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Publicação “Le volcanisme de L’ Ile de Faial et l’eruption du volcan de Capelinhos”, 
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Le volcanisme de L’ Ile de Faial et l’eruption du volcan de Capelinhos  
Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal, 1959  
Memória : nova série ; 4   
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A erupção do vulcão dos Capelinhos que teve início a 27 de setembro 1957 e terminou a 25 de outubro de 

1958, pela diversidade dos fenómenos explosivos e efusivos e pela sua longa duração, atraiu para a região 

muitos cientistas, jornalistas e curiosos, portugueses e estrangeiros, como o geógrafo Orlando Ribeiro e o 

seu filho António Ribeiro que é atualmente um dos geólogos portugueses mais conceituados nacional e 

internacionalmente.  

Esta memória dos Serviços Geológicos de Portugal apresenta os resultados das missões científicas realizadas 

por F. Machado, C. F. Torres de Assunção, M. Nascimento, A. F. Dinis, H. Tezieff, A. de Castello Branco, G. 

Zbyszewski, O. da Veiga Ferreira e F. M. Almeida.  

Le Volcanisme de L’ Île de Faial et L’ Éruption du Volcan de Capelinhos é uma memória extremamente rica 

de elementos que permitem compreender, de forma aprofundada, os fenómenos geológicos daquela região, 

profusamente ilustrada com fotografias, esquemas, mapas, dados petrológicos, descrições e integra uma 

carta geológica da ilha.   
 

A perspetiva histórica que inclui o estudo relativo à erupção de 1672 possibilita ainda uma abordagem mais 

abrangente que amplia a conceção de uma atividade vulcânica muito diversa, associada a atividades mais 

explosivas ou efusivas e à emissão de lava basáltica e andesítica. Por todas estas razões, Le Volcanisme de L’ 

Île de Faial et L’ Éruption du Volcan de Capelinhos é uma publicação que permite múltiplas utilizações em 

aulas e também entre curiosos acerca de fenómenos vulcânicos. 

Ainda hoje esta zona da ilha do Faial continua a ser estudada, nomeadamente pela NASA, devido à 
diversidade de elementos geológicos que permitem compreender como evoluiu a paisagem de Marte 
durante os últimos milhões de anos. 
 

 SABER +     

links (consultados a 7/03/2022): 

Erupção | 60anoscapelinhos (parquesnaturais.wixsite.com) 
50º Aniversário da Erupção do Vulcão dos Capelinhos – RTP Arquivos 
Direção Regional da Cultura (azores.gov.pt) 
Microsoft Word - SM_200.docx (uevora.pt) 
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Recurso adequado à exploração em aula, na disciplina de biologia e geologia: 

10.º ano (domínio AE – Estrutura e dinâmica da geosfera) 

11.º ano (domínio AE – Magmatismo e rochas magmáticas) 

 

Erupção do Faial de 1672 

A partir de relatos históricos e do estudo das rochas da região é possível reconstituir a história da 

erupção de 1672. Esta erupção foi precedida por cerca de uma centena de abalos sísmicos sendo que 

o hipocentro destes se situaram a cerca de 3 km de profundidade. A atividade vulcânica começou 

com uma curta fase explosiva à qual se seguiu, durante 10 meses, uma fase efusiva onde ocorreu 

uma considerável extrusão de lava basáltica (cerca de 360 milhões de m3 dos quais apenas 16 milhões 

terão solidificado em terra). A lava era extruída a cerca de 1100°C, porém esta arrefecia durante o 

percurso para cerca de 900°C perdendo a sua mobilidade. 

 

I 

Sistematiza, no teu caderno, os tópicos necessários à discussão na turma dos seguintes temas: 

1. Relação entre a diminuição da temperatura da lava com o fenómeno de diferenciação magmática. 

2. Relação entre o progressivo enriquecimento em sílica da lava com a alteração da sua velocidade 

de deslocação.  

3. Relação entre a posição geográfica do Faial e o seu contexto geológico. 

 

 NA – Placa Norte Americana 

EU – Placa Euroasiática 

AF – Placa Africana 

EAFZ – Zona de falha leste dos 

Açores 

GF – Falha Glória 

 

Fig. 1: Posição geográfica dos Açores Introdução - Projecto Cratera (utl.pt) 
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II 

Erupção do Faial de 1957 

Os oito cartões (um por grupo) foram adaptados a partir de esquemas disponibilizados em Le 

Volcanisme de L’ Île de Faial et L’ Éruption du Volcan de Capelinhos (1959) - p.16 - e permitem 

percecionar diferentes etapas da erupção do vulcão dos Capelinhos de 1957, em diferentes datas, 

tendo em conta diferentes fases que coexistiram (ou não) com intensidades diversas: fase 

explosiva; fase fragmentária; fase efusiva; fase sísmica; fase de degradação e fase sulfatariana. 

1. Interpreta e discute, com os teus colegas de grupo, os dados disponibilizados no cartão que vos 

foi atribuído; 

2. Sistematiza, em conjunto com os teus colegas de grupo, os principais elementos resultantes 

dessa discussão num pequeno texto; 

3. O porta-voz do grupo apresenta à turma o texto elaborado. 

 

 

Cartões: 

Cartão 1: Período de 7 de setembro a 3 de novembro de 1957 

Cartão 2: Período de 4 de novembro. a 16 de dezembro de 1957 

Cartão 3: Período de 17 a 31 de dezembro de 1957 

Cartão 4: Período de janeiro de 1958 

Cartão 5: Período de fevereiro de 1958 

Cartão 6: Período de março de 1958 

Cartão 7: Período de   1 de abril a 11 de maio de 1958 

Cartão 8: Período de 12 a 30 de 1958 
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