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Els minerals del massís volcànic d'Água de Pau,
illa São Miguel, Açores, Portugal

INTRODUCCIÓ
Amb aquest article pretenem fer una revisió i posar 

al dia les espècies minerals que s’han trobat en els ja-
ciments d’aquest massís volcànic situat en la principal 
illa de l’arxipèlag de les Açores, São Miguel. Fins no fa 
gaires anys aquests jaciments havien estat molt poc es-
tudiats; no ha estat fins aquests darrers anys que s’han 
dut a terme investigacions sistemàtiques amb el des-
cobriment de noves espècies i diverses rareses mine-
ralògiques.

Les nostres recerques van començar l’any 2010 amb 
un primer viatge, al qual van seguir vuit viatges més a 
les illes, fins el 2017, per examinar i recollir nombrosos 
exemplars de les sienites. Hem de destacar que cada 

viatge ens ha permès trobar i especificar noves espè-
cies. Això demostra que hi ha més investigacions per 
realitzar i que els descobriments estan molt lluny de 
donar-se per acabats.

Una contribució molt important a aquest treball ha 
estat donada per Pedro Alves, per la part geològica dels 
jaciments i per la determinació de la turkestanita. Tam-
bé cal citar a Nikita Chukanov, que va determinar l’onei-
llita. Volem destacar especialment Anthony Kampf  
per l’estudi sistemàtic de més de 300 exemplars i que 
per dret propi considerem com un dels autors d’aquest 
article. També volem tenir un record pel nostre com-
pany Germano Fretti, recentment traspassat, qui ens 
va animar fins als darrers dies a difondre els descobri-
ments realitzats en aquest massís.

Les àrees de recerca són principalment dues:
• El llit de graves i còdols del riu Ribeira Grande, al 

paratge de Lombadas (vall de Lombadas). Els exem-
plars foren recollits entre les roques que el riu ha 
arrossegat, tot seguint a peu per la llera en un llarg 
i preciós recorregut a partir de les ruïnes de la ins-
tal·lació de l’embotellament de les fonts d’aigua fe-
rruginosa.

• La pedrera de pumicita (pedra tosca) ubicada a 
la carretera del volcà de Fogo (o Água de Pau). La 
pedrera és parcialment activa, explotada per l’em-
presa Albano Vieira S.A., i cal demanar permís per 
accedir-hi.

Situació i geologia
L’illa de São Miguel és la més gran de l’arxipèlag de 

les Açores, una regió autònoma de Portugal. Aquest 

Figura 1. Situació de les Açores. Mapa: modificat, d’Einar Ragnar 
Sigurðsson (2013).
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arxipèlag situat al mig de l’Atlàntic, a uns 1.450 km 
a l’oest de Lisboa, està format per nou illes i diver-
sos illots que es distribueixen en direcció ONO-ESE al 
llarg d’aproximadament 600 km.

Les Açores es troben en la convergència d’estructu-
res tectòniques responsables tant de la sismicitat com 
de l’activitat volcànica [figura 1]. Entre les estructures 
més importants podem destacar la dorsal d’expansió 
ultralenta NW-SW del Rift de Terceira, al límit septen-
trional de l’altiplà, les zones de fractura occidental i 
oriental i la dorsal mesoatlàntica (MAR, Mid-Atlantic 
Ridge) [figura 2]. La dorsal és la responsable de la 
separació de la plataforma en una part més petita a 
l’oest, el grup occidental, i la part de l’est, que inclou 
els grups central i oriental [figura 3].

La formació de l’arxipèlag va començar fa 35 mi-
lions d’anys amb múltiples episodis volcànics que van 
aixecar el fons marí i que van conduir a la formació 
de la primera illa, Santa Maria, fa prop de 8,12 mi-
lions d’anys, durant el Miocè. Les illes es van formar 
una a una fins a la més jove, Pico, que es va formar fa 
“només” 270.000 anys. 

L’illa de São Miguel, juntament amb Santa Maria, 
pertany al grup oriental. Es va formar fa aproximada-
ment 4,1 milions d’anys (la segona de les Açores). És 
l’illa més gran de l’arxipèlag, amb 66 km de longitud i 
16 km d’amplada, el que representa uns 747 km2. Des 
del punt de vista geomorfològic es poden definir vuit 
unitats importants (Zbyszewsky et al., 1958), que in-
clouen volcans (Furnas i Povoação), massissos volcà-
nics (Sete Cidades i Água de Pau), importants regions 
volcàniques (Picos i Tronqueira-Nordeste), la plata-
forma de la costa nord i l’altiplà d’Achada das Furnas.

El massís Água de Pau (Serra da Água de Pau) puja 
fins a una alçada de 947 m al Pico da Barrosa, amb 
vista a la caldera que ocupa el Lagoa do Fogo. A par-
tir d’aquest punt també podem distingir, dins de la 
caldera, un con de pumicita (pedra tosca) i diversos 
doms traquítics (Wallenstein, 1999). La caldera inte-

rior és lleugerament ovalada, amb un diàmetre màxim 
d’uns 3 km (E-O) i uns 2,5 km (N-S), això per un dià-
metre basal de 13 km (Zbyszewsky et al., 1958). L’edi-
fici volcànic està cobert per dipòsits volcanoclàstics 
corresponents a una superfície d’aproximadament 
133 km² (Wallenstein, 2009). Moore (1991) esmenta 
una caldera exterior, localment conservada a la zona 
nord, est i oest del volcà [figura 4].  Wallenstein (1999) 
proposa una columna estratigràfica volcànica amb 
quatre unitats, en ordre descendent d’edat: 
 - El grup inferior representa la major part del massís 

de Fogo (Água de Pau) i inclou tots els materials de 
més de 40.000 anys.

 - El grup superior és el que cobreix l’àrea més gran 
del complex i està composat principalment per dipò-
sits piroclàstics i epiclàstics i fluxos de fang (França 
et al., 2003).

 - La formació de Lombadas inclou dipòsits piroclàs-
tics de pumicita i colades de lava de menys de 3.000 
anys.

 - La formació històrica correspon a l’erupció de 
1563 (Weston, 1964).
Es poden assenyalar dos esdeveniments eruptius prin-

cipals com a responsables de la formació de la caldera. 
El primer es va produir fa entre 46.500 i 26.500 anys i el 
segon en els últims 15.000 anys (Wallenstein i Duncan, 
1998). El volcà de Fogo ha crescut per acumulació de 
lava i dipòsits piroclàstics, dominat en els darrers 5.000 
anys per erupcions explosives de tipus traquític plinià.

L’erupció de 1563 és el més recent dels cinc esdeve-
niments explosius que s’han produït a la caldera inte-
rior. Aquesta activitat del s. XVI va començar amb epi-
sodis freatomagmàtics inicials que van dipositar fines 
capes de lapil·li acrecionat. A continuació va donar-se 
una potent erupció pliniana que va generar per caiguda 
els enormes dipòsits de traquites. En una tercera fase 
es van produir col·lapses parcials de la caldera, que van 
conduir a l’emplaçament de diversos nivells interestra-
tificats d’ignimbrites i dipòsits de caiguda. L’augment 

Figura 2. Principals plaques i estructures tectòniques:
MAR) Dorsal mesoatlàntica, CMA) Serralada mesoatlàntica. 
Mapa: modificat, de www.speleoazores.com.

Figura 3. Microplaca de les Açores 
i les seves corresponents estructures. 

Mapa: modificat, de Zanon (2015).
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de l’activitat i els dipòsits van provocar el col·lapse total 
(Pensa et al., 2015). Alguns d’aquests dipòsits contenen 
els nòduls de sienita, que poden arribar a ser notables 
per la seva mida.

Les sienites
Els xenòlits de sienita, de fins a 0,5 m de diàmetre 

(Moore, 1991), poden mostrar diferents textures, de 
gra fi a gra gruixut. També poden presentar textures 
sacaroides, que són molt fràgils i fàcilment trenca-
bles en la mà. El color pot variar entre del blanc al 
gris blanquinós en funció del seu contingut en quars 
i minerals màfics.

Com a conseqüència de l’enriquiment en compos-
tos volàtils durant el fraccionament magmàtic, les 
sienites són, en general, riques en petites cavitats 
(ocasionalment de fins a uns pocs centímetres) [figu-
ra 5]. La massa sienítica es va enriquir especialment 
en P, Zr, Ti, Nb-Ta i ETR, que van permetre la formació 
d’una gran varietat de minerals. Cann (1967) va estu-
diar la mineralogia de les sienites d’Água de Pau apun-
tant sanidina, arfvedsonita (?), quars i aegirina com a 
principals components, acompanyats de biotita, zir-
có i dalyita, en menor quantitat. També afirma que, 
en alguns casos, la sodalita està present en lloc del 
quars; això és especialment cert en les mostres de sie-
nita procedents de Furnas.

Els xenòlits sienítics els podem trobar en tufs con-

Figura 4. Estructures i principals volcans de l’illa de São Miguel. Mapa: modificat, de V.-H. Forjaz, Carta Vulcanológica (1984).

Figura 5. Fragment de sienita on s’observen les cavitats miarolítiques 
amb aegirina i altres piroxens. Foto: J. Rosell i X. Ortiz.
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solidats (dipòsits piroclàstics soldats o consolidats 
formats per cendres, pols i gredes) de 100.000 anys 
d’antiguitat en els dipòsits del nord de São Miguel, 
així com en el vessament magmàtic més jove de la 
caldera (de fa 12.500 anys) on poden representar fins 
a un 20% de la roca (Moore, 1991).

Fins i tot es poden estendre als dipòsits piroclàs-
tics del Lagoa do Fogo, fins a prop de la costa nord. 
La densa vegetació que cobreix gran part de la zona 
no afavoreix el mostreig. Fins ara, el millor lloc per 
trobar blocs de sienites és a la llera del riu Ribei-
ra Grande (vall de Lombadas), d’on prové la majo-
ria de les mostres i els minerals descrits en aquest 
treball.

MINERALOGIA
La llista d’espècies determinades fins al 2017 al 

massís d’Água de Pau apareix a la taula de la figura 6.

Sulfurs
• Molibdenita, MoS2

Es presenta en les clàssiques làmines metàl·liques 
grises, de contorn hexagonal, de fins a 3 mm. Alguns 
cristalls es troben parcialment oxidats i recoberts 
d’una pàtina blanquinosa, similar a la molibdita.
• Pirita, FeS2

Només l'hem trobada en un exemplar, com a cris-
talls d’hàbit octaèdric, brillants, amb lluïssor me-
tàl·lica daurada, de fins a 0,5 mm, associats a cris-
talls blancs de tremolita, en una matriu que no era 
sienita.

Halurs
• Fluocerita-(Ce), (Ce,La)F3

Es van trobar només uns pocs cristalls roses hexa-
gonals, amb el prisma curt. La mida màxima dels cris-
talls és de 0,4 mm.
• Fluorita, CaF2

S’han trobat pocs cristalls de fluorita. Presenten 

formes octaèdriques, són incolors, amb arestes arro-
donides i mida per sota del mil·límetre. Són molt di-
fícils de veure ja que són incolors i es troben sobre la 
sienita blanca, associats a quars hialí.

Òxids
• Baddeleyita, ZrO2

El maig de 2016 es van trobar uns pocs exemplars 

Figura 6. Espècies determinades al massís d’Água de Pau. 
Font: Chiappino et al. (2017).

Molibdenita: cristall d’1,6 mm. Foto: Germano Fretti; 
col.: Luigi Chiappino.

Pirita: cristall de 0,3 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.
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d’aquest rar òxid de zirconi. Cristalls geminats i es-
triats de fins a 1 mm, en associació amb estètics cris-
talls negres de ferrocatoforita, titanita groc ataronja-
da, cristalls octaèdrics negres de magnetita i prismes 
marrons de zirconolita, en cavitats d’una matriu com-
pletament composada de sanidina.
• Euxenita-(Y), (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6

Hem trobat només cinc cristalls biterminats, ne-
gres, de fins a 0,5 mm, d'aquesta espècie.
• Fergusonita-(Y), YNbO4

Apareix com a cristalls de color taronja, bipirami-
dals (l’aspecte és similar a cristalls d’anatasa allar-
gats segons c). Són molt estètics i destaquen sobre el 
blanc de la matriu sienítica. Hem trobat també petits 
cristalls ataronjats, complexos, sobre agregats negres 
d’ilmenita, de fins a 0,6 mm.
• Fluorcalciopiroclor, (Ca,Na)2(Nb,Ti)2O6F

Se n’han trobat fins ara només tres exemplars, for-
mats per petites rosetes de cristalls laminars, de co-
lor groc llimona, de fins a 0,3 mm.

• Fluornatropiroclor, (Na,Pb,Ca,ETR,U)2Nb2O6F
És un dels minerals més freqüents, present pràcti-

cament en tots els blocs de sienita que es troben al riu 
Ribeira Grande (vall de Lombadas). Els cristalls són 
sempre octaèdrics i el color és variable: groc, taron-
ja, vermell a granat. Els cristalls són excel·lents per a 
l’espècie i les mides de fins a 1,2 mm. 
• Hematites, Fe2O3

Es presenta com a petits cristalls metàl·lics, de fins 
a un mil·límetre, de color gris fosc, hexagonals; ha-
bitualment isolats, però també en diminutes rosetes 
formades de làmines. Estan associats i interpenetrats 
amb cristalls de bastnäsita-(Ce) o de parisita-(Ce). 
• Ilmenita, Fe²⁺TiO3

Es presenta en agregats o cristalls isolats hexago-
nals, metàl·lics i de color negre, que s’associen a vega-
des amb cristalls de fergusonita-(Y) de color taronja. 
Mida de fins al mil·límetre.
• Magnetita, Fe²⁺Fe³⁺2O4

Apareix com a cristalls octaèdrics de color gris fosc, 

Euxenita-(Y), amb bastnäsita-(Ce): cristall de 0,7 mm. 
Foto: Serge Lavarde; col.: Luigi Chiappino.

Fergusonita-(Y): C.V. 1,1 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Fluocerita-(Ce): cristall de 0,15 mm. Foto: Roberto Bracco; 
col.: Luigi Chiappino.

Fluorita, amb ferrocatoforita: cristall de 2 mm. 
Foto: Germano Fretti; col.: Luigi Chiappino.
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de poques dècimes de mil·límetre, associats a agregats 
divergents, en plomall, de cristalls aciculars verds d’ae-
girina. En un sol nòdul de sienita l’hem trobada asso-
ciada a ferrocatoforita, zirconolita i baddeleyita.
• Òpal, SiO2·nH2O

Es presenta com a petites esferes blanques, de fins a 0,4 
mm, associades a titanita i en una sienita molt compacta. 
• Policrasa-(Y), Y(Ti,Nb)2(O,OH)6

Apareix en petits agregats radials formats per acícu-
les blanques, formant feixos de mida submil·limètrica.
• Quars, SiO2

És un mineral present en tots els blocs de sienita. 
Apareix com a cristalls incolors, amb el prisma ben 
desenvolupat. Tot sovint, aquests cristalls presenten 
estries en el prisma, perpendiculars a l’eix c.
• Zirconolita, CaZrTi2O7

Al maig de 2016 es van trobar els primers exem-
plars: cristalls isolats o en feixos, de fins a 2 mm i de 
color marró; en un còdol de sanidina, associats a fe-
rrocatoforita, magnetita i baddeleyita.

Carbonats
• Bastnäsita-(Ce), (Ce,ETR)[F|CO3]

Apareix com a grups de cristalls tabulars de con-
torn hexagonal, de poques dècimes de mil·límetre, 
habitualment de color blanc a beix; només en un cas 
hem trobat cristalls ataronjats. A vegades es troba as-
sociada a cristalls d’hematites.
• Parisita-(Ce), Ca(Ce,ETR)2[F2|(CO3)3]

Per l’aspecte, la paragènesi i les mides dels cristalls, 
és similar a la bastnäsita-(Ce), però el color és rosat 
clar i té lluïssor vítria. És extremadament rar i només 
s’han trobat uns pocs exemplars.

Fosfats
• Fluorapatita, Ca5[F|(PO4)3]

Es presenta en cristalls prismàtics hexagonals, 
blancs o incolors, de fins a 1,2 mm. El prisma es troba 
truncat pel pinacoide i, de vegades, s’observen petites 
cares de la bipiràmide hexagonal.
• Monazita-(Ce), (Ce,ETR)[PO4]

A Ribeira Grande hem trobat sienites amb cristalls de 

Zirconolita, amb ferrocatoforita: C.V. 0,9 mm. 
Foto: Serge Lavarde; col.: Luigi Chiappino.

Bastnäsita-(Ce): C.V. 1,7 mm. 
Foto: Serge Lavarde; col.: Luigi Chiappino.

Fluorcalciopiroclor: agregat cristal·lí de 0,2 mm. 
Foto: Serge Lavarde; col.: Luigi Chiappino.

Policrasa-(Y): C.V. 0,7 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.
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monazita-(Ce), isolats o formant rosetes, de tons rosats. 
Només hem trobat un exemplar en el qual el cristall és 
tabular i de color groc daurat. A la pedrera de pedra tos-
ca (pumicita) s’han trobat alguns cristalls de monazita 
de color groc daurat amb mides properes al mil·límetre.

Silicats
• Aegirina, NaFe³⁺[Si2O6]

És un dels minerals més espectaculars, sobretot en 
alguns exemplars trobats a la pedrera de pumicita. Es 
presenta com a cristalls ben formats, alguns amb el 
prisma molt allargat i de secció fina, amb cares termi-
nals asimètriques. També com a cristalls equidimen-
sionals, formant feixos o com a individus aïllats. Pot 
ser de color negre, marronós, verd intens a verd clar. 
Els cristalls poden assolir mida centimètrica. 
• Albita, Na[AlSi3O8]

Apareix com a típics cristalls laminars a tabulars, 
incolors, dins de les cavitats de sienita.
• Analcima, Na[AlSi2O6]·H2O

L'hem trobada només una vegada, com a cristalls inco-

lors pseudocúbics, en cavitats d’una lava de to gris fosc.
• Andradita, Ca3Fe3+

2[(SiO4)3]
Hem trobat al riu Ribeira Grande (vall de Lomba-

das) grups de cristalls mal formats d'aquest granat, 
de color marró clar.
• Astrofil·lita, K2NaFe2+

7Ti2[(OH,F)5|O2|(Si4O12)2]
Generalment, els cristalls tenen un color taronja 

daurat molt característic, amb mida de fins a 3 mm. 
En alguns exemplars la terminació dels cristalls indi-
viduals és obliqua, en d’altres està alterada. Es troben 
com a cristalls isolats o formant feixos divergents. 
També hem trobat agregats semblants a acícules dau-
rades o de color marró fosc.
• Augita, (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Al,Fe3+,Ti)[(Si,Al)2O6]

Es presenta com a cristalls negres ben definits amb 
l’aspecte clàssic de l’espècie, dintre les sienites. S’es-
micolen fàcilment. Poc habitual i quasi sempre sub-
mil·limètric.
• Britolita-(Ce), Ca2(Ce,ETR,Ca)3[OH|(SiO4,PO4)3]

Apareix com a cristalls prismàtics hexagonals, blan-
quinosos amb inclusions marronoses, que no són 

Monazita-(Ce): C.V. 0,8 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Astrofil·lita: C.V. 3,3 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Parisita-(Ce): C.V. 0,9 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Fluorapatita: cristall de 0,95 mm. Foto: Germano Fretti; 
col.: Luigi Chiappino.
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particularment atractius. Recentment hem trobat 
cristalls amb un aspecte similar, però amb cristalls 
verdosos de monazita-(Ce) espurnejant sobre les ca-
res del prisma. Rara i de mida submil·limètrica.
• Britolita-(Y), Ca2(Y,ETR,Ca)3[OH|(SiO4,PO4)3]

Volem destacar dues formes de presentar-se aquest 
mineral. Una primera com a estètics prismes rosats 
hexagonals, de qualitat gemma, amb les cares termi-
nals truncades o amb petites cares del pinacoide, de 
fins a 1 mm. L’altre, en agregats d’agulles incolores 
entrecreuades, en petites cavitats. És poc freqüent.
• Cerita-(Ce), (Ce,La,Ca,ETR)₉(Mg,Fe3+)[(OH)₃|(HSiO₄)₄ 

|(SiO₄)₃]
Hem trobat aquesta espècie només una vegada i se’n 

van identificar quatre cristalls, hexagonals lamel·lars, 
de color rosa intens i de poques dècimes de mm. 
• Chevkinita-(Ce), (Ce,La,Ca)₄(Fe²⁺,Mg)(Fe²⁺,Ti,Fe³⁺, 

Al)₂Ti₂[O₈|(Si₂O₇)₂]
Es presenta com a petits cristalls negres (els més 

petits tenen reflexos interns marrons) que mostren 

cares terminals complexes, amb moltes petites face-
tes. Sovint, els cristalls es troben sobre agregats ma-
rrons clars de dalyita. És una espècie rara a la zona i 
els cristalls no assoleixen més que unes poques dèci-
mes de mil·límetre.
• Chiappinoïta-(Y), (Y,ETR)2Mn2+[(Si3O7)4]

És un dels dos minerals amb la localitat tipus a Água 
de Pau. El nom és en honor a un dels autors d’aquest 
article, que va recollir les mostres. Van aparèixer en 
un bloc de sienita, de petita mida i se’n van recollir 
pocs exemplars. Els cristalls són ròmbics, incolors i 
semblen la punta d’una escarpra plana, de fins a 0,5 
mm. És extremadament rara.
• Dalyita, K₂Zr[Si₆O₁₅]

Es tracta d’una espècie que es presenta amb dife-
rents aspectes: com agregats brillants, com cristalls 
prismàtics brillants incolors, com cristalls pseudocú-
bics petits d’un to marronós clar o en agregats ma-
rrons clars associats a diminuts cristalls negres de 
chevkinita-(Ce), sempre amb mida submil·limètrica. 

Britolita-(Y): C.V. 2,4 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Cerita-(Ce): cristall de 0,16 mm. Foto: Germano Fretti; 
col.: Luigi Chiappino.

Astrofil·lita: C.V. 4 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino. 

Britolita-(Y): cristall de 0,82 mm. Foto: Germano Fretti; 
col.: Luigi Chiappino.
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En alguns casos, el mineral es pot confondre amb la 
ferrokentbrooksita i llavors es fa molt difícil la deter-
minació visual. És poc freqüent.
• Ekanita, Ca2Th[Si8O20]

Aquest mineral té un aspecte molt estrany i curiós, 
ja que es presenta com plomalls formats per agulles 
molt petites i fines, incolores i que recorden un pe-
tit pinzell. S’han trobat molt pocs exemplars submi-
l·limètrics.
• Elpidita, Na2Zr[Si6O15]·3H2O

Aquest mineral també es presenta amb diferents 
aspectes: com a petits prismes allargats (submi-
l·limètrics) de color blanc perla (semblants a heulan-
dita deshidratada) a incolors, amb terminacions en 
punta de fletxa; també com agregats de petits cristalls 
prismàtics de tons marronosos o de contorn quadrat 
i incolors.
• Enigmatita, Na2Fe2+

5Ti[O2|Si6O18]
A la pedrera de pedra tosca (pumicita) s'ha trobat 

com a cristalls molt rics en cares, amb terminacions 

complexes i estriats en el sentit del prisma. Són molt 
brillants i de color gris molt fosc, de vegades amb una 
estètica iridescència. Els cristalls, molt fràgils, poden 
presentar microfractures perpendiculars al prisma. 
Al riu hem trobat també exemplars formats per cris-
talls molt fins en feixos. La mida pot arribar fins als 3 
mm.
• Epididimita, NaBe[OH|Si3O7]

Espècie extremadament rara que va ser identifi-
cada en una única troballa per Sergio Varvello, com 
a petits cristalls geminats en V, aplanats i estriats. 
• Ferrocatoforita, (Na,K)NaCaFe²⁺₄Al[(OH)2|AlSi7O22]

Apareix com uns molt estètics cristalls prismàtics 
amb moltes i petites cares terminals, de fins a 20 mm. 
En una ocasió es va trobar un magnífic exemplar sen-
se les cares del prisma, en una matriu composada 
principalment de sanidina i en associació amb zirco-
nolita i baddeleyita.
• Ferrokentbrooksita, Na9(Na,ETR,K)6Ca6Fe2+,Mn2+)3 

Zr3Nb[Cl2|(O,OH,H2O)3|Si25O73]

Chiappionoïta-(Y): cristall de 0,37 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Dalyita: C.V. 1 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Chevkinita-(Ce), amb dalyita: cristalls de fins a 1,4 mm. 
Foto: Germano Fretti; col.: Luigi Chiappino.

Chiappionoïta-(Y), amb astrofil·lita: cristall de 0,35 mm. 
Foto: Serge Lavarde; col.: Luigi Chiappino.
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Es presenta com a agregats de cristalls o individus iso-
lats de color marró clar, tot i que se n’han trobat de ro-
sats i incolors. No es fa possible una identificació visual 
d’aquests exemplars ja que són molt similars a mem-
bres del grup de l’eudialita, també presents a la zona.
• Flogopita, KMg₃[(OH)₂|AlSi₃O₁₀]

Apareix com a cristalls lamel·lars hexagonals, lleu-
gerament arrodonits, de fins a 1 mm, en les cavitats 
de les laves grises fosques trobades al riu Ribeira 
Grande. Poc habitual.
• Fogoïta-(Y), Na3Ca2(Y,ETR)2Ti[F3|O|(Si2O7)2]

És la segona espècie amb localitat tipus a Água de 
Pau. Es presenta com agregats divergents de cristalls 
aciculars a prismàtics, de color blanc a groguenc, ra-
rament de varis mil·límetres. Se sol trobar associada 
a astrofil·lita.
• Gadolinita-(Y), (Y,ETR)2Fe2+[Be2Si2O10]

A dia d’avui només se n’han trobat tres exemplars, 
dos d’un color verd poma i un tercer de color verd in-
tens, amb mides de fins a 2 mm.

• Hingganita-(Y), (Y,ETR)2[Be2Si2O8(OH)2]
Apareix com a grups formats per cristalls submil·limè-

trics incolors i molt brillants. 
• Huttonita, Th[SiO4]

Només s’ha trobat fins ara un cristall de 0,8 mm, 
que es va fer servir per a l’anàlisi. El color és groc clar 
i mostra facetes complexes.
• Kentbrooksita, Na9(Na,ETR)6(Ca,ETR)6(Mn2+,Fe2+)3Zr3 

Nb[F2|(H2O,O)3|Si25O73]
Se n’han trobat molt pocs exemplars, de fins a 0,5 

mm, com a cristalls daurats molt brillants acompan-
yats d’agregats divergents d’aegirina i excel·lents 
cristalls de narsarsukita. Cal un anàlisi per poder di-
ferenciar la kentbrooksita d’altres espècies del grup 
de l’eudialita. 
• Låvenita, (Na,Ca)₂(Mn²⁺,Fe²⁺)(Zr,Ti)[(O,OH,F)₂|Si₂O₇]

Aquesta espècie només s’ha trobat a la pedrera de 
pumicita, en blocs de sienites compactes arrodonits. 
Aquestes sienites no contenien quars i la låvenita es 
trobava associada a sodalita, titanita, sanidina i petits 

Ferrocatoforita: C.V. 3,3 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Ferrokentbrooksita: C.V. 3,4 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Elpidita, amb aegirina: cristall d’1,2 mm. Foto: Germano Fretti; 
col.: Luigi Chiappino.

Enigmatita: C.V. 2 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.
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cristalls metàl·lics de magnetita amb fluornatropi-
roclor. Els cristalls són complexes, generalment mal 
cristal·litzats, de tons marronosos a ataronjats i de 
fins a 1 mm habitualment, encara que n’hem trobat 
algun de fins a 3 mm.
• Lorenzenita, Na₂Ti₂[O₃|Si₂O₆]

Es va trobar l’any 2016, com agregats de cristalls de 
fins a 3 mm en les cavitats de la roca, amb tonalitats del 
groc clar al rosat, també incolor. En els individus més 
desenvolupats observem facetes terminals en punta de 
fletxa. Es troben associats a cristalls daurats de bioti-
ta, prismes hexagonals blancs de fluorapatita, cristalls 
grocs de zircó i negres d’aegirina i ferrocatoforita. 
• Manganoeudialita, Na₁₄Ca₆(Mn2+,Fe2+)₃Zr₃[Cl2| 

(H₂O,O,OH)4|Si₂₆O₇₂(OH)₂]
Aquesta espècie només ha estat trobada en una oca-

sió, com agregats submil·limètrics de cristalls d’inten-
sa lluïssor daurada, entapissant les cavitats de la roca.
• Narsarsukita, Na2(Ti,Fe3+)[(O,F,OH)|Si4O10]

Es presenta com a cristalls tabulars o pseudocúbics 

amb cares i arestes corbades. El color va de rosat a 
incolor, o ataronjat pels cristalls pseudocúbics. Els 
cristalls tabulars mostren de vegades una de les cares 
recoberta per una substància d’aspecte oxidat. Les 
mides són de 0,2 a 0,3 mm per als cristalls i de fins a 
10 mm pels agregats. Poc comuna a la pedrera i extre-
madament rara al riu.
• Okanoganita-(Y), (Na,Ca)₃(Y,ETR)₁₂[F₁₄|B2Si2O11| 

(SiO4)4]
Água de Pau és la segona localitat mundial d’aquest 

rar mineral, que es presenta com a petits agregats de 
cristalls laminars de fins a 0,3 mm, de color rosat clar, 
a vegades amb formes hexagonals. Les laminetes po-
den estan lleugerament inclinades, amb un aspecte 
similar a una superfície de bombolles de sabó. Es una 
espècie extremadament rara i només s’ha trobat en 
dues ocasions.
• Oneillita, Na₁₅Ca₃Mn2+₃Fe²⁺₃Zr₃Nb[(OH,Cl)₂|(O,OH, 

H₂O)₃|Si₂₅O₇₃]
Es tracta d’un altre espècie del grup de l’eudialita, 

Hingganita-(Y), amb policrasa-(Y): C.V. 1,2 mm. 
Foto: Germano Fretti; col.: Luigi Chiappino.

Huttonita: C.V. 1,5 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Fogoïta-(Y): C.V. 2,8 mm. Foto: Germano Fretti; 
col.: Luigi Chiappino.

Fogoïta-(Y): C.V. 1,5 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.
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molt rar al jaciment. Es presenta com a estètics cris-
talls idiomorfs, del color de mel fosc, en una matriu 
friable composta gairebé exclusivament per sanidina. 
Té mides de fins a 0,5 mm per als cristalls individuals 
i de fins a 1 mm per als agregats.
• Petarasita, Na₅Zr₂[(Cl,OH)|Si₆O₁₈]·2H₂O

Es presenta com a grups de cristalls o com a indivi-
dus isolats, a vegades en creixement paral·lel, submi-
l·limètrics i de color blanc d’ivori; sempre associats a 
dalyita alterada. 
• Sanidina, (K,Na)[AlSi₃O₈]

Es presenta com a cristalls ben formats, de fins a 1 
mm, incolors; de vegades les cares es troben esqui-
txades per òxids de ferro. 
• Sodalita, Na₈[Cl₂|Al₆Si₆O₂₄]

Es troba rarament a la pedrera de pumicita, en les 
sienites sense quars, com a cristalls isomètrics blancs 
de fins a 1 mm, en les cavitats arrodonides i en asso-
ciació amb cristalls de låvenita i titanita.
• Steacyita, K~0.75(Na,Ca)₂Th[Si₈O₂₀]

És un dels minerals més interessants. Apareix com 

a cristalls prismàtics tetragonals, alguns amb termi-
nacions de la bipiràmide truncada pel pinacoide ba-
sal, individuals o agrupats, de color verd poma i de 
qualitat gemma, de fins a 2 o 3 mm. Els cristalls són 
de formació recent i són transparents perquè encara 
no han estat metamictitzats.
• Titanita, CaTi[O|SiO₄]

Es presenta com a cristalls isolats o en agregats de 
fins a 4 mm, amb terminacions definides. Són trans-
parents, molt brillants i tenen un estètic color groc 
daurat, i també n’hi ha de tons ataronjats a marró clar.
• Torita, Th[SiO₄]

Només s’han trobat uns pocs exemplars, com a cris-
talls biterminats sense prisma, de fins a 0,3 mm, en 
sienites alterades i fràgils, a la pedrera de pumicita 
(pedra tosca).
• Tremolita, Ca₂Mg₅[(OH)₂|Si₈O₂₂]

Només s’ha trobat en una ocasió, com agulles blan-
ques, molt estètiques, de fins a 0,3 mm, associades a 
pirita.
• Turkestanita, (K,□)(Ca,Na)₂Th[Si₈O₂₀]·nH₂O

Narsarsukita: cristall d’1 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Okanoganita-(Y): C.V. 0,8 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Låvenita: C.V. 3 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Lorenzenita: C.V. 2,3 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.
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Es presenta com a cristalls prismàtics tetragonals, 
de fins a 1 mm, molt semblants als de steacyita, però 
incolors. És molt rara. 
• Vlasovita, Na₂Zr[Si₄O₁₁]

Aquesta espècie ha estat identificada en dues oca-
sions, una a la pedrera de pumicita i l’altra al riu Ri-
beira Grande (vall de Lombadas). A la pedrera apareix 
dintre de grans cavitats, com a cristalls prismàtics de 
color blanc lletós, de fins a 1 mm. Al riu, com a cris-
talls també prismàtics, però de color lleugerament 
groguenc, amb lluïssor adamantina i de mida submi-
l·limètrica. Aquesta és la primera vegada que la vlaso-
vita es troba en cristalls idiomorfs.
•  Zircó, Zr[SiO₄]

Hem trobat nombrosos cristalls de zircó, amb molts 
colors i moltes morfologies: cristalls ròmbics, amb 
o sense prisma; agregats de fins prismes elongats, 
quasi aciculars, alguns deformats; grups de diminuts 
cristalls en creixement paral·lel. Pot ser incolor o de 
diversos colors: groc a marronós, blanc, gris o rosat. 
La mida dels cristalls individuals és de fins a 1 mm.

Steacyita: cristall de 0,5 mm. Foto: Germano Fretti; 
col.: Luigi Chiappino.

Steacyita: cristall de 1,8 mm. Foto: Germano Fretti; 
col.: Luigi Chiappino.

Petarasita: C.V. 1,5 mm. 
Foto: i colecció Serge Lavarde.

Steacyita: C.V. 1,7 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Sodalita: C.V. 2,5 mm. Foto: Serge Lavarde; col.: Luigi Chiappino.
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Vlasovita: C.V. 1 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Zircó: C.V. 1,5 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Titanita: C.V. 5 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Torita: cristall de 0,45 mm. Foto: Germano Fretti; 
col.: Luigi Chiappino.

Tremolita: C.V. 1 mm. 
Foto i colecció: Serge Lavarde.

Turkestanita: cristall d'1 mm. 
Foto i col.: Luigi Chiappino.
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Chevkinita-(Ce): C.V. 0,18 mm. 
Foto (SEM) i col.: Pedro Alves.

Sèrie euxenita-(Y)-policrasa-(Y): C.V. 0,09 mm. 
Foto (SEM): Pedro Alves; col.: Luigi Chiappino.

Britolita-(Y): C.V. 1 mm. Col. i foto: Joan Rosell.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027315002917#!
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Baddeleyita: C.V. 1,2 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Fluornatropiroclor: C.V. 1,8 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Titanita i zircó: C.V. 3 mm. Foto i col.: Joan Rosell.
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A les pantalles de sortides de l’aeroport de Lisboa ja 
apareix el nostre vol TP1865, destinació Ponta Delga-
da (PDL). Han estat un parell d’hores d’espera des que 
vam arribar de Barcelona per fer escala en aquest ae-
roport, que té molts noms. Després de quasi un parell 
d’hores de vol i quasi 1.500 km recorreguts, divisem 
per la finestreta de l’avió un grapat d’illes, amagades 
entre els núvols baixos i la boira. L’aproximació a l’ae-
roport és tranquil·la fins que assolim certa alçada, on 
els vents laterals sacsegen l’aeronau com si fos de pa-
per. No és la primera vegada que el pilot de les línies 
aèries portugueses TAP s’enfronta a aquesta situació i 
la seva perícia ens deixa a terra amb certa contundèn-
cia però seguretat. Aquest no és un dels aeroports més 
perillosos del món -com sí que és considerat el seu veí, 
el ‘Cristiano Ronaldo’ (encertat nom per un aeroport 
perillós [sic]) de Madeira- però els vents atlàntics po-
den fer-lo difícil tot sovint.

L’aeroport de Ponta Delgada (anomenat João Paulo 
II) és el principal aeròdrom de les illes Açores. Es troba 
a l’illa de São Miguel, prop de la ciutat del mateix nom, 
la més poblada de l’arxipèlag (amb unes 70.000 àni-
mes, de les 150.000 que hi ha a l’illa). Ponta Delgada 
comparteix la capitalitat amb Angra do Heroísmo (a 
l’illa de Terceira) i Horta (a l’illa de Faial).

Molts coneixíem les Açores per l’anticicló que por-
ta el seu nom però que realment es forma a milers de 
kilòmetres d’aquestes illes. Realment hauríem d’ano-
menar-les arxipèlag "dels" Açores, perquè diuen que 
pot provenir d’astor (açor en portuguès), un ocell ra-
pinyaire que se suposa que era habitual al moment del 
descobriment. De fet, però, mai n’hi va haver a les illes. 
Alguns historiadors pensen que el corònim té el seu 

origen en el mot arcaic portuguès azures (atzurs, és a 
dir, blaves) a causa del color blau de les illes vistes de 
lluny. La majoria, però, insisteix que el nom deriva dels 
ocells.

Aquest viatge a les Açores va sorgir simplement de la 
lectura d’un article publicat l’any 2015 a Rivista Mine-
ralogica Italiana: “I minerali del Vulcano di Fogo (Água 
de Pau), São Miguel, Azzorre, Portogallo” (Chiappino et 
al., 2015). Les posteriors recerques sobretot a Mindat, 
les interessants espècies dels jaciments i la bellesa de 
l’indret van animar-nos a contactar amb ell per sol·lici-
tar informació. En Luigi Chiappino, molt amablement, 
no va dubtar en oferir-se a indicar-nos no només els 
llocs interessants sinó també alguns aspectes impor-
tants a tenir en compte, com el mitjà per enviar les 
mostres recollides cap a Catalunya.

L’arxipèlag de les Açores està format per nou illes i 
pertany a la Macaronèsia. Les illes (de més gran a més 
petita) són: São Miguel, Pico, Terceira, São Jorge, Faial, 
Flores, Santa María, Graciosa i Corvo. Ja eren conegu-
des per navegants cartaginesos, àrabs i normands. A 
l’Edat Mitjana ja es parlava d’unes terres i illes míti-
ques situades en aquestes latituds: l’Atlàntida, l’Antilla 
(o davant-illa), l’illa de Sant Brandán, l’illa Brasil, les 
Set Ciutats i les illes Azuis. Però quan els portugue-
sos van arribar a les actuals Açores, aquestes illes no 
estaven habitades per éssers humans, a diferència de 
les Canàries. El 1351 apareixen per primera vegada, ja 
amb el nom «dos Açores», en una carta portolana flo-
rentina. Cap a la meitat de la dècada de 1420, capitans 
portuguesos com Gonçalo Velho Cabral, Diogo de Sil-
ves i d’altres visitaren l’arxìpèlag, de forma voluntària 
o accidental. Des de llavors, sovintejaren les visites 

NOTES D’UN VIATGE MINERALÒGIC A L’ILLA DELS VOLCANS: SÃO MIGUEL, AÇORES
Joan Rosell Riba (GMC; el Prat de Llobregat, Barcelona)
Francesc Xavier Ortiz Rua (GMC; Campdevànol, Girona)

Vista de Ribeira Grande. Foto: J. Rosell i X. Ortiz.
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portugueses. El 1439 començà la colonització de les 
illes, amb portuguesos procedents de les regions de 
l’Algarve i l’Alenteixo. En segles posteriors arribaren 
colons procedents d’altres països europeus. Colom va 
posar-hi els peus l’any 1493 en la seva tornada després 
de fer les “Amèriques” (1).

Un cop arribats a São Miguel, ens vam instal·lar a l’al-
tra banda de l’illa, a prop de Ribeira Grande. Corre el 
mes de novembre de 2016. Els mesos de setembre a 
desembre pot ser no són els millors per visitar l’illa: la 
possibilitat de pluges és més alta, però també cal dir 
que és possible que us plogui en qualsevol període de 
l’any. Les illes es troben dins de la corrent del Golf, la 
qual les confereix un clima moderat, sense grans varia-
cions; és un suau clima oceànic subtropical. Tanmateix, 
el que s’aixeca com un dia assolellat pot acabar en un 
ruixat o una pluja moderada i constant. La tempera-
tura mitjana oscil·la entre els 14 °C i els 23 °C, durant 
l’any, però els mesos de juny a octubre la temperatura 
por acostar-se algunes jornades als 30 °C. Els matins 

era habitual que el sol brillés amb força a prop de la 
costa i un mar de núvols tapés les muntanyes properes.

L'illa de São Miguel té una forma allargada i, com to-
tes les illes veïnes, és d’origen volcànic. Cal remarcar 
que les “muntanyes” més altes d’Europa es trobarien 
a les illes Açores, si considerem que la base dels cons 
volcànics es troba a gran profunditat. L’estratovolcà de 
Montanha do Pico, a l’illa homònima, té una alçada de 
2.351 m s.n.m. (la més alta de Portugal), però en reali-
tat l’alçada des de la zona abissal és de més de 5.000 m.

Geològicament, l’illa està formada per tres grans es-
tratovolcans actius: Sete Cidades, Fogo i Furnas. Entre 
ells hi ha un nombrós eixam de petits cons d’escòries. 
Sete Cidades és, sens dubte, l’estratovolcà més actiu de 
les Açores, amb entre 12 i 17 erupcions traquítiques 
explosives durant els darrers 5.000 anys; la més recent 
fa només 500 anys (Widom et al., 2012).

Per arribar a Furnas unes altes serralades et rodegen, 
et limiten en totes direccions, y baixes per una carrete-
ra en ziga-zaga. No és fins que arribes a la població que 

Les calderes de Furnas ens recorden que som dins del cor del 
volcà. Foto: J. Rosell i X. Ortiz.

Caldera de Pêro Botelho, a Furnas.
Foto: J. Rosell i X. Ortiz.

Surgències de fangs i gasos, a Furnas. 
Foto: J. Rosell i X. Ortiz.

Sofre de sublimació, a Furnas. 
Foto: J. Rosell i X. Ortiz.
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t’adones que ets dins d’una impressionant caldeira de 
5,6 km de diàmetre i quasi 400 m de fondària. En el cor 
de la vila hi ha nombroses basses de fang bullent (algu-
nes molt calentes, d’altres tèbies), solfatares i profunds 
pous fumejants (com la caldeira de Pêro Botelho) que 
omplen l’aire d’olors sulfurosos i deixen bonics subli-
mats de cristalls de sofre (Moore, 1990). L’any 1630 
la zona sud del volcà va entrar en erupció durant una 
setmana. Aquesta gran erupció explosiva, violenta, era 
probablement de tipus vulcanià i va ejectar molta pu-
micita (pedra tosca). L’erupció va formar una cúpula 
de lava i va produir fluxos piroclàstics. Els fluxos de 
fang van causar més de 200 morts.

Hem deixat pel final el volcà de Fogo (o Água de Pau). 
És el que alberga, en la seva caldera interior, el Lagoa 
do Fogo, i en la caldera exterior, el paratge de Lom-
badas, vora el riu Ribeira Grande (vall de Lombadas), 
estudiat en aquest article. La caldera exterior data de 
fa uns 40.000 anys. La caldera interior, la més jove de 
l’illa de São Miguel, es va formar fa uns 15.000 anys. 

Entre les dues, a la zona nord-est del llac, trobem els 
rierols i torrents de la vall de Lombadas. En el llac es 
poden observar conus volcànics formats en els darrers 
5.000 anys, composats per pumicita i escòries. Aquest 
estratovolcà té una alçada de 947 m, amb una caldera 
d’aproximadament 3 km de diàmetre i amb parets de 
fins a 300 m. El volcà presenta una important erosió en 
els seus vessants, produïda per diversos torrents.

El primer dia el vam aprofitar per anar a visitar la 
pedrera de pumicita (nom petrogràfic) o pedra tosca 
(nom comú), que es troba a mig camí entre el nucli de 
Ribeira Grande i el Lagoa do Fogo, a la carretera que 
mena al Pico da Barrosa (EN5-2A). La pedrera l’explota 
la companyia de materials per a la construcció Albano 
Vieira, S.A. No ens va costar contactar amb l’encarre-
gada de la planta, que molt amablement ens va indicar 
que no hi havia cap problema per visitar l’explotació i 
recollir minerals, sempre que es respectessin les zones 
on es treballava.

Vam veure que la pedrera s’estenia cap el nord, des 

Zona en restauració de la pedrera de pumicita (pedra tosca), on 
vam localitzar nombrosos blocs interessants. 
Foto: J. Rosell i X. Ortiz.

Instal·lacions de la pedrera. 
Foto: J. Rosell i X. Ortiz.

A la pedrera de pumicita (pedra tosca). 
Foto: J. Rosell i X. Ortiz.

Vapor d’una planta d’extracció d’energia geotèrmica. 
Foto: J. Rosell i X. Ortiz.
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d’on hi havia les oficines i els tallers. Part de l’explo-
tació l’estaven reomplint amb estèrils per a restaurar 
la zona. El moviment de terres es veia important, però 
al principi no vam trobar blocs mineralitzats, la qual 
cosa ens va desmoralitzar una mica. Però, en canviar 
de zona, de seguida vam començar a trobar blocs ja 
trencats, molt probablement per col·leccionistes que 
havien visitat aquesta part de la pedrera i que indica-
ven que la zona podia ser més prometedora. Tot seguit 
ja vam identificar blocs interessants. Es tractava de tra-
quites amb fenocristalls de fesdespat i amb cavitats ge-
neroses, a l'interior de les quals solia haver-hi cristalls 
de quars i fins i tot alguna titanita. També vam trobar 
sienites molt prometedores, que no ens van defraudar. 
Van aparèixer els primers cristalls d’aegirina, enigma-

tita, brillants titanites, alguna astrofil·lita i petits però 
estètics cristalls taronges de fluornatropiroclor. També 
vam poder recollir alguns espècimens del grup de la 
britolita. Cal dir que les indicacions que en Luigi Chia-
ppino ens havia proporcionat van ser força encertades.

En sortir del jaciment vam aturar-nos en una pista 
al costat de la carretera, que ens va cridar l’atenció per 
la quantitat de vapor que sortia de les roques. Era un 
petit bufador que expulsava vapor a alta temperatura 
provinent del subsòl. L’illa aprofita l’energia geotèrmi-
ca per a la generació d’electricitat i de calor. Des de les 
fumaroles de vapor d’aigua a alta pressió, mitjançant 
tubs que condueixen el vapor fins a les centrals gene-
radores. Evidentment, també s’aprofiten pels banys 
termals.

Gredera davant la pedrera de pumicita. Foto: J. Rosell i X. Ortiz.

Cartells d’advertència per possibles acumulacions de CO2 que 
poden provocar asfíxia. Foto: J. Rosell i X. Ortiz.

Al bell mig del poble de Furnas, les caldeiras, un conjunt de 
calderes fumejants de fang, vapor i aigua bullent. 

Foto: J. Rosell i X. Ortiz.
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Dormir i menjar a São Miguel, i a les illes Açores en 
general, és força econòmic, amb una bona oferta de 
B&B i hotels, sobretot fora de la temporada alta. Per 
ser una illa, São Miguel té una ramaderia i pesca força 
importants i una prou rica agricultura. Destaca la pin-
ya tropical, petita però molt dolça; res a veure amb la 
que estem acostumats a comprar als nostres mercats. 
No cal dir que la gastronomia gira en torn al peix i al 
marisc atlàntics i també a la carn. De la mateixa mane-
ra que succeeix amb les illes Canàries, pel seu caràcter 
insular, allunyades del continent, els seus residents te-
nen importants avantatges fiscals.

El segon dia el nostre objectiu mineralògic van ser 
les valls volcàniques del paratge de Lombadas (vall de 
Lombadas), tal com hem dit abans, situat en el vessant 
nord-est del volcà de Fogo. La carretera per accedir-hi 
passa per Caldeiras, un antic balneari on encara ens 
podem banyar en les seves aigües termals i veure els 
forats al terra, on la gastronomia volcànica local cuina 

plats típics en el vapor subterrani. Continuant per la 
carretera que mena al Monte Escuro ens trobem a la 
dreta una pista asfaltada amb un senyal que ens indica 
Lombadas. En aquest paratge, travessat pel riu Ribei-
ra Grande, podem veure les runes d’una antiga plan-
ta embotelladora d’aigua mineral. Actualment molts 
veïns venen aquí a omplir garrafes d’aigua. La boira 
ens envolta i una fina pluja rega una vegetació tropi-
cal, frondosa, on creixen unes esponeroses falgueres i 
brillants fulles de monsteres. Les valls són profundes 
i amb uns talussos que ens mostren diferents nivells 
piroclàstics de cendres i lapil·li amb blocs de mida ge-
nerosa intercalats, testimoni de les erupcions del volcà 
on som.

Tal com ens va indicar en Luigi Chiappino, els blocs 
més interessants es troben a la llera del riu i tenen te-
nen tons clars, entre blancs i d’ivori. La feina és centra 
en anar buscant aquests còdols i anar-los trencant per 
veure’n l’interior. La pluja fina no ajuda a mirar amb 

Runes de l’antiga embotelladora de Lombadas, sota la boira. 
Foto: J. Rosell i X. Ortiz.

Un petit descans a Lombadas. 
Foto: J. Rosell i X. Ortiz.

Cal obrir els còdols per saber si poden ser prometedors. 
Foto: J. Rosell i X. Ortiz.

Fent cerca entre els còdols de la llera del riu Ribeira Grande 
(vall de Lombadas). Destaquen les sienites pel seu color 
més clar. Foto: J. Rosell i X. Ortiz.
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la lupa de mà, però els primers fragments ja ens mos-
tren petits cristalls de color taronja i molt brillants de 
fluornatropiroclor. Probablement aquesta espècie és 
una de les més boniques i comuns en la zona. Les tra-
quites i les sienites es troben plenes de cavitats, són 
força cristal·lines i algunes contenen bonics cristalls. 
Podeu provar sort en altres tipus de roques on poden 
aparèixer altres espècies. Ja s’ha parlat en l’article dels 
minerals de la zona, però encara pot ser possible que 
apareguin noves espècies, tal com es va trobar la chia-
ppinoïta-(Y), en un bloc no gaire gran, o la fogoïta-(Y), 
en visites d’altres buscadors, ambdues amb localitat 
tipus en aquest massís.

La recollida de fragments ens permetrà, un cop arri-
bats a casa, poder cercar nous espècimens. Només cal 
reduir els blocs a la mida d’un cigró, i tot i així podria 
ser que en la següent “trencada” aparegui un micro in-
teressant. No es poden perdre mai ni l’esperança ni la 
paciència.

La resta de dies els vam dedicar a revisitar alguns 
jaciments i fer una mica de turisme. El volcà de Mon-
te Oscuro va fer honor al seu nom. Un fort vent, plu-

ja i boira no ens van deixar més que prendre algunes 
mostres. Entre elles fragments de basalt, diferents als 
d’Olot o les Canàries, ja que el basalt de les Açores pro-
vé de l’astenosfera que tenim sota la veïna dorsal me-
soatlàntica.

Cims com el de Pico da Barrosa ens ofereixen una 
vista espectacular d’ambdós costats de l’illa. Planes es-
quitxades de conus volcànics, algun d’ells explotats per 
treure’n gredes (lapil·li). Lluny, a occident, l’imponent 
massís de Sete Cidades, a orient, Furnas, i als nostres 
peus, el magnífic Lagoa do Fogo.

A la gran pantalla de l’aeroport de Ponta Delgada ja 
apareix el nostre vol TP1860, destinació Lisboa. Les 
nostres “pedres” (uns quants kilograms) ja han sor-
tit direcció Lisboa al matí; les retrobàrem a la bodega 
del vol de Lisboa a Barcelona. Contents, amb ganes de 
desembolicar els tuperwares, mirant alguns exemplars 
que portem a l’equipatge de mà... Regressem tot pen-
sant en tornar-hi per conèixer i assaborir aquest arxi-
pèlag i visitar altres indrets. Illes de calma, de boscos 
tropicals, llacs volcànics, fonts delicioses i bullidors, 
molt poc explotades turísticament, per ara...

La vall de Lombadas, al fons. 
Foto: J. Rosell i X. Ortiz.

Vista, des del Pico da Barrosa, de la caldera del volcà de Fogo 
(o Água de Pau), amb el llac al seu interior. 

Foto: J. Rosell i X. Ortiz.

Notes
(1) [on-line, 2018] a <https://ca.wikipedia.org/wiki/Açores >.
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