário da vigia
emitia sinais para o Porto saindo
de imediato os pescadores para
a sua captura. A baleia era
depois rebocada para o calhau
da Ribeira da Janela e
esquartejada. A cozedura para
fazer o azeite era feita com
lenha das serras da Ribeira da
Janela.
Direitos de imagens reservados

Freguesia do Seixal
•
•
•
•
•
•

•

•

Possui 29,5 km² de área e 656 habitantes.
Densidade: 24,3 hab/km².
Localiza-se à latitude 32°49' Norte e a uma
longitude 17°7‘ Oeste.
A atividade principal é a agricultura.
É banhada pelo Oceano Atlântico a norte e
tem montanhas a sul.
Esta freguesia é muito abundante em água, a
prova são as varias cascatas visíveis nesta
pacata freguesia.
A mais famosa é o véu da noiva. Esta brota da
montanha a uma altura considerável
embatendo em pleno mar e é porventura uma
das mais conhecidas da ilha.
A origem surgiu derivado à abundância de
seixos existentes nas praias.

Património Geológico
•

•
•
•
•
•
••

Delta lávico

As escoadas lávicas subaéreas ,
provenientes da zona do Paul da Serra,
fluíram ao longo de canais, desceram os
vales do Seixal , entraram pelo mar adentro
formaram
o delta lávico , designado
localmente por fajã.

Delta lávico.
Piscinas Naturais
A lava correu do fundo da ribeira do Chão da
Sítiopreenchendo
das Lajes
Ribeira
o seu leito, depois caiu
sobre a forma de cascata atingindo o mar
espalhando-se em a forma de leque e
Véu
daa Noiva
fossilizando
antiga linha de costa,
originando arribas fósseis.
Chão
Formou-se háda
390 Ribeira
mil anos e mede 1250
metros, entre o Porto da Laje e o Porto da
Serra de Água.

•

Apresenta um aspeto digitado na zona
frontal do delta, devido à erosão marinha.
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Património Geológico
Sítio dasNaturais
Lajes
Piscinas

• São formadas por rocha negra
• vulcânica.
No Sítio das Lajes, junto à
• Podemos
piscina, observar:
pode
observar-se
disjunção
planar
ou em lajes
- Cordões de
lava basáltica
que see
disjunção devido
prismática
colunar.
formaram
ao ou
encontro
da
com a água
do mar (junto
• escoada
A primeira
é paralela
á
ao
Clube Naval).
superfície
de escoamento da
a segunda
é
-lava,
Umaenquanto
formação que
rochosa
com três
perpendicular
níveis distintos. às superfícies de
arrefecimento
Na base temos da
lavalava.
encordoada ou
• A
lava Seguindo-se
que originou
esta
pahoehoe.
um nível
de
formação era muito
fluida
tipo
fragmentação
formado
pordolavas
pahoehoe.
escoriáceas ou aa. E à superfície
bancada
de arco
lava
• uma
É visível
nestacompacta
rocha um
encordoada
ou pahoehoe.
(possível tubo
lávico).
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Património Geológico
Véu daChão
Noivada
– vale
suspenso
Ribeira

• Situado entre 400 e os 500 metros, é uma
zona com poucos habitantes, coberta por
denso arvoredo e atravessada pela ribeira.
• A abrasão
marinha
mais intensa
paisagem
deste é local
é fortemente
no
litoral norte
do que no
litoral sul.
marcada
pela atividade
agrícola.
Quando o recuo das arribas é mais
• Está classificado como zona rural
rápido do que o encaixe das
integrada
na zona
de paisagem
protegida
ribeiras são
frequentes
os vales
do
Parque Natural
Madeira (1982),
suspensos
que da
terminam
em um
oásis
promovem
as atividades
cascataonde
sobresea linha
de costa.
como está
o panelo.
• tradicionais,
A este do Seixal
localizada a
ribeira
de João
Delgado,
que foram
• Os
tradicionais
palheiros
existentes
termina
numa cascata
Mar, aos
recuperados,
alguns sobre
para o apoio
formando
o chamado
terrenos agrícolas,
outros Véu
para da
casinhas
Noiva.
de fim de semana.
• Havia uma exploração de materiais
piroclásticos de tonalidade negra usados
na construção civil.
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Antiga Exploração de Areão
• Localizada no Chão da Ribeira.
• Havia uma exploração de
materiais piroclásticos de
tonalidade negra e de vários
calibres
(cinzas,
lapilli,
bombas, brechas escórias)
usados na construção civil.
• Teve grande importância na
económica.
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Canyoning
• A Ilha da Madeira apresenta grande
potencialidade para a prática de canyoning
devido à abundância de itinerários, a uma
paisagem impar e a ambientes de grande
imponência.
• A Associação Desnível em parceria com
o Clube Naval do Seixal, desde 2003 tem
vindo a desenvolver estágios na ilha com
periodicidade bianual.
• Entre a levada do Seixal e o Chão da Ribeira
é possível realizaram Canyoning, em plena
floresta Laurissilva.
• É de realçar a qualidade e abundância de
água, a par com a beleza da paisagem.
• A descida desta ribeira é restrita devido a
uma riqueza ambiental ímpar.
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Património Edificado
Igreja de Santo Antão
• Fundada em 1553.
• O orago é Santo Antão.
• Possui
cantaria
nas
janelas, portas e no
telhado uma cruz em
basalto.
• No adro possui bancos de
basalto.
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Central Hidroelétrica da Ribeira da Janela

Freguesia das Achadas da Cruz
• Possui 10,00 km² de área e 159
habitantes .
• Densidade: 22,0 hab/km².
• Localiza-se a uma latitude 32°50' Norte
e a uma longitude 17°13' Oeste.
• Está a uma altitude de 575 metros.
• A principal atividade económica é
a agricultura.
• É banhada pelo Oceano Atlântico a
norte. Tem montanhas a sudeste.

Património Geológico
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Miradouros
• Mostram paisagens com contornos diferentes numa terra onde as imagens falam por
si.
• Proporcionam momentos que marcam a passagem por um concelho diversificado,
onde a beleza das suas paisagens encantam seus visitantes.

Direitos de imagem reservados ao Município do Porto Moniz
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Património Natural – Floresta Laurissilva
• A floresta Laurissilva da ilha da Madeira, constitui na atualidade o remanescente de um
coberto florestal primitivo que resistiu a cinco séculos de humanização.
• Toda a ilha era coberta de extenso e denso arvoredo, razão pela qual os navegadores
portugueses atribuíram o nome de "Madeira", à ilha.
• Trata-se de uma floresta com características subtropicais, húmida, cuja origem remonta ao
Terciário onde chegou a ocupar vastas extensões do Sul da Europa e da bacia do
Mediterrâneo.
• As últimas glaciações levaram ao seu desaparecimento no continente europeu,
sobrevivendo apenas nos arquipélagos atlânticos dos Açores, da Madeira e das Canárias.
• A Laurissilva madeirense ocupa uma superfície de 15000 hectares nas encostas viradas a
Norte, revestindo de forma luxuriante as íngremes vertentes e os profundos e alcantilados
vales.
• É a floresta de Laurissilva mais extensa e a melhor conservada das ilhas atlânticas.
• Toda a área de ocorrência de Laurissilva integra o Parque Natural da Madeira, conferindo-lhe
assim um forte estatuto de proteção.

Património Natural – Floresta Laurissilva
•

•

•

•
•

Em 1992 foi incorporada na rede de Reservas Biogenéticas do Conselho da Europa e
constitui Zona de Proteção Especial-ZPE, no âmbito da Diretiva Aves.
A Laurissilva da Madeira ascendeu à qualidade de Património Mundial Natural da
UNESCO em Dezembro de 1999.
Apresenta um aspeto uniforme, sempre verde, ao longo de todo o ano, dado que a quase
totalidade das árvores (predomínio de Lauráceas) e dos arbustos que a compõem, nunca
perdem a folhas.
Dá abrigo a numerosos endemismos principalmente a nível dos estratos arbustivo e
herbáceo. É de realçar também a grande diversidade e desenvolvimento que as
comunidades de líquenes e de briófitos, principalmente as epífitas.
É o nicho ecológico de aves, moluscos e insetos endémicos.
É a “floresta produtora de água” proporcionando abundantes caudais dos quais dependem
a irrigação dos campos agrícolas e o abastecimento de água aos centros urbanos.

Conclusão
•

•
•
•

•
•
•
•
•

O Concelho de Porto Moniz , apresenta uma diversificação, que se estende do mar à serra e onde as atividades são
muitas, desde os passeios a pé nas levadas, pelo campo, em plena floresta Laurissilva, e ainda os banhos, a pesca,
bem como atividades náuticas.
Apresenta uma grande Geodiversidade, com potencialidades para integrar um futuro Geoparque do Arquipélago da
Madeira.
Este Concelho confere identidade à região e possui grande potencial para o Geoturismo.
A implementação de um Geoparque na região daria uma maior visibilidade à região e uma maior procura deste local
pelo turismo de natureza, o que seria uma excelente alavanca para a sustentabilidade económica, social e ambiental
do Concelho.
A criação do Geoparque teria um contributo importante na promoção da educação científica e ambiental da
população da RAM e deste Concelho em particular.
A criação de Geossítios reconhecidos internacionalmente pode valorizar turística e cientificamente este Concelho
que apresenta uma Geodiversidade única , sendo esta um museu a céu aberto para o ensino das Geociências.
A Geodiversidade, através das rochas e formas de relevo, revela um relato importante da história da Terra,
nomeadamente da história do Concelho do Porto do Moniz.
Os registos do passado são essenciais para que possamos compreender a configuração do mundo atual e para que
de alguma forma possamos prever e planear acontecimentos do futuro.
Espera-se que as diferentes esferas do poder público, aliadas a iniciativas privadas em especial dos moradores
locais, efetivem medidas que garantam a conservação, divulgação e promoção desta Geodiversidade, quer através
do centro de Ciência Viva, ou na criação de um geoparque que agregue todo o Arquipélago da Madeira.

“A Geodiversidade de que pouca gente fala e que,
não é demais lembrar, constitui o suporte da
biodiversidade, seja na superfície do planeta, seja
nas profundezas oceânica onde ecossistemas muito
particulares vieram revolucionar as nossas ideias
sobre a origem da vida.”
Galopim de Carvalho
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