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1. SUMÁRIO 

• Roteiro geológico do Vale de Machico para 

aplicação em saída de campo para alunos 

do 3º CEB. 

• Percurso pedonal com início e términos na 

escola. 

•Abordagem para tomada de conhecimento 

e consciência do património geológico 

existente, da sua importância, preservação 

e limitações. 



2. OBJETIVOS 

• Aplicabilidade à prática letiva 

•percurso a pé partindo da Escola 

•Divulgação do património geológico do Vale 

•Sensibilização para importância e preservação 
do património geológico 

•Reconhecimento da importância do material 
geológico e aplicação na construção 

•Conhecimento do território e limitações para 
a construção. 

 



3. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

3.1 Património Geológico da RAM 

• O Decreto Legislativo Regional nº 24/2004/M 

   - recursos naturais não renováveis 

   - de valor científico, cultural, educativo e de 
interesse paisagístico ou recreativo 

   - Furnas em basalto, o Ilhéu Ribeira Janela, 
Furnas cavalum, Grutas S Vicente, Cara Achada 

Teixeira, Chaminé e Carapita Boaventura, Pico  
Ana Ferreira 

 



3. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

3.2 Conceitos 

• Geodiversidade  

• Geoconservação 

• Património geológico 

• Geossítio 

• Geomonumentos  

 



3. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

3.3 Descoberta Machico Vale – Rufino 

Teixeira 
 

• A ocupação e não descoberta da Ilha 

   - Rotas de navegação 

   - Os Machins 

   - Machico, mestre da Barca 

   - Reconhecimento e ocupação da ilha 
conhecida 

 



3. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

3.3 Descoberta Machico Vale 
 

• A Geomorfologia do Vale de Machico 

   - Vale em U aberto 

   - Serras do Poiso e das Cruzes a montante 

   - Ribeira, elemento definidor 

   - Vertente Sul mais recente - escoadas vulcão S Serra 

   - Lineamentos e falhas: Seixal - Machico 

 



4. O ENGENHO POPULAR 
4.1 TOPÓNIMOS 

 



4. O ENGENHO POPULAR 
4.1 TOPÓNIMOS  - OS MAIS SIGNIFICATIVOS 

 • Barreiro – terrenos argilosos 

• Boca do Risco - declive entre montanhas e 
vereda na rocha 

Foto dos autores 



4. O ENGENHO POPULAR 
4.1 TOPÓNIMOS  - OS MAIS SIGNIFICATIVOS 

 
• Cabecinho Vermelho - argilas 

• Lombo da Quinta – escoada com furnas cavalum 

•Lombo da Roçada 

•Lombo do Talho 

•Lombo do Xeque 

•Pico Castanho 

•Pico do Facho – ponto de comunicação luminosa 

 



4. O ENGENHO POPULAR 
4.1 TOPÓNIMOS  - OS MAIS SIGNIFICATIVOS 
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4. O ENGENHO POPULAR 
4.1 TOPÓNIMOS  - OS MAIS SIGNIFICATIVOS 

 • Portela– depressão entre cumes de montanha 

• Rocha da Pena Branca – afloramento rochoso 

• Piquinho – filão basáltico resistente 
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4. O ENGENHO POPULAR 
4.2 APLICAÇÃO DE MATERIAIS 

 
• Arte de trabalhar a pedra 

• Alvanel 

• Calçada madeirense 

• Habitações e arruamentos 

• Construções de pedra e cal 

• Construções de “pedra seca” 

• Fornos e lareiras 

• Imaginação humana 



4. O Engenho popular 

4.2 Aplicação de materiais 

Fotos dos autores 



4. O Engenho popular 
4.2 Aplicação de materiais 

Igreja Matriz de Machico   Forte Nossa Sr.ª Amparo Capela do Sr. dos Milagres 

Finais séc. XV inicio do séc. XVI. 
Alvenaria de pedra e cal. 
Embasamento cantaria vermelha.  
Cornija em cantaria com cruz.  
Portal de arco quebrado em 
cantaria com cinco colunelos e o 
mesmo número de arquivoltas. 

Século XVIII 
Fachadas: merlões com cordão 
saliente em cantaria insular. 
Fachada com portal em cantaria 
rija de arco de volta perfeita, 
encimado por frontão barroco. 
Esplanada calcetada a calhau rolado 

Construção inicial Séc. XV. 
Primeira missa na Madeira. 
Destruída aluvião de 1803. 
Demolida 1862 ameaça  de ruína. 
Reedificada inaugurada 1883. 
Conserva da primitiva capela 
parte do portal ogival e o 
arco triunfal. 



4. O Engenho popular 

4.2 Aplicação de materiais 
Capela de S. Roque Capela Amparo – R.ª Seca Calçada ruas de Machico 

Fachada principal rematada por 
cornija em cantaria com cruz. 
Portal cantaria mole encimado 
por frontão curvo interrompido. 
Duas janelas molduras cantaria rija. 
Torre sineira, em cantaria. 
Banco cantaria vermelha. 

Construção inicial Séc. XVII. 
Fachada termina em empena de 
cornija em cantaria com cruz. 
Portal maneirista, em arco 
pleno, de cantaria cinzenta 
sobrepujada por um lintel e 
uma janela de peitoril com 
moldura na mesma cantaria. 

Pavimento em Calçada 
Madeirense de calhau 
rolado, paralelepípedos 
e caçada Portuguesa de 
basalto e calcário 
partidos. 



4. O Engenho popular 
4.2 Aplicação de materiais 

Calçada em terreiros residenciais 

Aplicação de lajes 
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4. O Engenho popular 
4.2 Aplicação de materiais 

Muros de pedra aparelhada 

Casas de pedra e cal 
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5. ROTEIRO GEOLÓGICO DO VALE MACHICO 
5.1 ITINERÁRIO 

 



5. ROTEIRO GEOLÓGICO DO VALE MACHICO 
5.2 GEOSSÍTIOS 

 
O Pico do Facho (“formação” por resistência à erosão) 

Foto dos autores 



5. ROTEIRO GEOLÓGICO DO VALE MACHICO 
5.2 GEOSSÍTIOS 

 O Pico do Facho (“formação” por resistência à erosão) 



5. ROTEIRO GEOLÓGICO DO VALE MACHICO 
5.2 GEOSSÍTIOS 

 
O Pico do Facho: Observação de cicatrizes de escorregamentos 
Vale de Machico e forma em “U” bastante aberto 

Fotos dos autores 



5. ROTEIRO GEOLÓGICO DO VALE MACHICO 
5.2 GEOSSÍTIOS 

 
Pedreira do Pico do Facho: diáclases subparalelas à 
superfície topográfica - disjunção em laje ou planar 

F
o

to
 d

o
s
 a

u
to

re
s
 



5. ROTEIRO GEOLÓGICO DO VALE MACHICO 
5.2 GEOSSÍTIOS 

 Pedreira do Pico do Facho: diáclases subparalelas à 
superfície topográfica - disjunção em laje ou planar 
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5. ROTEIRO GEOLÓGICO DO VALE MACHICO 
5.2 GEOSSÍTIOS 

 
Fontes Vermelhas (Maroços) nascentes em tufos vulcânicos 
metamorfizados pela possante escoada basáltica sobrejacente 
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5. ROTEIRO GEOLÓGICO DO VALE MACHICO 
5.2 GEOSSÍTIOS 

 Afloramentos em disjunção prismática na Ribeira 
Grande e Maroços: fraturas por contração. Colunas em 
geral perpendiculares à superfície de arrefecimento 

Fotos dos autores 



5. ROTEIRO GEOLÓGICO DO VALE MACHICO 
5.2 GEOSSÍTIOS 

 Afloramentos em disjunção prismática na Ribeira 
Grande e Maroços 

Fotos dos autores 



5. ROTEIRO GEOLÓGICO DO VALE MACHICO 
5.2 GEOSSÍTIOS 

 Furnas do Cavalum - Escoada composta e formação de tubo lávico 

No Santo da Serra, o cone de cinzas e areões com 
cratera de mais de 300 m de diâmetro, originou o 
que é hoje conhecido por Lagoa do Santo da Serra. 
Proveniente deste aparelho vulcânico, correu por 
um paleovale em Machico, uma escoada basáltica 
que constitui, atualmente, a zona de Maroços e 
Landeiros. Devido ao entalhe da ribeira atual, originou 
uma inversão de relevo. No interior desta escoada 
existem vários tubos de lava, designados por Grutas do 
Cavalum (Prada 2000). 



5. ROTEIRO GEOLÓGICO DO VALE MACHICO 
5.2 GEOSSÍTIOS 

 Furnas do Cavalum - Escoada composta e formação de tubo lávico 
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5.2 GEOSSÍTIOS 

 Furnas do Cavalum - Escoada composta e formação de tubo lávico 
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5. ROTEIRO GEOLÓGICO DO VALE MACHICO 
5.2 GEOSSÍTIOS 

 Furnas do Cavalum - Escoada composta e formação de tubo lávico 

As Furnas do Cavalum são um conjunto de 
quatro grutas, resultantes de canais de lava, 
cientificamente numeradas de um a quatro 
em numeração romana. Representam uma 
importante estrutura geológica onde habita 
uma fauna cavernícola diversa, existindo mesmo 
espécies endémicas únicas”. 
Segundo a lenda, existia um diabo com forma de 
cavalo, asas de morcego e que deitava fogo pelas 
narinas, chamado Cavalum. 



5. ROTEIRO GEOLÓGICO DO VALE MACHICO 
5.2 GEOSSÍTIOS 

 Furnas do Cavalum - Escoada composta e formação de tubo lávico 

Gruta I 

Grutas 
IV 
III  
II 
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5. Roteiro Geológico do Vale Machico 
5.2 Geossítios 

A gruta I (Cavalum I), mais à esquerda, 
encontra-se a uma altitude de cerca de 
125 metros 

A gruta II (Cavalum II) situa-se a uma 
altitude de cerca de 140 metros e 
estende-se por cerca de 110 metros 

Fotos dos autores 



5. Roteiro Geológico do Vale Machico 
5.2 Geossítios 

A gruta III (Cavalum III), localiza-se a 
cerca de 10 metros a oeste da gruta II, 
encontra-se à mesma altitude. 
Apresenta uma extensão de 90 metros  

A gruta IV (Cavalum IV), localiza-se a 
oeste da gruta III, encontra-se a uma 
altitude de 135 metros. Extensão não 
ultrapassa os 50 metros 

Fotos dos autores 



5. ROTEIRO GEOLÓGICO DO VALE MACHICO 
5.2 GEOSSÍTIOS 

 Miradouro da Queimada: Vale de Machico - forma, contorno 
e geometria. Observação de cicatrizes de escorregamentos 
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6. ZONAS DE RISCO PARA CONSTRUÇÃO 
6.1 ESCORREGAMENTOS  

 
Os escorregamentos com maior 
representatividade em função da área que 
ocupam em Machico são, sem duvida, os 
movimentos do tipo creep em depósito de 
vertente. Têm como principal característica, 
velocidades lentas, 1-2 cm por ano e ocorrem em 
zonas de declives até aos 30%, e com a 
acumulação de depósito de vertente, que pode 
atingir os 20-30 metros de espessura.  



6. ZONAS DE RISCO PARA CONSTRUÇÃO 
6.1 ESCORREGAMENTOS  

 Existe uma correlação direta entre a precipitação 
e o movimento (Rodrigues e Ayala-Carcedo, 
1994), tornando-se mais instáveis nos meses de 
precipitação elevada e menos instáveis nos meses 
em que não se verifica precipitação. O fator da 
antropicidade, sobretudo no que diz respeito às 
escavações, tem uma importância crescente no 
desencadeamento deste tipo de movimentos e, 
designadamente, no aumento brusco da 
velocidade do movimento.” (Rodrigues, 2005). 



6. ZONAS DE RISCO PARA CONSTRUÇÃO 
6.1 ESCORREGAMENTOS  

 



6. ZONAS DE RISCO PARA CONSTRUÇÃO 
6.1 ESCORREGAMENTOS  

 
-Escorregamento da Misericórdia 

-Escorregamento da Graça: A morfologia de 
acumulação pertence ao tipo de escorregamento 
com morfologia semelhante à de um cone de dejeção 

-Escorregamento do Poço do Gil 1/Paraíso: área 
de 90 000 m2, 500 metros de comprimento e 250 de 
largura máxima. O impacto do escorregamento nas 
habitações é significativo estando algumas delas 
completamente destruídas. 



6. ZONAS DE RISCO PARA CONSTRUÇÃO 
6.1 ESCORREGAMENTOS  

 
Escorregamento do Poço do Gil 2: envolveuma 
área com cerca de 12 500m2. Ocorreu em 1984, 
tendo provocado o corte da estrada Machico-
Caniçal. Movimentos posteriores puseram em 
causa todas as reparações até então efetuadas. O 
movimento encontra-se atualmente estabilizado 
por um muro armado com contraforte e 
ancorado, a fim de suportar, na parte superior, a 
estrada regional Machico – Caniçal. 



6. ZONAS DE RISCO PARA CONSTRUÇÃO 
6.1 ESCORREGAMENTOS  

 Escorregamento do Poço do Gil 2 
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6. ZONAS DE RISCO PARA CONSTRUÇÃO 
6.1 ESCORREGAMENTOS  

 
Escorregamento Ladeira, Pontinha, Serra d’Água 
e Piquinho: Ao longo da última década, na vertente 
sudoeste, inúmeras zonas de instabilidade têm sido 
referenciadas, na maioria dos casos diretamente 
relacionadas com a atividade antrópica, mais 
precisamente com escavações… para a construção do 
Edifício Paz, a qual provocou a aceleração significativa 
do movimento dos depósitos de vertente na zona entre 
o Pé da Ladeira e a Pontinha com impacte significativo 

nas habitações.(Rodrigues, 2005) 



6. Zonas de risco para construção 
 

6.2 Leito de cheia - aluviões no Vale de Machico 
 

 

A maior aluvião de que há memória foi, sem 
dúvida, a de 9 de Outubro de 1803, aliás que 
causou danos não só nesta localidade como em 
Santa Cruz e sobretudo no Funchal. Segundo uma 
notícia, em Machico, demoliu a muralha da 
Ribeira, abateu a ponte e invadiu a Vila de tal 
sorte que chegaram as águas até a altura de três 
côvados na igreja e em todas as ruas.(Ribeiro, 
2001). 



6. Zonas de risco para construção 
 

6.2 Leito de cheia - aluviões no Vale de Machico 
 

 

•Uma enchente destruiu a ponte da Vila de 
Machico em 3 de Novembro de 1956. A solução 
imediata, em Janeiro seguinte, foi a construção 
de uma ponte provisória para ligar a Vila com a 
Banda d’Além.” (Ribeiro, 2001). 
 

•Dessa aluvião, estão registados na rua da Banda 
d’Além e Capela dos Milagres, em placas de 
basalto, a marcação da altura da carga sólida 
acumulada. 



6. Zonas de risco para construção 
 

6.2 Leito de cheia - aluviões no Vale de Machico 
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6. Zonas de risco para construção 
 

6.2 Leito de cheia - aluviões no Vale de Machico 
 

 

Em resumo, pelo menos 14 enchentes fizeram grandes 
estragos na Vila de Machico e a violência das águas 
causou tantas mortes e aluimentos de habitações, 
levando pontes e muralhas. A maior parte das 
enchentes verificaram-se em Novembro; duas em 
Outubro; duas em Março; uma em Fevereiro; outra em 
Janeiro. Desta relação, poderemos retirar alguns 
avisos que servirão para a posteridade: a de que a 
prevenção é a melhor defesa e a de que a segurança é 
sempre pouca.”(Ribeiro, 2001). 



6. Zonas de risco para construção 
 

6.2 Leito de cheia - aluviões no Vale de Machico 
 

 

A FESTA DOS MILAGRES: A veneração ao crucifixo 
encontrado pela galera americana a flutuar no 
Oceano, depois da aluvião de 1803, foi 
assumindo proporções cada vez maiores. … Um 
artigo publicado em 1878 dá conta …que mais de 
mil pessoas participaram na procissão. …Umas 
dez mil pessoas, que se estendiam ao longo de 
dois quilómetros, observavam a solenidade.” 
(Ribeiro, 2001).  



6. Zonas de risco para construção 
 

6.2 Leito de cheia - aluviões no Vale de Machico 
 

 Construções em leito de cheia: A construção de 
alguns equipamentos públicos no leito de cheia 
poderá ter consequências gravíssimas no socorro às 
populações apesar da construção de muralhas de 
proteção da ribeira. Entre esses equipamentos, 
salienta-se, pela importância e papel que 
desempenham, o Centro de Saúde e o quartel dos 
Bombeiros. Também a construção de habitações 
particulares “dentro” dos cursos de água tem 
contribuído para colocar em perigo vidas humanas e 
o património construído. 
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6.2 Leito de cheia - aluviões no Vale de Machico 
 

 



6. Zonas de risco para construção 
 

6.2 Leito de cheia - aluviões no Vale de Machico 
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7. Conclusões 
 

Enxergar à nossa volta com outros olhos 
 

 

Enriqueceu imenso a formação 
individual e em especial, despertou o 
interesse, curiosidade e conhecimento 
sobre a realidade de locais e aspetos 
geológicos tão bem conhecidos mas 
“vistos”, a partir de agora, “com outros 
olhos”.                          12 de fevereiro de 2014 
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