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Promover o património natural e cultural, com espe-
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A construção da Casa do Fósseis no 
centro histórico de Vila do Porto permi-
tiu reforçar a divulgação do património 
natural, e mais especificamente, o rico 
espólio de elementos paleontológicos e 
geológicos existentes na ilha de Santa 
Maria, onde se encontra a maior jazida 
de fósseis a céu aberto do Atlântico de fósseis a céu aberto do Atlântico 
Norte. Proporciona aos visitantes con-
hecimento sobre o processo de forma-
ção de fósseis, a formação geológica 
da ilha de Santa Maria e a importância 
da sua riqueza paleontológica no con-
texto internacional, apresentando as 
jazidas e os fósseis mais relevantes que 
podemos encontrar na ilha.
Na ilha do Pico, a reconversão de um 
armazém desativado, permitiu a sua 
adaptação a uma exposição perma-
nente para promover uma das suas 
riquezas culturais - a Cultura da Vinha 
da ilha do Pico.

The House of Fossils in the historic center 
of Vila do Porto allowed reinforcing the 
dissemination of the natural heritage, 
and more specifically, the rich collec-
tion of palaeontological and geological 
elements on the island of Santa Maria, 
home to the largest fossil deposit in the 
open sky of North Atlantic. Provides open sky of North Atlantic. Provides 
knowledge about the process of fossil 
formation, the geological formation of 
the island of Santa Maria and the im-
portance of its paleontological richness 
in the international context, presenting 
the most relevant deposits and fossils 
that can be found on the island.
In the island of Pico, the reconversion of 
a deactivated warehouse, allowed its 
adaptation to a permanent exhibition 
to promote one of its cultural riches - 
the Culture of the Vine of the island of 
Pico.


