| CONVOCATÓRIA ABERTA |
| Residência Artística | Salutem: à tua Saúde |

| Apresentação |
Palavras-Chave: cidadão; saúde; arquipélago; território; lugar; topografia; cartografia;
geografia; nomenclatura; morfologia; sociedade; identidade; ligação; oceano; vida; matéria;
céu; apropriação; operação; forma; olhar; estar; essência; perceção; registo; memória; cultura;
tradição; isolamento; desenvolvimento e potencialidade.
O Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas com esta Residência Artística, Salutem: à
tua Saúde, pretende cruzar as artes, com a medicina, a ciência e o conhecimento, tendo como
principal cenário a sociedade contemporânea, não esquecendo a realidade e a identidade do
Arquipélago dos Açores.
Nesta Residência queremos que o Arquipélago conjuntamente com o Hospital do Divino
Espírito Santo de Ponta Delgada se torne um laboratório VIVO de Arte, Criação, Saúde e
Inovação.
A Open Call da Residência Artística, Salutem: à tua Saúde está aberta a dois artistas nacionais
que irão residir três meses na ilha de São Miguel a trabalhar entre o Arquipélago – Centro de
Artes Contemporâneas e o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada.
Com esta Residência os artistas são desafiados a interagir com uma equipa de profissionais de
saúde e investigadores para a criação e desenvolvimento de um trabalho artístico tendo como
referências o contexto hospitalar, histórico, social, cultural, económico e geográfico ao nível do
Arquipélago dos Açores.
Salutem: à tua Saúde visa a Criação e Produção de um trabalho artístico culminando numa
exposição no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, em Junho de 2017.
Esta Residência Artística tem como Parceiro o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta
Delgada. Em anexo segue documento informativo do Hospital.
O Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas convidou a curadora internacional
Carolina Grau para desenvolver em conjunto com este Centro de Artes esta Residência e

acompanhar toda a criação e produção que advém da mesma, fazendo igualmente parte do
Júri de Seleção da Residência Artística: Salutem: à tua Saúde.
 CANDIDATOS ELEGÍVEIS:
o

Artistas nacionais;

o

os artistas terão de ter 5 anos de trabalho artístico.

 ÁREAS DE ATUAÇÃO:
o

Artes Visuais;

o

Multimédia;

o

Bioarte.

 PERÍODO DE RESIDÊNCIA:
o

3 Meses: março, abril e maio de 2017.

 JÚRI DE SELEÇÃO:
o

Carolina Grau – Curadora;

o

Fátima Marques Pereira – Diretora do Arquipélago – Centro de Artes
Contemporâneas;

o

Francisco Melo Bento – Médico-cirurgião;

o

Luís Melo – Empresário na área das Tecnologias de Informação;

o

Luísa Mota Vieira – Investigadora em Genética e Patologia Moleculares.

 CONDIÇÕES DA RESIDÊNCIA:
o

bolsa de criação (3 meses): 3. 000,00 €;

o

uma viagem de Ida e Volta de acordo com as Rotas da Azores Airlines;

o

Estadia;

o

O Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas e o Hospital do Divino
Espírito Santo de Ponta Delgada apoiam a produção do trabalho artístico
através das suas oficinas de trabalho e das suas equipas e dos equipamentos
disponíveis;

o

Espaço de trabalho: Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada e
Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas.

 CANDIDATURAS
o

Só são elegíveis as candidaturas preenchidas online.

o

Data limite|DEADLINE:


As candidaturas devem ser apresentadas até às 24:00h dos Açores
(UTC - 01:00) do dia 8 de janeiro de 2017;



As candidaturas atrasadas e/ou incompletas não serão analisadas.

| REGULAMENTO|
OPEN CALL: Palavras-Chave: cidadão; saúde; arquipélago; território; lugar; topografia;
cartografia; geografia; nomenclatura; morfologia; sociedade; identidade; ligação; oceano; vida;
matéria; céu; apropriação; operação; forma; olhar; estar; essência; perceção; registo;
memória; cultura; tradição; isolamento; desenvolvimento; potencialidade.
O Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas com esta Residência Artística, Salutem: à
tua Saúde, pretende cruzar as artes, com a medicina, a ciência e o conhecimento, tendo como
principal cenário a sociedade contemporânea, não esquecendo a realidade e a identidade do
Arquipélago dos Açores.
Nesta Residência queremos que o Arquipélago conjuntamente com o Hospital do Divino
Espirito Santo de Ponta Delgada se torne um laboratório VIVO de Arte, Criação, Saúde e
Inovação.
A Open Call da Residência Artística, Salutem: à tua Saúde está aberta a dois artistas nacionais
que irão residir três meses na ilha de São Miguel a trabalhar entre o Arquipélago – Centro de
Artes Contemporâneas e o Hospital do Divino Espirito Santo de Ponta Delgada.
Com esta Residência os artistas são desafiados a interagir com uma equipa de profissionais de
saúde e investigadores para a criação e desenvolvimento de um trabalho artístico tendo como
referências o contexto hospitalar, histórico, social, cultural, económico e geográfico ao nível do
Arquipélago dos Açores.
Salutem: à tua Saúde visa a Criação e Produção de um trabalho artístico culminando numa
exposição no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, em Junho de 2017.

Esta Residência Artística tem como Parceiro o Hospital do Divino Espirito Santo de Ponta
Delgada.
O Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas convidou a curadora internacional
Carolina Grau para desenvolver em conjunto com este Centro de Artes esta Residência e
acompanhar toda a criação e produção que advém da mesma, fazendo igualmente parte do
Júri de Seleção da Residência Artística: Salutem: à tua Saúde.





SECÇÃO I – SECTION I – DESTINATÁRIOS
o

A presente Residência Artística têm como destinatários artistas nacionais;

o

Áreas de atuação: Artes visuais, multimédia e bioarte.

SECÇÃO II – SECTION II - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
o

O candidato deverá ser maior de idade;

o

O candidato deverá estar totalmente disponível durante os 3 meses em que
decorre a Residência e durante a montagem da exposição;

o

Será atribuída uma bolsa de criação de 3.000,00 € para os 3 meses de
Residência mediante a apresentação de recibo;

o

O candidato deverá aceitar as condições da Residência Artística, assim como
os prazos estabelecidos pelo Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas
através da formalização de um contrato;

o

O candidato deverá ter em conta as regras de funcionamento interno e o
código de ética e deontologia do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta
Delgada;

o

O candidato deverá estabelecer um Plano de Trabalhos e Cronograma de
acordo com o responsável da Residência Artística do Hospital do Divino
Espírito Santo de Ponta Delgada e de acordo com o responsável do
Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas;

o

O candidato deverá dialogar durante a Residência Artística com a Curadora
Carolina Grau e com ambos os responsáveis da Residência Artística: Hospital
do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada e Arquipélago – Centro de Artes
Contemporâneas;

o

O candidato deverá cumprir os prazos estabelecidos para a concretização do
resultado final da sua obra: 15 dias antes da data da inauguração da
exposição;

o

O candidato deverá realizar dentro do contexto da Residência Artística uma
apresentação à comunidade sobre a sua metodologia/processo criativo;

o

O candidato de acordo com o plano de comunicação do Arquipélago – Centro
de Artes Contemporâneas deverá estar disponível para conversar com a
imprensa sobre a sua experiência na Residência Artística: Salutem: à tua
Saúde;

o

O candidato deverá ceder os direitos de imagem para fins promocionais e para
a produção de merchandising do Arquipélago – Centro de Artes
Contemporâneas.



SECÇÃO III – SECTION III - FORMALIZAÇÃO DA CANDIDATURA:
o

Os interessados deverão formalizar a sua candidatura à Residência Artística:
Salutem: à tua Saúde através do preenchimento do formulário próprio que se
encontra

disponível

no

site

do

Arquipélago

–

Centro

de

Artes

Contemporâneas: http://arquipelagocentrodeartes.azores.gov.pt/


SECÇÃO IV – SECTION IV - FASES DE CANDIDATURA
o

Processo de candidatura, avaliação e seleção dos candidatos desenrola-se da
seguinte forma:


Candidatura – Fase de Candidatura: 28 de novembro a 8 de janeiro;



Candidatura – Fase de Avaliação: 9 de janeiro a 30 de janeiro;



Resultado Final: até 31 de janeiro e só serão anunciados os artistas
selecionados;



Início da Residência: março;



Período da Residência: 3 meses (março; abril e maio);



Os candidatos selecionados para a Residência Artística: Salutem: à tua
Saúde poderão ser contactados após a análise das candidaturas para
eventuais esclarecimentos à candidatura apresentada através de uma
entrevista.



SECÇÃO V – SECTION V – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
o

Qualidade conceptual e formal do Portfolio apresentado no âmbito das artes
visuais, multimédia e bioarte.

o

Análise da conformidade das áreas artísticas a serem aplicadas à Residência
Artística.

o

Pertinência conceptual do Statement of Intent.

o

Análise da inovação da investigação teórica e prática ao nível das artes
contemporâneas e dos seus cruzamentos artísticos.



SECÇÃO VI – SECTION VI – JÚRI DE SELEÇÃO
o

Carolina Grau – Curadora;

o

Fátima Marques Pereira – Diretora do Arquipélago – Centro de Artes
Contemporâneas;



o

Francisco Melo Bento – Médico-cirurgião;

o

Luís Melo – Empresário na área das Tecnologias de Informação;

o

Luísa Mota Vieira – Investigadora em Genética e Patologia Moleculares.

SECÇÃO VII – SECTION VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS
o

Todos os casos omissos neste regulamento são decididos pela Direção do
Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas de acordo com a Open Call;

o

As decisões tomadas pelo Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas
não são passíveis de recurso;

o

O Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas compromete-se a respeitar
a confidencialidade de todas as candidaturas durante o processo de avaliação;

o

Os candidatos ao formalizarem a sua candidatura, aceitam todas as condições
mencionadas no presente Regulamento e comprometem-se a respeitar as
decisões que o Júri venha a tomar.

| FORMULÁRIO DE CANDIDATURA - APPLICATION FORM |
A informação deve ser submetida em Português ou/em Inglês ou/em Francês. All
information should be submitted in Portuguese or in English or in French.


SECÇÃO I – SECTION I
o Nome - Name:
o Data de Nascimento - Date of Birth:
o Morada- Adress:
o Cidade – City:

País – Country:

Código Postal -Postal

Code:
o Identificação Civil - Identidy document:
o Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão – Identity Card:
Passaporte/Passport:
o Nacionalidade – Nacionality
o Contacto Telefónico – Phone
o E-mail:


SECÇÃO II – SECTION II
o Website
o Portfolio:
o Resumo de intenção – Statement of Intent:
Please write a short text (not more than 300 words) with a description of intended
work and a briefly state your reasons for applying to this residency.
o Artist Statement/ Professional Statement (not more than 200 words)
o Investigação – Research (not more than 300 words)
o CV

| INFORMAÇÕES PARA A RESIDÊNCIA ARTISTICA: Salutem: à tua Saúde |

A) ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES
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1. Derrota que fes João Nicoláo Schmerkell Capitão de Mar e Guerra das Naos
da Armada Real deque he Capitão General o Snr D. João. Sendo Comandante
da Fragata de Sua Mag[esta]de S. João Bap[tis]ta [1771].
2. - Isole Azzori, ò Azzoridi dette altrimenti Acipitrum, Tertiae, Flandriae et
Superiores, Possedute nel Mar Atlantico da Portoghesi., [ca.1688]
3. Plano da illuminação das costas marítimas dos Açores copiado do que foi
enviado pelo Governo à estação telegraphica de P. Delgada [Material
cartográfico] : 1884
4. Isles Acores, [1685?].
5. Chart of the Açores, Hawks islands called also flemish and western islands,
[1787?]
6. Carte bathymétrique des Iles Açores d'aprés les cartes françaises et
anglaises, les sondages du "Talisman", du "Challenger" de S.AS le Prince de
Monaco("Hirondelle" et Princesse Alice" ) et de l'"Açor", 1899

6

B) CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DOS AÇORES
AÇORES: CONFIGURAÇÃO GEOGRÁFICA, GEOLÓGICA E CLIMÁTICA
Localizado no Oceano Atlântico Norte na junção das placas litosféricas da América do Norte,
Eurásia e África – mais precisamente na microplaca dos Açores - o Arquipélago dos Açores é
constituído por nove ilhas oceânicas de origem vulcânica e relativamente recente (entre 0,3 e
8 milhões de anos) (Morton et al., 1998).

Figura 1 - Os Açores e a sua localização no oceano Atlântico. As áreas a escuro em cada ilha
correspondem às zonas protegidas com base no recente sistema da IUCN de Parques de Ilha.
Para cada ilha apresenta-se a idade geológica em Milhões de anos (Myr). Fonte: Borges et al.
(2009)
Geologicamente, os Açores compreendem um planalto vulcânico com 20-36 milhões de anos
(MA); a ilha mais antiga (Santa Maria) surgiu há cerca de 8 MA, enquanto a mais jovem (Pico)
tem cerca de 0,250 MA de idade. Contrariamente à cadeia havaiana, por exemplo, onde as
ilhas estão dispostas de acordo com a sua origem cronológica, a localização das ilhas dos
Açores não mostra nenhuma correlação entre as suas distâncias ao centro eruptivo e a sua
idade de emergência (França et al., 2003).
A distribuição oceânica destas ilhas, e consequentemente o seu posicionamento relativo,
conduziu ao estabelecimento dos seguintes agrupamentos: (i) grupo ocidental, constituído
pelas ilhas Flores e Corvo; (ii) grupo central, de que fazem parte as ilhas Faial, Pico, São Jorge,
Graciosa e Terceira e (iii) grupo oriental, englobando São Miguel, Santa Maria e os ilhéus das
Formigas. As diferentes ilhas apresentam-se alinhadas segundo uma faixa de orientação geral
NW-SE, com uma extensão de cerca de 600km entre Santa Maria e o Corvo.

Os Açores estão separados do ponto mais ocidental da Europa continental por 1392 km. A sua
localização a uma latitude média de 38° 30'N proporciona ao arquipélago um clima
marcadamente oceânico. O clima destas ilhas caracteriza-se pela sua amenidade térmica,
pelos elevados índices de humidade do ar, por taxas de insolação pouco elevadas, por chuvas
regulares e abundantes e por um regime de ventos vigorosos que rondam o arquipélago
acompanhando o evoluir dos padrões de circulação atmosférica à escala da bacia do Atlântico
Norte (Azevedo, 2001). Assimetrias climáticas no interior de cada ilha estão relacionadas não
só com a forma e a orientação do relevo, como também com a estrutura geológica superficial,
com a vegetação e, em alguns casos, com a influência recíproca de ilhas vizinhas.

SÚMULA HISTÓRICA DO ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES
Apesar de estar reportado o avistamento dos Açores em 1427 por Diogo de Silves, só em 1432
ocorre o desembarque de Gonçalo Velho Cabral e sua tripulação na ilha de Santa Maria,
iniciando-se com esse ato o arranque do processo de povoamento do arquipélago. Em 1439,
as ilhas até então conhecidas são ocupadas por gentes oriundas maioritariamente das regiões
continentais do Alentejo, Algarve, Estremadura e Minho. Depois das ilhas do grupo oriental, de
Santa Maria e São Miguel (1444), seguiram-se as ilhas do grupo central, as ilhas Terceira
(inicialmente denominada Ilha de Jesus Cristo) (ca.1450), São Jorge (ca. 1443), Pico, Graciosa
(ca.1450) e Faial (ca.1460), sendo descobertas, cerca de vinte anos depois do desembarque em
Santa Maria, em 1452, as ilhas das Flores (inicialmente denominada ilha de São Tomás e Santa
Iria) e Corvo, no grupo ocidental. Em 1457 já todas as ilhas tinham sido visitadas, quer por
portugueses, quer por flamengos, sendo que estes últimos viriam a ter papel importante no
povoamento, assim como colonizadores de outras paragens europeias como o Norte de
França.
O arquipélago dos Açores assumiu, desde o seu descobrimento, um importante papel
geoestratégico sobretudo enquanto escala universal do mar do ponente, tal como reconheceu
Gaspar Frutuoso (Frutuoso, 1586-1590, Livro VI) no grande quadro do Atlântico, constituindo a
mais importante escala das viagens marítimas de regresso à Europa, por ser precisamente o
ponto de partida para a última etapa da viagem rumo ao continente europeu.
A posição geográfica do Mar dos Açores, e os seus ventos favoráveis à navegação, com as suas
ilhas povoadas de gente hospitaleira, providenciando vigilância, abastecimento e defesa dos
navios nesta escala, fizeram deste território um importante posto logístico, não só ao tempo

da Expansão Portuguesa como também na dinâmica das principais frotas do comércio
internacional das grandes potências europeias em circulação no Atlântico desde o século XVI.
Para além do papel de destaque no quadro económico expansionista europeu da Época
Moderna, os Açores foram também importante plataforma de suporte a expedições marítimas
desenvolvidas por exploradores científicos de diferentes nacionalidades. Esta sua condição,
enquanto ponto de confluência transcultural, derivado do cruzamento de rotas vindas da
Índia, África ou Brasil, e de navegadores aventureiros, e consequente chegada de gentes de
distintas origens, gerou uma natural predisposição para o exógeno, e para uma consciência
cosmogónica universalista.
No contexto do domínio filipino, os Açores constituíram o ultimo bastião de resistência à
subjugação castelhana, assumindo especial destaque a instalação de D. António I de Portugal,
Prior do Crato, na ilha Terceira, governando o país a partir dali, resistência que persistiria até
1583. Ficou célebre a batalha da baía da Salga, celebrada a 25 de julho de 1581, na ilha
Terceira, saindo vitoriosos os portugueses, que tiveram franceses como seus aliados. Porém, a
derrota na Batalha Naval de Vila Franca (São Miguel), acontecida a 26 de julho de 1582, gerou
a perda definitiva da ilha de São Miguel, fragilizando a resistência açoriana. Um ano depois, a
armada castelhana liderada por D. Álvaro de Bazan, um dos mais experientes almirantes de
Filipe II de Espanha, que havia vencido a célebre Batalha de Lepanto, poria termo à resistência
da ilha Terceira com o Desembarque da Baía da Mós.
Também no contexto das Lutas Liberais, os Açores viriam a assumir papel de destaque,
sobretudo no contexto da Guerra Civil Portuguesa, ficando célebre a Batalha da Vila da Praia,
na ilha Terceira, que daria a vitória às forças liberais, acontecida a 11 de agosto de 1829. No
ano seguinte seria estabelecido na Ilha Terceira o Conselho da Regência de D. Maria II,
tornando-se capital do reino, a chamada Regência de Angra, ocorrida entre 1828 e 1832. No
período da Monarquia Constitucional (1832-1891), os Açores voltariam ao seu papel periférico,
sendo criados através do Código Administrativo de 1836, os distritos oriental, central e
ocidental.
Por consequência das duras condições de vida no arquipélago, e da pressão populacional
recorrente num território de ilha, foi cíclico o fenómeno da emigração açoriana. Desde o
século XVII, participando na colonização das províncias do norte e nordeste brasileiro do
Maranhão, Pará e Ceará, e a sul, fixando-se em Santa Catarina, Nossa Senhora do Desterro,
Porto Alegre e São Pedro do Rio Grande, que acontece a diáspora açoriana. A partir do século
XVIII a emigração alargou-se a destinos na América do Norte, tornando-se recorrente para os

Estados Unidos da América, intensificando-se nestas paragens durante o século XIX e todo o
século XX, e ainda para o Canadá na década de 1950.
Introduzida no arquipélago açoriano no século XVI, a laranja foi uma cultura bem sucedida nas
várias ilhas, sucesso que viria a singrar comercialmente entre meados do século XVIII e o final
do 3.º quartel da centúria seguinte, sendo o seu principal destino o mercado inglês. O ciclo da
laranja, episódio de relevo na história económica dos Açores, transformou a paisagem, a
sociedade e a cultura açoriana, detendo especial destaque a produção da ilha de São Miguel,
onde foi hegemónica. Nas restantes ilhas, ainda que também produtoras do fruto, a
importância foi menor, tendo na Terceira complementado a produção e exportação de cereais,
no Faial e no Pico diversificado a economia. No século XIX tornam-se frequentes ataques de
várias pragas, entre os quais o cocus hesperidum e a lágrima, fator que aliado à crise no
mercado anglo-saxónico, à competitividade com produtores espanhóis e italianos, e à queda
do preço do produto, resultou na fraca rentabilidade da produção e consequentemente na sua
inviabilidade.
A segunda metade do século XIX é um período de grande dinamismo no que respeita à
agricultura, comércio e indústria. No domínio agrícola a difusão e implementação de novas
técnicas e métodos de cultivo geram o aumento da produção e qualidade, surgindo a
introdução de novas culturas como o ananás, o chá ou o tabaco, como resposta às crises da
laranja e da vinha.
Com a Revolução dos Cravos, no 25 de abril de 1974, consolida-se o processo autonómico,
cujas fundações radicam no Decreto de 2 de março de 1895, que culminaria em 1976 com a
constituição da Região Autónoma dos Açores.

C) CARACTERIZAÇÃO DOS AÇORES/ILHAS

Região Autónoma dos Açores
Bandeira

Brasão

Língua Oficial
Presidente do Governo Regional dos Açores
Área Total
População Total (Censos 2011)
Densidade populacional
Fuso Horário

Português
Vasco Cordeiro
2325 km²
246 772 habitantes
106 hab./km²
(UTC-1)

DIVISÃO

ILHA

BREVE CARACTERIZAÇÃO
A ilha de Santa Maria estende-se por 16,6 quilómetros de
comprimento e 9,1 quilómetros de largura máxima, ocupando uma
superfície de 97 km2, onde habitam 5 552 pessoas (dados de

SANTA
MARIA

2011). Santa Maria integra o Grupo Oriental do arquipélago dos
Açores, juntamente com São Miguel, ilha da qual dista 81
quilómetros. O ponto mais elevado da ilha, aos 587 m de altitude,
está situado no Pico Alto, a 36°58’59’’ de latitude norte e

GRUPO
ORIENTAL

25°05’26’’ de longitude oeste.
São Miguel é a maior ilha do arquipélago, com 62,1 quilómetros de
comprimento e 15,8 quilómetros de largura máxima. A área de
744,7 km2 alberga mais de metade da população açoriana: 137
SÃO
MIGUEL

856 habitantes (dados de 2011). São Miguel forma o Grupo
Oriental do Arquipélago dos Açores juntamente com a ilha de
Santa Maria, situada a 81 km de distância. O ponto mais elevado
da ilha, aos 1105 m de altitude, está situado no Pico da Vara, a

37°48’34’’ de latitude norte e 25°12’40’’ de longitude oeste.
Segunda ilha mais habitada dos Açores, com 56 437 residentes
(dados de 2011), a ilha Terceira tem 401,9 km2de superfície, com
30,1 quilómetros de comprimento e 17,6 quilómetros de largura
máxima. É a ilha mais a Leste das cinco que compõem o Grupo
TERCEIRA

Central do arquipélago e a ilha mais próxima é a de São Jorge, a
37,9 km de distância. O ponto mais elevado da ilha, aos 1021 m de
altitude, está situado na Serra de Santa Bárbara, a 38°43’47’’ de
latitude norte e 27°19’11’’ de longitude oeste.

Os 12,5 quilómetros de comprimento e 7 quilómetros de largura
máxima da ilha Graciosa conferem-lhe uma forma alongada de
Noroeste para Sudeste. Os 4 391 habitantes (dados de 2011)
espalham-se pelos 60,66 km2 que constituem a superfície da ilha.
É a ilha mais a Norte das cinco que compõem o Grupo Central do
GRACIOSA

arquipélago dos Açores e a ilha mais próxima é a de São Jorge, a 37
km de distância. O ponto mais elevado da ilha Graciosa situa-se no

GRUPO
CENTRAL

bordo sul da Caldeira da Graciosa aos 405 m de altitude, nas
coordenadas 39º 01' 18. 165" de latitude norte e 27º 58'00.29" de
longitude oeste.
Com 54 quilómetros de comprimento e 6,9 quilómetros de largura
máxima, São Jorge apresenta-se como uma longa cordilheira
vulcânica alongada de noroeste para sudeste. A sua área total é de
243,9 km2e alberga 9 171 habitantes (dados de 2011). A ilha de
SÃO JORGE

São Jorge integra o Grupo Central e é um dos vértices das
chamadas “ilhas do triângulo”, em conjunto com o Faial e o Pico,
do qual dista 18,5 km. O ponto mais elevado da ilha, aos 1053 m
de altitude, está situado no Pico da Esperança, a 38°39’02’’ de
latitude norte e 28°04’27’’ de longitude oeste.
A segunda maior ilha dos Açores, com 444,9 km2 de área e forma
alongada, graças aos seus 46,2 quilómetros de comprimento e 15,8

PICO

de largura máxima. Dominada pelo vulcão da Montanha do Pico na
sua metade ocidental, a ilha está afastada 6 km da vizinha ilha do

Faial e é povoada por 14 148 habitantes (dados de 2011). É a ilha
mais a sul do Grupo Central do Arquipélago dos Açores e um dos
vértices das chamadas “ilhas do triângulo”. O ponto mais elevado
da ilha, aos 2350 m de altitude, é também o ponto mais alto de
Portugal e está situado no Piquinho, na Montanha, a 38°28’07’’ de
latitude norte e 28°23’58’’ de longitude.
Com 19,8 quilómetros de comprimento e 14 quilómetros de
largura máxima, os 173,1 km2da área do Faial apresentam um
contorno grosso modo pentagonal. É a terceira ilha mais habitada
do arquipélago, com 14 994 residentes (dados de 2011). A ilha do
FAIAL

Faial integra o Grupo Central e é o vértice mais a Oeste das
chamadas “ilhas do triângulo”, em conjunto com São Jorge e a ilha
do Pico, da qual dista 6 km. O ponto mais elevado da ilha, aos 1043
m de altitude, está situado no Cabeço Gordo, na zona da Caldeira,
a 38°34’34’’ de latitude norte e 28°42’47’’ de longitude oeste.
Os 16,6 quilómetros de comprimento e 12,2 quilómetros de
largura máxima da ilha estão traduzidos nos 141,4 km2da sua
superfície. É neste pedaço de terra habitado por 3 793 pessoas
(dados de 2011) que o continente europeu tem o seu ponto mais

FLORES

ocidental. A ilha das Flores constitui o Grupo Ocidental do
arquipélago em conjunto com a ilha do Corvo, que está a uma
distância de 17,9 quilómetros. O ponto mais elevado da ilha, aos
911 m de altitude, está situado no Morro Alto, a 39°27’48’’ de
latitude norte e 31°13’13’’ de longitude oeste.

GRUPO
OCIDENTAL

A menor ilha dos Açores tem 6,24 quilómetros de comprimento e
3,99 quilómetros de largura máximos. A sua superfície ovalada e
alongada segundo uma direcção norte-sul ocupa uma área de 17,1
km2sendo habitada por 430 residentes (dados de 2011). O Corvo
CORVO

constitui o Grupo Ocidental do Arquipélago em conjunto com a
ilha das Flores, que está a uma distância de 17,9 quilómetros. O
ponto mais elevado da ilha, aos 720 m de altitude, está situado na
zona do Estreitinho, a 39°41’58’’ de latitude norte e 31°06’55’’ de
longitude oeste.

Fonte:
http://www.pordata.pt/Municipios/Quadro+Resumo/Regi%C3%A3o+Aut%C3%B3noma+dos+A
%C3%A7ores+(NUTS+II)-6726

D) LEVANTAMENTO AMBIENTAL (FAUNA + FLORA)
BIODIVERSIDADE DO ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES - FAUNA E FLORA DOS AÇORES
Entre as características biogeográficas mais relevantes das ilhas oceânicas salienta-se o seu
isolamento extremo e, consequentemente, a sua difícil acessibilidade. Desta forma é natural
que a sua fauna e flora se caracterizem por uma pobreza relativa e mesmo pela ausência de
determinados grupos. No entanto, esta pobreza não significa falta de elementos naturais
extraordinários. O isolamento e a história geológica dinâmica facilitam os processos de
especiação dando origem a percentagens elevadas de espécies endémicas (espécie que ocorre
exclusivamente numa determinada área ou região geográfica). Os Açores, enquanto ilhas
oceânicas são, assim, laboratórios ecológicos e evolutivos excepcionais.
As espécies encontradas naturalmente em ilhas originalmente desprovidas de vida resultam de
um equilíbrio entre a colonização natural - que é função da área da ilha e da distância a fontes
de colonizadoras (MacArthur & Wilson, 1967) - e da diversificação in situ juntamente com
fenómenos naturais de extinção.
Acredita-se que os Açores, especialmente as ilhas mais jovens, não estão saturadas com
espécies. Pelo contrário, a situação das diferentes ilhas do arquipélago está mais próxima de
uma condição de não-equilíbrio como consequência da (i) dificuldade de dispersão imposta
pelo isolamento do arquipélago, que é superior às habilidades de dispersão de uma ampla
gama de taxa; (ii) das vicissitudes do ambiente Pleistoceno; (iii) da influência destrutiva da
actividade vulcânica; e, mais recentemente, (iv) do impacto das actividades humanas. É ainda
de salientar que a colonização dos Açores ocorreu num período geológico relativamente curto,
uma vez que a ilha mais antiga (Santa Maria) surgiu há “apenas” 8 milhões. Assim, é natural
que, por exemplo, o único mamífero endémico seja o morcego Nyctalus azoreum e que exista
apenas uma única ave rapina presente em todo o arquipélago: a águia-de-asa-redonda (Buteo
buteo rothschildi) vulgarmente conhecida nas ilhas por milhafre.
De acordo com Borges et al. (2010) o número total de taxa (espécies e subespécies) terrestre
nos Açores está estimado em cerca de 6164 (6112 espécies) sendo que o número total de
espécies e subespécies endémicas terrestres dos Açores é de cerca de 452 (411 espécies). Os

animais apresentam o maior número de endemismos, com 299 taxa (Arthropoda = 236;
Mollusca = 49; Vertebrata = 12; Nematoda = 2), compreendendo cerca de 73% dos
endemismos terrestres dos Açores. As plantas vasculares contam com 72 endemismos e
muitas destas espécies endémicas de plantas vasculares são consideradas relíquias das
florestas extintas durante as ultimas glaciações na Europa (Dias, 1996). Bons exemplos disso
são os taxa dos géneros Laurus, Clethra, Ilex, Picconia, Myrica e Prunus. De destacar ainda a
vidália (Azorina vidalii) como sendo o único género endémico dos Açores. Os Fungi (incluindo
os líquenes) apresentam 33 endemismos e quer as diatomáceas dulçaquícolas quer os briófitos
incluem sete espécies endémicas (ver tabela anexa).
Os Açores possuem um mosaico complexo e diverso de habitats marinhos costeiros e
oceânicos atendendo à proximidade entre ambientes costeiros e oceânicos. Os diferentes
habitats do arquipélago servem como zonas de reprodução, abrigo, crescimento, alimentação
ou descanso para numerosas espécies com distintas afinidades ecológicas e geográficas. A
ocorrência de grandes pelágicos, de grandes espécies de invertebrados, peixes ou cetáceos,
que acabam por se integrar, de forma mais ou menos permanente, na dinâmica costeira
insular permite que a ictiofauna marinha da Região seja bastante diversificada e abundante.
Existem registos de 460 espécies dentro ZEE (Zona Económica Exclusiva) das quais 44 são
peixes cartilagíneos (raias, tubarões e quimeras) e 416 são peixes ósseos.
O grau de endemismo de vertebrados marinhos é muito reduzido, sendo apenas considerados
como peixes endémicos o bodião (Centrolabus caeruleus), o rascasso (Scorpaena azorica)
(Santos et al., 1997) e o Scymnodalatias garricki do qual se conhecem apenas 2 espécimes. No
que diz respeito aos invertebrados marinhos, os moluscos apresentam um elevado endemismo
sobretudo a nível dos gastrópodes (27 espécies endémicas). Os Açores possuem também
colónias importantes de corais, tanto Mediterrânicos como de origem Macaronésica ou NorteAfricana que, embora não formem recifes, colonizam vastas áreas incluindo grutas de baixas
profundidades (Barreiros, 2013). Os Açores são um dos poucos locais no mundo onde está
registada a ocorrência de 28 espécies de Cetáceos (Prieto & Silva, 2010) cuja frequência varia
sazonalmente. A ausência de plataforma continental torna possível ver espécies grandes
pelágicas, como por exemplo o atum-patudo (Thunnus obesus) ou a tintureira (Prionace
glauca), que em outras regiões não se aproximam tanto da costa.
Relativamente às aves marinhas, os Açores são um local extremamente importante para as
populações nidificantes de cagarros (Calonectris diomedea borealis), frulho (Puffinus assimilis),
alma-negra (Bulweria bulwerii), garajau-rosado (Sterna dougalli) e garajau-comum (Sterna

hirundo) e o paínho-de-monteiro (Oceanodroma monteiroi). Destas merece especial atenção o
paínho-de-monteiro por ser a única ave marinha endémica dos Açores e o cagarro, uma vez
que 65% da população mundial nidifica nos Açores (Meirinho et al., 2014).

ESPÉCIES EXÓTICAS NOS AÇORES
Entre as espécies exóticas introduzidas nos Açores e comuns às nove ilhas salientam-se, entre
as plantas vasculares, a conteira (Hedychium gardneranum), a hortência (Hydrangea
macrophylla), o incenso (Pittosporum undulatum) e a criptoméria (Cryptomeria japonica).
Algumas destas espécies exóticas assumiram um carácter invasor (e.g. H. gardneranum)
extremamente agressivo ocupando território anteriormente de espécies endémicas sendo que
uma das situações mais graves ocorre na ilha de S. Miguel na Zona de Protecção Especial (ZPE)
do Pico da Vara. Situações preocupantes ocorrem igualmente nas Flores com a hortênsia, e
Pico e S. Miguel com o incenso (P. undulatum). No que se refere às espécies exóticas de fauna,
destacam-se algumas invasoras como o pardal (Passer domesticus) e o escaravelho-japonês
(Popillia japonica) - ambos introduzidos a partir da ilha Terceira - o lagostim-de-água-doce
(Procambarus clarkii), o coelho (Oryctolagus cuniculus), a ratazana (Rattus norvegicus) e o
rato-preto (Rattus rattus).
[MM]

a. ILHA DE SÃO MIGUEL

Localizada entre a latitude 37°48′N e a longitude 25°12′W São Miguel, a maior ilha do
arquipélago tem 64,7 quilómetros de comprimento e 15 km de largura máxima apresentando
uma área de aproximadamente 750 km2. Por ser a ilha com maior área, a ilha de São Miguel é
aquela que apresenta um maior número de espécies endémicas.

Figura 1 – Ilha de São Miguel | Fonte: Google Maps
Como ponto de referência de trabalho realizado nesta ilha na recuperação da flora e fauna
endémicas o destaque vai para a Reserva Natural do Pico da Vara que se situa na zona Este da
ilha com uma área de 7,86 km2, e que integra o ponto mais alto da ilha de São Miguel (1105
m). Ao nível de habitats, destacam-se os prados dominados por Deschampsia sp. que surgem
nos topos das montanhas e a Floresta Laurissilva constituída por Erica azorica (Urze),
Vaccinium cylindraceum (Uva-da-Serra), Juniperus brevifolia (Cedro-do-Mato) e Laurus azorica
(Louro). Ao nível da fauna destaca-se a presença do Priolo (Pyrrhula murina), a única ave
terrestre endémica dos Açores, outrora comum, e que viu a sua distribuição geográfica
restrita aos concelhos do Nordeste e Povoação sobretudo devido à substituição da floresta
nativa pelas florestas exóticas de Cryptomeria japonica e Pittosporum undulatum (Ramos,
1996).
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