
o livro Dos Vulcões dos Açores – 
From the Azores Volcanoes tal como 
se depreende do título, é uma obra 
bilingue, português/inglês, cujos tex-
tos em cada uma das duas expressões 
se desenvolvem em paralelo ao longo 
das suas páginas.
Após a introdução sucedem-se no 
livro nove unidades, onde cada uma 

retrata uma das diferentes ilhas do 
Arquipélago, a que se segue um 
“elucidário geológico” onde se por-
menorizam aspectos mencionados 
antes sem a explicação técnica mini-
mamente necessária.
No seu todo, o livro constitui essen-
cialmente um extenso levantamento 
fotográfico das muitas estruturas e 
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formações vulcânicas que dão for-
ma à paisagem das várias ilhas dos 
Açores.
Cada unidade inicia-se com uma 
caracterização da ilha a que diz res-
peito, onde se mencionam as suas di-
mensões geográficas e demográficas 
e se apresenta de uma forma muito 
sucinta a sua história geológica atra-
vés da sequenciação das suas forma-
ções vulcanoestratigráficas que cria-
ram a ilha nos seus moldes actuais.
Seguem-se sempre representações 
cartográficas onde se modela tridi-
mensionalmente o relevo, se implan-
tam a rede hidrográfica, a rede viária 
e o povoamento actual e ainda a loca- 
lização das estruturas referenciadas 
nas fotografias e das ocorrências vul-
cânicas históricas quando existem na 
ilha ou na sua vizinhança.
todas as unidades terminam com uma 
série de fotografias que procuram 
mostrar as principais formações vul-
canoestratigráficas, importantes es-
truturas ou monumentos geológicos 
que importa visitar ou pormenores 
explicativos de aspectos de origem 
vulcânica ou tectónica.
o elucidário mais não é que um glos-
sário e uma série de miniatura das 
fotos com a localização dos aspec-
tos identificados nas legendas, mas 
que um cidadão menos familiarizado 
com este campo do saber poderia ter 
dificuldade em encontrar na imagem.
Conjuntamente com o livro vem 

apenso um DVD com um filme com-
posto pelas fotografias da obra que 
desfilam acompanhadas de uma ban-
da sonora com sons associados às 
erupções vulcânicas.
o que mais se destaca no livro é a 
quantidade de fotografias e a quali-
dade de muitas delas, não só em ter-
mos estéticos e cor, mas também no 
pormenor das estruturas geológicas 
que se pretendem mostrar.
Apesar de referido na introdução que 
nas legendas “recorreu-se a expres-
sões simples, sem abdicar do rigor 
científico”, considerando-se “um en-
saio linguístico e de desafio à divul-
gação científica” devido ao texto que 
caracteriza a ilha ser muito sintético 
e as explicações técnicas estarem 
dispersas pelo elucidário geológico, a 
leitura da obra para um cidadão mais 
alheio às Ciências da terra, por ve-
zes, pode tornar-se difícil, bem como 
a compreensão do que se pretende na 
realidade mostrar ou explicar.
Não se considera conveniente utili-
zar como sinónimo terminologia não 
proposta atempadamente pela comu-
nidade científica nacional, nem reco-
nhecida nos meios académicos inter-
nacionais, como o termo “capeliano” 
no lugar de “surtseyano”.
também se considera menos ade-
quado o uso de termos locais com 
um significado mais abrangente ao 
comummente utilizado nos Açores, 
como a extensão da aplicação da 
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palavra “mistério” à zona do edifí-
cio do vulcão dos Capelinhos e sua 
envolvente.
Relativamente ao vídeo apenso, ape-
sar da pouca animação do filme, sa-
lienta-se o realismo da banda sonora. 
Para quem já presenciou uma erup-
ção vulcânica, os sons que acompa-
nham as imagens, de facto, fazem 
reviver os ruídos ouvidos na natureza 
durante este tipo de manifestações.
No lugar de três cartas para cada ilha 
com a mesma base expondo a morfo-
logia, poder-se-ia ter optado para que 
uma delas fosse a respectiva carta 
geológica ou um esboço simplificado 
desta, o que teria enriquecido signifi-
cativamente o conteúdo do livro.
Assim, apesar de o livro não trazer 
nova informação científica, reúne um 
conjunto de conhecimentos dispersos 
para todas as ilhas dos Açores, de 

uma forma simples, abrangente e 
acessível a qualquer cidadão de 
expressão lusa ou entendedor da 
língua mais internacional da actua-
lidade, a que se associa uma grande 
qualidade fotográfica e cuidado na 
respectiva impressão.
Salienta-se que na introdução da 
obra fica clara a intenção dos auto-
res apresentarem outras publicações 
de divulgação do património dos 
Açores, com recurso ao mesmo mé-
todo, mas extensivas a outras maté-
rias para além da geodiversidade, o 
que só poderá cativar todos os que se 
interessem por conhecer cientifica-
mente melhor o Arquipélago sem 
ter de mergulhar na hermética lin-
guagem científica, nem pesquisar 
assuntos dispersos por vários livros 
estruturados de forma diferenciada. 
carlos ErNEsto faria






