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A ilha espelha o passado vulcânico

O Farol dos Capelinhos foi construído em 1903 na Ilha do
Faial nos Açores. A erupção do vulcão próximo, em 19571958, danificou e enterrou o farol na sua cinza vulcânica.
Graças a este projecto, foi erigido um Centro Interpretativo
nas ruínas soterradas e nas zonas contíguas do velho
farol. Este centro relembra às pessoas afectadas a
erupção e fornece aos visitantes informações sobre a
região e o seu passado vulcânico graças a instalações de
alta tecnologia.
“O Centro deu-me uma inestimável oportunidade
de conhecer novas coisas. Na minha capacidade
como professora, considero a visita ao Centro uma
rica experiência do ponto de vista pedagógico”.
Cidália Veiga Faustino, Professora
Filmes tridimensionais, maquetas interactivas e artísticas, painéis informativos e computadores são
algumas das atracções do Centro Interpretativo. Os visitantes da região combinam o prazer de explorar as
paisagens naturais com a aprendizagem da história da ilha e a dinâmica da actividade vulcânica.

Captura da magia da região
Todo o arquipélago dos Açores ao largo da costa portuguesa é um destino turístico popular, com a sua
beleza natural, paisagens belíssimas e um património histórico. Este projecto combinou estes elementos e
desenvolveu o sítio do Farol dos Capelinhos, sem perder de vista o princípio de turismo sustentável. Isto
implica preservar a biodiversidade da flora, dos habitats e da paisagem, realçando os recursos e
promovendo a harmonia ambiental. O Centro está hoje equipado para informar as gerações actuais e
futuras sobre os fenómenos naturais que deixaram uma marca duradoira, tanto na população local como
no próprio sítio.

Exploração de um mundo subterrâneo
Um aspecto genuíno do Centro Interpretativo Ambiental do Farol dos Capelinhos é a sua situação nas
ruídas soterradas do farol. Esta estrutura especial preserva a aparência original do farol e proporciona aos
turistas uma experiência subterrânea exclusiva. O farol é também um lugar de visão perfeita para os
visitantes que podem daí deleitar-se com uma paisagem panorâmica de toda a região circundante.

A experiência vulcânica
O Centro tem um objectivo educacional ao explicar a actividade vulcânica da região e a maneira como se
formou o arquipélago, retraçando a história do farol, inclusive a erupção vulcânica de 1957-1958, que
enterrou a maior parte da sua construção. A sala principal apresenta uma impressionante peça de
engenharia: um fuste que recria uma erupção. A partir daqui, os visitantes passam para outras salas onde

estão patentes exposições permanentes e temporárias relacionadas com o vulcanismo. Quando chegam às
ruínas do farol, podem eventualmente subir ao cimo e apreciar o estonteante vulcão dormente.
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