O Parque Natural do Fogo
encontra-se situado no
coração da ilha do Fogo, e
abrange o vulcão, a
bordeira, o perímetro
ﬂorestal de Monte Velha,
com uma área de
aproximadamente 85 km2
distribuídos pelos 3
municípios da ilha.

The Fogo Natural Park is located in the heart of the
Fogo island, and includes the volcano, the
bordeira, the forest perimeter of Monte Velha, with
an area of approximately 85 km2 distributed by the
3 municipalities of the island.
Área do Parque Natural do Fogo:
8.469 hectares
Área por Conselho
Santa Catarina: 4.237 hectares (50%)
Mosteiros: 2.370 hectares (28%)
São Filipe: 1.861 hectares (22%)
Ano da criação: 2003
Decreto-Lei:
N.º 3/2003 de 24 de Fevereiro

Patrimonio sociocultural
A população residente dentro do Parque (Chã-das-Caldeiras) possui
características próprias, não só físicas como também pelo seu modo
tradicional de vivência e convivência. Chã das Caldeira foi ocupada no inicio
de século XX, por volta de 1917. A população vive principalmente de
agricultura, pecuária e alguns pestações de serviso na área de turismo.
Grande parte das casas foram construídas de forma tradicional a partir de
pedras vulcânicas.
The resident population inside the Park (Chã-das-Caldeiras) has its own
characteristics, not only physical but also by its traditional way of living and
coexistence. Chã das Caldeira was occupied at the beginning of the 20th
century, around 1917. The population lives mainly from agriculture, cattle
raising and some provision of service in the tourism area. Most of the houses
were built in the traditional way from volcanic stones.

Patrimonio Biologico
A beleza paisagística, a especiﬁcidade da fauna e da ﬂora e sua conjugação
com o meio, representam no PNF.
No PNF existem 120 espécies de plantas, das quais 31 são endémicas.
Destas 6 são endémicas da ilha (Língua-de-vaca, Fruncho, Cravo-brabo,
Sabão-de-feiticeira, Mostardinha e Piorno do Fogo ).
Das 40 taxas de aves encontradas em Cabo Verde, 13 taxas nidiﬁcam no
PNF das quais 5 são endémicas de Cabo Verde (Coruja, Andorinhão,
Txota-cana, Falili, Gon-gon); Das 25 taxas de répteis terrestres registadas
em Cabo Verde, 5 são encontradas no Parque
The beauty of the landscape, the speciﬁcity of the fauna and ﬂora and their
combination with the environment, represent a unique heritage in the PNF
There are 120 plant species in the PNF, of which 31 are endemic. Of these 6 are
endemic to the island (Lingua de vaca, Fruncho, Cravo-brabo,
Sabão-de-feiticeira, Mostardinha and Piorno do Fogo).
Of the 40 bird species found in Cabo Verde, 13 species nest in the PNF of which
5 are endemic to Cabo Verde (Coruja, Andorinhão, Txota-cana, Falili, Gon-gon);
Of the 25 terrestrial reptile species recorded in Cabo Verde, 5 are found in the
Park.

