BEM-VINDO
Se tomou contato com o Açores Natureza Viva – Guia Turístico,
fora do arquipélago dos Açores, cremos que toda a informação
aqui reunida, o ajudará a fazer as melhores opções durante as
suas férias.
Se já se encontra nos Açores e vai utilizar o Açores Natureza
Viva – Guia Turístico, estamos certos que este será o seu
melhor companheiro de viagem e irá dar o apoio necessário
durante a sua visita nas nossas ilhas.
Para facilitar o processo de consulta de informação de cada
ilha, cada uma delas está identificada com a cor pela qual é
habitualmente conhecida.
S. MARIA

S. MIGUEL TERCEIRA GRACIOSA S. JORGE

PICO

FAIAL

FLORES

CORVO

Estamos empenhados em melhorar constantemente o nosso
guia, por isso, se encontrar alguma incorreção, agradecemos a
sua colaboração.
Contate-nos:

ANV Unipessoal, Lda.
Tel: 296 306 360
Email: geral@acoresnaturezaviva.pt
Web: www.azoresguide.net
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AÇORES
NATUREZA VIVA
Entrada e Formalidades

Para chegar aos Açores o meio mais usual é o transporte aéreo. As ligações fazem-se através dos seguintes aeroportos: Aeroporto João Paulo II em Ponta Delgada (ilha de São Miguel), Aeroporto de Santa Maria,
Aeroporto das Lajes (ilha Terceira), Aeroporto da Ilha
do Pico e Aeroporto da Horta (ilha do Faial).
A ligação dos Açores com Portugal Continental é garantida com voos diários via Lisboa e Porto. Existem
voos regulares que ligam o Arquipélago dos Açores
à Região Autónoma da Madeira, Estados Unidos da
América, Canadá, Inglaterra e Alemanha. Diariamente existem voos entre todas as ilhas do arquipélago,
feitas pela companhia aérea regional. Pela sua excelente posição geográfica, os portos açorianos são
escalados por iates e navios de cruzeiro que cruzam
o Oceano Atlântico.
Fazendo parte do território português o visitante estrangeiro ao chegar aos Açores deverá ser portador
de passaporte e, em alguns casos, de um visto. Para
os visitantes cidadãos da União Europeia será apenas
necessário a apresentação do cartão de cidadão.
Nos países em que Portugal não tenha representação
oficial os interessados deverão dirigir-se às autoridades portuguesas para pedir o seu visto.
Os serviços de fronteiras e alfândegas efetuam o controle de entrada e saída de pessoas e bens.
Para circular em automóveis, motociclos ou outros
veículos, à exceção de bicicletas, os cidadãos estrangeiros deverão possuir licenças internacionais ou carta de condução do seu país de origem.
As capitanias dos portos efetuam o controle de entrada e saída de barcos.
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Língua

O idioma falado é o português, embora cada ilha
apresente um sotaque próprio. Os açorianos dominam
com facilidade o inglês, o francês e o alemão.

Vestuário

Na altura do Verão sugerimos que use roupa leve e
fresca. Na primavera e outono aconselhamos o uso de
roupa própria para combater os dias húmidos e mais
frescos. No inverno as temperaturas não são muito
baixas, mas a precipitação é frequente e por isso
aconselhamos o uso de impermeáveis e agasalhos.

Horários Comerciais

Os estabelecimentos comerciais têm o seguinte
horário: das 9:30h às 12:30h e das 14:00 às 18:30h.
Aos sábados encerram às 13:00h.
Estão abertos aos fins de semana centros comerciais,
hipermercados e alguns supermercados. Os
restaurantes, por norma, estão abertos ao almoço das
12h às 15h e ao jantar das 18h às 22h. Os horários
diferem de ilha para ilha. Existem estabelecimentos
que não encerram durante a hora de almoço.
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Transporte

Todas as ilhas dos Açores são ligadas por via aérea,
através da operadora regional. A ligação marítima entre
as ilhas é assegurada pela empresa de navegação
Atlânticoline. As ilhas do Faial, Pico e São Jorge têm
ligação diária.
Em todas as ilhas, o turista dispõe de um serviço de
autocarros de transporte público, que liga quase todas
as localidades das ilhas de uma forma económica e
confortável. Além dos autocarros, existem os serviços
de táxi e rent-a-car.

Moeda

A unidade monetária em vigor é o EURO (€). Existem
moedas de 1, 2, 5, 10, 20 e 50 cêntimos, 1 e 2 euros e
notas de 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euros.
Pode efetuar a troca de câmbio em instituições
bancárias, que estão abertas das 8:30h às 15h exceto
nos fins de semana e feriados. Também pode utilizar
os multibancos EURONET ou utilizar cartões de
crédito nos estabelecimentos que o permitam.
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Lazer

Os Açores oferecem várias formas de passar o seu
tempo, sempre com o máximo entretenimento. Ao
longo da costa existem várias praias e piscinas
naturais. Pode visitar diversos parques e jardins, onde
irá encontrar espécies botânicas muito interessantes.
Em algumas localidades pode experimentar passeios
a cavalo, passeios pedestres e de bicicleta, que são
uma ótima forma de se conetar com a natureza das
ilhas.
As agências de viagens organizam diversos circuitos
e passeios turísticos, permitindo ao turista conhecer,
de uma forma geral, os principais pontos de interesse.
Existem várias empresas que proporcionam momentos
inesquecíveis em iate à vela, passeios de
barco, pesca, mergulho, canyoning, entre muitas
outras atividades que pode realizar nos Açores.
Os vários bares, discotecas, pubs e cinemas são
uma ótima forma de ocupar as suas horas de lazer
noturnas.
8

Desporto

Os desportos que pode praticar são inúmeros.
São Miguel e Terceira oferecem excelentes
campos de golfe. O ténis e o padel são modalidades
que também irá poder realizar.
O mar proporciona a prática de vela, surf, bodyboard,
windsurf, observação de cetáceos e outras atividades
náuticas que irão preencher o seu tempo da melhor
forma.
A abundância de variadas espécies de peixes no mar
dos Açores permite-lhe pescar em mar alto ou rocha
vários exemplares de espadins, anchovas, vejas
e sargos. Nas lagoas e nas ribeiras poderá pescar
trutas, carpas e lúcios. A caça de coelhos, perdizes,
codornizes e pombos é também algo a experimentar.
Para praticar estas atividades de caça e pesca de
água doce, são necessárias licenças que podem ser
obtidas através dos serviços florestais.

Entretenimento e Cultura

O povo açoriano é por natureza festivo. As festas do
Divino Espírito Santo, as festas municipais e as festas
dos padroeiros de cada localidade, os festivais de
verão e as festas populares decorrem normalmente
entre maio e outubro.
As festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, na
ilha de São Miguel, as touradas à corda , os bailinhos
de carnaval e as Sanjoaninas, na ilha Terceira, o
Festival Maré de Agosto, o Maia Folk e o Santa Maria
Blues, na ilha de Santa Maria, o Carnaval, da ilha
Graciosa, a Semana Cultural das Velas, na ilha de São
Jorge, a Semana dos Baleeiros, o Cais de Agosto e as
Festas da Madalena, na ilha do Pico, a
Semana do Mar, na ilha do Faial, a Festa do Emigrante,
na ilha das Flores e o Festival dos Moinhos, na ilha do
Corvo, são algumas das principais festividades.
Nos principais conventos dos Açores estão instalados
museus que, em conjunto com as fortalezas e estátuas,
assinalam alguns marcos da história e da
cultura açoriana.
Os museus, as casas culturais e etnográficas permitem
a identificação do visitante com a cultura, os costumes
e as vivências açorianas.
As igrejas e ermidas das várias localidades apresentam
várias peças relevantes e de grande valor patrimonial.
Devido ao isolamento das ilhas, os açorianos
desenvolveram técnicas de trabalho artesanal em
osso e dente de baleia, escamas de peixe, madeira,
barro, pedra basáltica, folha de milho ou miolo de
figueira.
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Alojamento

O turista encontrará várias infraestruturas hoteleiras à
escolha. Ao hospedar-se deverá receber um cartão
preenchido, com o nome da unidade hoteleira, nome
do cliente, nº do quarto, nº de pessoas, data de entrada
e saída e preço diário. O check-out, por norma, termina
às 12:00h do dia definido.
Nos quartos dos hotéis existe uma tabela onde pode
consultar os preços dos serviços e as respetivas taxas
(os preços da tabela podem ser alterados em função
de alojamento para crianças com menos de 8 anos ou
utilização de camas extra).
De 1 de maio a 30 de setembro é considerada época
alta, entre novembro e março, é considerado época
baixa e, nos meses de abril e outubro é considerado
época média (nem todas as unidades hoteleiras têm o
mesmo critério).
Todos os estabelecimentos devem possuir um livro de
reclamações, mas também pode efetuar as mesmas
na Direção Regional de Turismo ou nos serviços
turísticos competentes de cada ilha.
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Situação Geográfica e Clima

No meio do Oceano Atlântico, a 1408 km de Lisboa
e a 3910 km de Nova Iorque, encontram-se as nove
ilhas vulcânicas do arquipélago dos Açores, sendo
o seu nome derivado da ave de rapina existente no
arquipélago aquando da sua descoberta.
São divididas em 3 grupos: o Oriental – São Miguel
e Santa Maria -, o Central – Terceira, Graciosa, São
Jorge, Pico e Faial – e o grupo Ocidental – Flores e
Corvo. Em conjunto, as ilhas ocupam uma área de
2325 km² e contam com 246 102 mil habitantes.
São Miguel é a maior ilha do arquipélago e o Corvo
é a mais pequena.
A montanha do Pico, na ilha do Pico, é o ponto mais
elevado do arquipélago e de Portugal.
O clima temperado marítimo é suave devido à
influência da corrente do Golfo e é devido a este clima
que os Açores oferecem a beleza paisagística
verde que tanto carateriza as ilhas.
As temperaturas do ar não oscilam muito e mantêm
um valor médio de 23ºC (73ºF), no Verão e de 13ºC
(55ºF), no Inverno, sendo o inverno nos Açores um
dos mais quentes da Europa. A temperatura da água
varia entre os 24ºC (75ºF) e os 17ºC (24ºF).
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OVGA

Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores
Avenida Vulcanológica, n.º 5
9560-414 Lagoa - São Miguel
00351 296 965 376 / 00351 968 913 853
http://ovga.centrosciencia.azores.gov.pt

OMIC

Observatório Microbiano dos Açores
Antigo Chalé de Misturas, Caldeiras
9675-045 Furnas - São Miguel
00351 296 584 765 / 00351 910 544 269
http://omic.centrosciencia.azores.gov.pt

OAA

Observatório do Ambiente dos Açores
Estrada Gaspar Côrte-Real
9700-030 Angra do Heroísmo - Terceira
00351 295 217 845
http://omic.centrosciencia.azores.gov.pt
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www.centrosciencia.azores.gov.pt

A Rede de Centros de Ciência dos Açores
é uma estrutura criada pelo Governo dos
Açores que agrega diversos espaços de
divulgação científica.

OASA

Observatório Astronómico de Santana
Pico do Bode - Santana - Rabo de Peixe
9600-166 Ribeira Grande - São Miguel
00351 296 492 764 / 00351 916 228 004
http://oasa.centrosciencia.azores.gov.pt

OMA

Observatório do Mar dos Açores
Fábrica da Baleia de Porto Pim
Monte da Guia 9900 Horta - Faial
00351 292 292 140
http://oma.centrosciencia.azores.gov.pt

EXPOLAB
Centro Ciência Viva

Avenida da Ciência-Beta, n.º 8
Rosário 9560-421 Lagoa - São Miguel
00351 296 960 520
http://expolab.centrosciencia.azores.gov.pt
15

Descoberta e Povoamento

Os Açores, historicamente, entram no mapa da Europa
na altura da epopeia marítima portuguesa,
levada a cabo por Infante D. Henrique. Apontam-se
como primeiros descobridores do arquipélago Diogo
de Silves, em 1427 ou Gonçalo Velho Cabral, em 1431.
O que é certo é que a humanização do arquipélago
acontece entre 1431 e 1432, com o primeiro envio de
animais e, em 1439, com o primeiro
envio de colonos.
O povoamento estendeu-se pelos vários grupos
ao longos dos séculos: séc. XV, grupo oriental e
central, séc. XVI, o grupo ocidental. O povoamento
foi impulsionado por povoadores do norte e sul de
Portugal, por judeus e mouros, por flamengos, ingleses
e por franceses.
Os Açores desempenharam um papel muito importante
na conquista e defesa das praças portuguesas no norte
de África, pois funcionaram como escala para as naus
vindas da Índia e como ponto de apoio às expedições
para a exploração da América. Também, os Açores
foram importantes na defesa do reino durante o
domínio espanhol entre 1580 e 1640. Durante as duas
guerras, o arquipélago prestou um auxílio vital para os
seus aliados, através dos seus portos e aeroportos, e
constituíram-se como um importante centro de apoio
às comunicações.
Depois da revolução nacional do 25 de Abril de 1974, foi
concedido aos Açores o estatuto de Região Autónoma,
com assembleia legislativa e governo próprio.

16

Entretenimento e Cultura

Os Açores têm à sua disposição muito para oferecer.
De origem vulcânica, cada ilha apresenta a sua
identidade vulcânica própria através dos fósseis, em
Santa Maria, das lagoas, em São Miguel, das grutas,
na ilha Terceira, dos cones, na Graciosa, das fajãs,
em São Jorge, a montanha do Pico, no Pico, o vulcão
dos Capelinhos, no Faial, as cascatas, nas Flores e
o Caldeirão, no Corvo. Todo o arquipélago apresenta
diversos miradouros sobre o oceano, de onde se pode
observar os recortes da costa e das baías existentes,
as vistas deslumbrantes de paisagens inesquecíveis,
lagoas, crateras de vulcões, fumarolas, nascentes de
águas termais e grandes cascatas que impressionam
qualquer um.
A fertilidade do solo e o clima húmido proporcionam
a existência de vegetação em abundância, com a
existência de uma diversidade de flores, com especial
destaque para as hortênsias.
O mar dos Açores é rico em espécies de piscícolas,
ótimo para a prática da pesca desportiva. Também
é possível observar golfinhos, cachalotes, baleias e
outros cetáceos que o irão deslumbrar.
As ilhas apresentam vários espaços que são
considerados Património Mundial pela UNESCO e
outros que são Reservas Naturais que têm sido alvo
de uma grande preservação, mantendo-se intata a
sua natureza, paisagem, flora e fauna.
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Gastronomia

A gastronomia dos Açores é muito diversificada.
Apesar das receitas terem um traço em comum entre
todas as ilhas, estas detêm sempre particularidades
únicas.
Nas carnes, delicie-se com o nosso bife à regional, a
alcatra, os enchidos e os torresmos. Se preferir peixe
e marisco, maravilhe-se com o nosso atum, lapas com
molho Afonso e as famosas caldeiradas de peixe.
Para os mais gulosos, deslumbre-se com os nossos
bolos lêvedos, a queijada da Vila Franca do Campo, a
queijada da Graciosa, as cavacas e os
biscoitos de orelha da ilha de Santa Maria. Para
acompanhar os seus pratos, temos os bons vinhos
do Pico, dos Biscoitos e da Graciosa. Temos ainda os
vários licores da região e o famoso chá dos Açores.
Nas frutas, o ananás dos Açores, o maracujá e a
meloa caraterizam a nossa frutaria.
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S. MARIA
Situa-se a 28º 08´ W e 37º 43´ N e,
em conjunto com São Miguel, formam o Grupo Oriental do Arquipélago dos Açores. Encontra-se a uma
distância de 102 km de São Miguel.
É a ilha que se situa mais a sul do
Arquipélago e é também a que fica
mais próxima de Portugal. A sua
superfície tem, aproximadamente,
97,5 km², o comprimento máximo é
de 18 km e a largura de 10 km.

TRANSPORTES
Para se deslocar na ilha de “Gonçalo Velho“, pode optar por alugar
um automóvel em serviços de rent-a-car, deslocar-se de táxi, ou autocarros de transporte público, que
ligam quase todas as localidades
da ilha.

CURIOSIDADE
Sabia que Santa Maria é a ilha mais antiga do Arquipélago? Também é a única em que se pode encontrar depósitos sedimentares muito antigos, onde
facilmente pode existir uma grande variedade de fósseis de moluscos e outras espécies de maior porte.

Fósseis
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S. MARIA

S. MARIA

S. MARIA
SITUAÇÃO
GEOGRÁFICA

S. MARIA

A descoberta da ilha é, ainda hoje,
uma incerteza. No entanto, é apontada como tendo sido descoberta
por navegadores portugueses, que
aportaram entre 1427 e 1432. Foi a
primeira ilha a ser povoada. Os navegadores portugueses eram, maioritariamente, oriundos do Algarve, e
começaram a sua fixação na costa
norte da ilha (Praia de Lobos) junto
à povoação dos Anjos. Posteriormente, em 1493, no regresso da
primeira viagem à América de Cristóvão Colombo e a sua tripulação
terão desembarcado na baía dos
Anjos.

S. MARIA

A forma mais usual de chegar à ilha
de Santa Maria é através da companhia aérea Sata Air Açores que
assegura voos diários com partida
de São Miguel. De maio a outubro é
ainda possível chegar à ilha do Sol
através de barco de passageiros, a
partir da ilha de São Miguel. Esta
viagem tem a duração de, aproximadamente, 3 horas.

S. MARIA

DESCOBERTA
E POVOAMENTO

S. MARIA

COMO CHEGAR A
SANTA MARIA

S. MARIA

SANTA MARIA

S. MARIA
S. MARIA
S. MARIA
S. MARIA
S. MARIA
S. MARIA

Farol de Gonçalo Velho

Forte de São Brás

Também conhecido como Farol da
Ponta do Castelo, este está localizado na Ponta do Castelo, no lugar
da Maia da freguesia de Santo Espírito. O farol está aberto a visitas,
onde pode conhecer melhor a sua
história e o seu funcionamento.
Além disso, pode desfrutar neste
local de uma bela vista para a Baía
da Maia e, até mesmo, descer até à
antiga Fábrica da Baleia.

Localizado em Vila do Porto, acredita-se que a sua construção tenha
acontecido por volta do séc. XVII. A
sua principal função era proteger a
ilha de ataques e saques de corsários franceses, ingleses, e até mesmo, piratas da Barbária.

Reserva Natural da Baía
dos Anjos

Localidade à beira mar, com um pequeno porto de pescas e piscinas
naturais. Aproveite e visite a capela
onde Cristóvão Colombo mandou
celebrar a missa, no seu regresso
da viagem à América.

Reserva Natural da Baía de
São Lourenço

É uma estância balnear com praia
e piscina natural, situada no fundo
de uma maravilhosa encosta, onde
podemos admirar as vinhas que
produzem o afamado vinho de São
Lourenço.

Ribeira do Maloás

Também conhecida como “Calçada
dos Gigantes”, esta localiza-se no
lugar da Malbusca, na freguesia de
Santo Espírito. Apresenta uma queda de água com cerca de 20 metros
de altura e a sua formação resultou
do contato do mar com a escoada
lávica.

Museu de Santa Maria

Localizado no centro da freguesia
de Santo Espírito, este museu está
instalado numa antiga casa rural do
séc. XX. Neste espaço estão expostas peças de mobiliário e utensílios
de uma casa típica de Santa Maria.

Ilhéu do Romeiro

Já nos segue nas
redes sociais?
@acoresnaturezaviva

S. MARIA

S. MARIA

S. MARIA

LOCAIS DE VISITA
OBRIGATÓRIA

Farol de Gonçalo Velho
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Um lugar de beleza extrema, ornamentado, naturalmente, por uma
gruta com estalatites e estalagmites. Acesso com barco e com presença de um cais, interior e natural.

Barreiro da Faneca

É uma vasta superfície de terreno
árido e argiloso, constituindo uma
paisagem desértica de cor amarelo-avermelhado de feição única nos
Açores.

Poço da Pedreira

Um lago originado pela chuva, numa
pedreira (local de extração de pedra). Um belíssimo local onde a
atividade do homem e da natureza
produzem belos efeitos.

Praia Formosa

Magnífica praia de areia clara, o que
se contrasta das restantes praias
dos Açores que são de areia escura, devido decomposição da rocha
basáltica. Águas com temperaturas
convidativas a um banho relaxante
e também à prática de desportos
náuticos, como o surf.

Cascata do Aveiro

Cascata do Aveiro
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S. MARIA

S. MARIA

S. MARIA

S. MARIA

Localizada no lugar da Maia, na
costa oriental da ilha de Santa Maria,esta imponente cascata apresenta mais de 100 metros de altitude. É formada por duas bacias de
água que se despenham em vertical
pela arriba erodida.

S. MARIA

Com cerca de 590m de altitude, é o
ponto mais alto da ilha. No seu miradouro podemos admirar uma paisagem panorâmica magnífica de toda
a ilha.

Pequena zona de veraneio que
apresenta uma paisagem repleta
de vinhedos e uma piscina natural
onde pode-se banhar a apreciar as
suas águas límpidas.

S. MARIA

Pico Alto

S. MARIA

Reserva Natural da Baía da
Maia

S. MARIA

LOCAIS DE VISITA
OBRIGATÓRIA

S. MARIA
S. MARIA

S. MARIA

COMO CONHECER
A ILHA

Anjos

Praia Formosa

Itinerário II

Saindo de Vila do Porto, siga por
Valverde, Carreira, Almagreira e
atravesse no Brejo de Baixo. Aproveite e pare no Miradouro da Macela
onde poderá apreciar a bela paisagem da Praia Formosa, zona balnear com um extenso areal de areia
branca e águas límpidas. De volta
pela mesma estrada, siga por Almagreira até ao Pico Alto, o local mais
alto da ilha onde pode admirar toda
a ilha e avistar a ilha de São Miguel,
se assim as condições meteorológicas o permitirem. Desça o Pico Alto
e siga até Santo Espírito. Passe pelo centro da freguesia, siga pela Calheta,
pela Ponta do Castelo e desça até à Maia, onde irá encontrar uma zona balnear com uma piscina natural e a imponente Cascata do Aveiro. Regresse
pela mesma estrada até ao Loural, descendo por Santo António até chegar
a São Lourenço, onde encontrará mais uma zona balnear que, para além de
uma piscina natural, oferece também um extenso areal. Regresse a Vila do
Porto fazendo o percurso por Santo Espírito ou por Santa Bárbara.
Saindo de Vila do Porto, siga pelas
Pedras de São Pedro, São Pedro,
Paúl e desça até aos Anjos. Aí encontrará uma zona balnear bastante
agradável com um pequeno porto
e a Ermida de Nossa Senhora dos
Anjos, que apresenta um grande
significado histórico. Regresse em
sentido inverso, seguindo por São
Pedro, Feteiras, Lagoínhas e Santa Bárbara. Desça pelos Picos para
regressar a Vila do Porto, passando
por Almagreira.

S. MARIA

S. MARIA

S. MARIA

S. MARIA

S. MARIA

S. MARIA

Itinerário I

Barreiro da Faneca
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S. MARIA
S. MARIA
S. MARIA

O Festival Maia Folk acontece anualmente no mês de julho. É um festival de
música tradicional acessível a diferentes públicos e com entrada gratuita.
Também no mês de julho, a Baía dos Anjos é anfitriã do Festival Santa Maria Blues, festival este que alberga estilos musicais derivados do jazz e do
blues. É o maior festival de blues realizado em Portugal.
Em agosto, a Praia Formosa abre as suas portas para dar lugar ao Festival
Maré de Agosto. Este é um dos festivais mais antigos de Portugal e atrai
todos os anos muitos festivaleiros. Realiza-se a cerca de 20 metros do mar
da Praia Formosa, o que para muitos é considerado um cenário mágico. O
cartaz conta com nomes destacados do panorama musical internacional e
nacional.

S. MARIA

Durante o Verão acontecem na ilha de Santa Maria diversas festividades
e eventos. Dessas festividades destacam-se essencialmente três festivais
de Verão, nomeadamente o Festival Maia Folk, na Baía da Maia, o Festival
Santa Maria Blues, na Baía dos Anjos e o Festival Maré de Agosto, na Praia
Formosa.

S. MARIA

ENTRETENIMENTO
E CULTURA

. BIENVENU . WELCOME . WILLKOMMEN

WWW.EXPLORESANTAMARIA.PT

/EXPLORESANTAMARIA
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AÇORES
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A principal festa de Santa Maria
realiza-se na Vila do Porto, a 15 de
agosto, em honra da sua padroeira,
Nossa Senhora da Assunção. Também, as festas do Espírito Santo
que decorrem, alternamente, entre
as várias localidades entre maio e
setembro são uma forte tradição.
Foram trazidas pelos primeiros Império do Pilar
povoadores e, além do significado
religioso com a coroação do Imperador e o tradicional cortejo, a componente profana é também muito interessante. São feitos grandes convívios,
envolvendo comidas e bebidas típicas das zonas. Grandes panelas de ferro
são lançadas a fogueiras para cozinhar as tão afamadas sopas do Espírito
Santo (Sopas do Império), que são exclusivamente únicas no Arquipélago,
não perca a oportunidade de as provar. Qualquer pessoa pode juntar-se à
festa e confraternizar. As refeições são gratuitas e o entretenimento é uma
garantia assegurada. Se estiver por Santa Maria nesta altura não hesite e
faça parte destes convívios. Pode ainda encontrar as casas dos Impérios,
utilizadas nas Festas do Espírito Santo, alusivas à Santíssima Trindade
(Pai, Filho e Espírito Santo).
Baseado nos recursos naturais, nomeadamente o barro e a lã, o artesanato de Santa Maria, incide maioritariamente na olaria e tecelagem.
Artigos feitos em barro, trabalhos
em palha, camisolas de lã, mantas
de retalho e panos de linho tecidos
em antigos teares, são apresentadas como peças únicas e de beleza
rara. Embora já sem uso corrente, o
capote e capelo continuam a ser o
traje mais típico quer desta ilha, quer
de todas as outras do Arquipélago.

O folclore teve as suas origens
na música popular do continente
português, sendo este costume
implementado pelos primeiros povoadores. Ao longo do tempo foi-se alterando e adquiriu formas
próprias. Existem bons grupos folclóricos que têm efetuado trabalho
de investigação e pesquisa, conseguindo assim, reproduzir com rigor
e alguma precisão, quer os trajes,
quer as músicas e danças de outros
tempos.

S. MARIA
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FESTAS TRADICIONAIS
ASPETOS ETNOGRÁFICOS

Folclore
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Também conhecido como Castelo
da Praia, está localizado na Praia
Formosa, em Almagreira. A sua função era defender a ilha contra os
ataques de piratas e corsários.

Acredita-se que seja a primeira
ermida a ser construída em Santa Maria e nos Açores. É dito que,
aquando da viagem de regresso da
descoberta da América, Cristóvão
Colombo e sua tripulação rezaram
nesta ermida uma missa devido a
uma promessa feita em alto mar.

Forno da Rua dos Oleiros

Descoberto em 2013 após vários
trabalhos arqueológicos. No seu
interior foram encontrados vários
objetos de cerâmica, muitos deles
intatos. Pensa-se que seja um forno de finais do séc. XVII, sendo que
Gaspar Frutuoso já mencionava na
sua obra um forno nesta rua.

Igreja Matriz da Nossa Senhora da Assunção

Igreja de Santo Antão
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Esta é uma das igrejas mais antigas dos Açores, datando o início do
séc. XV, mais precisamente o ano
de 1439. Foi destruída por corsários franceses e ingleses, e depois
incendiada por piratas da Barbária.

S. MARIA

Ermida de Nossa Senhora
dos Anjos

Primeira ermida erguida nos Açores
dedicada a Nossa Senhora de Fátima, a segunda em Portugal. O
seu acesso faz-se através de uma
escadaria com cerca de 150 degraus, sendo que cada um deles
corresponde às contas do rosário.
Foi benzida em 1928.

S. MARIA

Forte de São João Baptista

Fundado em 1607, este convento foi
alvo de saques por parte de piratas
em 1616 e 1675. Nele, encontramse
localizadas a Igreja de Nossa Senhora das Vitórias e a Igreja dedicada ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Ainda, encontra-se instalada
neste convento a Câmara Municipal
de Vila do Porto.
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Ermida da Nossa Senhora
de Fátima

S. MARIA

Convento de São Francisco
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MONUMENTOS
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A gastronomia da ilha de Santa
Maria destaca-se pelas Sopas do
Espírito Santo, também conhecidas como “Sopas do Império”, pelo
Caldo de Nabos, pelo Bolo na Panela, pela Caçoila, pelos molhos e
pelos enchidos, tais como a alheira,
a morcela e o chouriço. Por norma,
os enchidos fazem-se acompanhar
por inhame. Quanto a mariscos,
pode comer cavaco, lagosta, lapas
e cracas, tudo fresco do mar para
o prato.

Lapas

Biscoitos de Orelha

Na doçaria, os biscoitos de orelha
são o doce tradicional que melhor
define a doçaria mariense, além de
que apresenta um grande valor histórico. Atualmente, ainda são feitos
de forma artesanal. Neste ramo,
são de destacar ainda os biscoitos
cobertos de canela, os biscoitos
brancos e as cavacas. Além disso,
a Meloa de Santa Maria assume-se como o produto de eleição dos
marienses, sendo uma fruta rica em
nutrientes e com um sabor ímpar.

Nos vinhos, há que salientar o vinho
proveniente das vinhas da encostas
de São Lourenço e Maia. Há ainda
à disposição, o vinho abafado e o
vinho abafadinho, o licor de amora
e de leite e, por fim, a aguardente
de produção artesanal e produto de
eleição como digestivo.

Meloa de Santa Maria
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GASTRONOMIA

São Lourenço
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Se está à procura de um bom banho
de água salgada recomendamos
a Praia Formosa e São Lourenço,
praias de areia clara. Também pode
optar pela Maia e Anjos, sendo ambas as zonas indicadas para um
bom mergulho.

Praia Formosa
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Em Santa Maria o caçador submarino irá encontrar-se num autêntico
paraíso. Todas as espécies abundam em números significativos.
Das espécies a caçar destacamos:
os lírios, as anchovas, as bicudas
e as vejas. Deverá, por precaução,
informar-se juntos das entidades
marítimas competentes sobre a legislação em vigor que regulamenta
a caça submarina.

S. MARIA

Jamanta

S. MARIA

Caça Submarina

S. MARIA

Veja

Surf

A Praia Formosa e Anjos são zonas
que reúnem todas as condições
ideais à prática desta modalidade,
sendo as mesmas reconhecidas,
internacionalmente. Pode também
realizar windsurf e vela.
Surf
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Toda a costa de Santa Maria é riquíssima em espécies piscícolas.
Terra de eleição para a pesca da
veja, sendo realizadas algumas provas de pesca desportiva, sobretudo
no Verão.
O pescador à linha pode capturar:
sargos, vejas, pargos, garoupas,
bodiões, cavalas, anchovas, bicudas e serras. Todas estas espécies
podem ser também pescadas utilizando métodos de pesca de bóia,
fundo, corrico ou com isco vivo. A
ilha fornece pesqueiros ao longo de
toda a costa.

S. MARIA

Pesca Desportiva

S. MARIA

Zonas Balneares

S. MARIA

DESPORTO
E LAZER
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DESPORTO
E LAZER
Passeios de Barco

Pode pescar e passear de barco.
Existem empresas locais que poderá recorrer se esse for o seu desejo.
Irá encantar-se com as águas cristalinas de Santa Maria e também
com as espécies que poderá capturar, pois não há peixe como o dos
fundos oceânicos dos Açores.

Passeios de Barco

Mergulho
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O ilhéu da Vila, das Lagoínhas e de
São Lourenço, bem como a Gruta
dos Encharéus e a Baía de Tagarete
são sítios revestidos com uma beleza ímpar. Os ilhéus das Formigas
e o Banco Dollabarat são únicos
em riqueza de fauna subaquática.
Nestes locais pode mergulhar com
jamantas, tubarões-azuis, tubarões-baleia entre muitas outras espécies
marinhas.

Mergulho

A ilha de Santa Maria oferece vários
trilhos aos apreciadores desta atividade. Uma das grandes atrações
neste ramo passa por percorrer o
“Grande Trilho”. Este trilho percorre a ilha toda, numa extensão de
78 quilómetros, divido em 5 etapas
onde existem locais próprios – alojamentos locais - para pernoitar.

Trilhos

Observação de Aves

Santa Maria proporciona experiências únicas no que concerne a esta
atividade. O Ilhéu da Vila do Porto
é uma das mais importantes colónias de aves marinhas dos Açores
e a área envolvente do aeroporto
é, também, um dos melhores locais
para observar aves. A Baía dos Anjos e a Foz da Ribeira de São Francisco são locais propícios.
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Passeios a pé

Estrelinha de Santa Maria
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RENT-A-CAR
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RESTAURANTES
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HOTÉIS
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RENT-A-CAR

ANIMAÇÃO TURÍSTICA

MUSEUS
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SÃO MIGUEL
COMO CHEGAR A
SÃO MIGUEL

DESCOBERTA
E POVOAMENTO

A forma mais comum para chegar a
São Miguel é por via aérea. Existem
ligações diárias entre Lisboa - São
Miguel e Porto - São Miguel, com
uma duração de viagem de cerca
de 2 horas. Também existem ligações diárias com todas as ilhas do
arquipélago e ligações regulares
com vários destinos internacionais,
tais como Alemanha, Estados Unidos da América, Canadá, Inglaterra,
Espanha e França.
Entre maio e outubro, pode também
usufruir do transporte marítimo para
se deslocar para as outras ilhas do
arquipélago.

A ilha de São Miguel terá sido descoberta em 1427, após a descoberta de Santa Maria. O seu povoamento inicial sucedeu-se por volta
de 1440, sob a liderança de Gonçalo Velho Cabral a mando do rei de
Portugal. Os seus primeiros povoadores eram oriundos das regiões do
norte e sul de Portugal - Alentejo e
Estremadura. Só mais tarde é que
apareceram comunidades de mouros, judeus e alguns estrangeiros da
França e da Inglaterra.

TRANSPORTES
Pode se deslocar na ilha de São Miguel alugando um carro, utilizando
o serviço de táxis ou o sistema de
autocarros de transporte público,
que ligam a maioria das localidades.
Em Ponta Delgada, para se deslocar entre as suas diversas zonas,
pode utilizar os Minibus. Têm vários
circuitos e funcionam de segunda a
sexta, das 7:30h às 19:30h.

SITUAÇÃO
GEOGRÁFICA

A ilha de São Miguel é a maior do
arquipélago dos Açores, com uma
área de 744,7 km². Tem 62,1 quilómetros de comprimento e 15,8
quilómetros de largura máxima. Em
conjunto com Santa Maria forma
o grupo oriental do arquipélago e
tem como seu ponto mais elevado
o Pico da Vara, com cerca de 1105
metros de altitude. Também conhecida como a “ilha verde”, esta alberga mais de metade da população
açoriana, com 137 856 habitantes.

O MELHOR DOS AÇORES ESTÁ AQUI!
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Pinhal da Paz

Lagoa das Furnas

Miradouro do Pico do Ferro

Termas da Ferraria

Grande área verde com inúmeros
espaços de lazer com forte componente ambiental, onde poderá realizar piqueniques em família. Aqui
irá encontrar uma vasta coleção de
camélias, fetos, pinheiros e catos.

Localizada no Vale das Furnas, associada à formação vulcânica dessa
zona, rodeada por uma imensa densidade de vegetação da Macaronésia. Nas suas margens encontrará
várias caldeiras de água vulcânica
e fumarolas.
De formação geológica, estas piscinas naturais oferecem a possibilidade de nadar no mar com água
quente de origem vulcânica.

Ilhéu de Vila Franca do Campo
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Este local proporciona uma vista
única sobre a cratera vulcânica do
Vale das Furnas, onde está localizada a Lagoa das Furnas.

S. MIGUEL

Uma das principais atrações turísticas da ilha que é possível visitar
de barco. Também conhecido como
“Anel da Princesa”, esta reserva natural resultou de um vulcão submerso e apresenta no seu interior águas
cristalinas e uma pequena praia,
perfeita para um bom banho.

S. MIGUEL

Ilhéu de Vila Franca do
Campo

Localizada no interior de uma caldeira de vulcão com cerca de 12
quilómetros de perímetro, a lagoa
das Sete Cidades é o maior reservatório de água doce dos Açores.
Com as suas duas lagoas, a verde
e a azul, apresenta-se como sendo
um dos locais paisagísticos mais
fascinantes dos Açores.

S. MIGUEL

Lagoa das Sete Cidades

S. MIGUEL

LOCAIS DE VISITA
OBRIGATÓRIA
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Poça da Dona Beija

Pico da Vara

Parque Terra Nostra

Caldeira Velha

Caldeira das Furnas

Centro Ambiental do Priolo

Localizada nas Furnas, este é um
local de relaxamento inserido no
meio da natureza açoriana. É composto por 5 áreas de banho, com
temperaturas a rondar os 39º graus.
As propriedades das águas são terapêuticas e ajudam em vários problemas de saúde.

É o ponto mais alto da ilha de São
Miguel, com cerca de 1105 metros
de altitude. A sua subida passa por
uma zona protegida, onde pode observar o priolo, uma ave endémica.
A sua subida requer uma licença
que pode ser pedida através da Direção Regional do Ambiente.

Um dos mais vastos jardins dos
Açores e também um dos mais antigos. Aqui encontra uma grande e
variada coleção botânica. No centro
encontra uma grande piscina de
água férrea, onde se pode banhar.

Zona de vulcanismo secundário, visível nas suas fumarolas e nascentes termais. Encanta pela sua cascata e vegetação abundante. Aqui
tem a possibilidade de se banhar
em poças de água quente.

Zona hidrológica muito rica com diferentes tipos de manifestação vulcânica ativa, tais como fumarolas de
água fervente, lamas e águas minerais.

O priolo é uma ave endémica de
São Miguel. Este centro organiza
caminhadas pelas zonas onde este
pássaro abunda.

Reserva Florestal da Chã Macela

Local com uma extensa área verde repleta de espécies endémicas, tais
como a urze e o cedro-do-mato. Além da área verde, pode também admirar
os animais que aqui habitam, aproveitar para descansar nos espaços de
lazer e ainda avistar o belo cenário que o miradouro da Macela proporciona
sob o centro da ilha de São Miguel.
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LOCAIS DE VISITA
OBRIGATÓRIA

Poça Dona Beija
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Parque da Ribeira dos Caldeirões

Lagoa do Congro

Parque localizado na freguesia da
Achada que exibe uma magnifica e
gigantesca cascata que alimentava
os antigos moinhos de água presentes no parque.

Localizada no centro da ilha, é uma
lagoa envolvida por imensa vegetação, maioritariamente verde, que
refletida na água lhe dá essa cor.

Lagoa do Fogo

Chá Gorreana e Chá Porto
Formoso

Localizada no centro da ilha, é uma
bela lagoa que se encontra ladeada por muita vegetação endémica e
onde muitas aves nidificantes habitam. É possível descer até perto da
lagoa através do trilho que começa
no miradouro principal ou através
do trilho pedestre pelo lado sul.
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São as duas únicas plantações de
chá da Europa para fins industriais.
A Fábrica de Chá da Gorreana é a
mais antiga da Europa e já funciona
desde 1883. Aproveite para passear
entre a paisagem das plantações de
chá e degustar o maravilhoso chá
verde.

S. MIGUEL

A Grota do Inferno apresenta uma
vista mirabolante para as várias lagoas que se encontram nessa zona
das Sete Cidades. A Vista do Rei foi
denominada desta forma devido à
passagem do rei D. Carlos e a rainha D. Amélia por esta zona, este
apresenta uma magnifica vista para
a Lagoa das Sete Cidades.

Estes são dois dos mais emblemáticos miradouros de São Miguel. Aqui
pode debruçar-se sobre a linha da
costa da ilha e estar envolvido na
mística das zonas silenciosas e extensas de jardim.

S. MIGUEL

Miradouro da Grota do
Inferno e Vista do Rei

S. MIGUEL

Miradouros da Ponta do
Sossego e da Ponta da Madrugada
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LOCAIS DE VISITA
OBRIGATÓRIA
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COMO CONHECER
A ILHA

Ilhéus dos Mosteiros
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Itinerário I

Saia de Ponta Delgada em direção à Covoada, que o irá levar à Lagoa das
Empadadas. De seguida, continue nesse caminho e chegará à Lagoa do
Canário. Aproveite para admirar estas lagoas e para fotografar as belas
paisagens que as envolvem. Continuando na mesma estrada irá chegar a
um dos ex-líbris dos Açores, a Lagoa das Sete Cidades. Do miradouro da
vista do Rei irá ter uma visão sobre toda a lagoa e atrás de si irá poder ver o
Hotel Monte Palace, que está abandonado há mais de uma década. Antes
de descer a estrada que o irá levar a passar por cima da ponte que divide a
lagoa, passe pelo miradouro do Serrado das Freiras e o da lagoa de Santiago. Aproveite e almoce nas Sete Cidades. Irá agora seguir caminho até
aos Mosteiros onde pelo caminho irá passar pelo Miradouro do Escalvado,
onde terá uma vista completa do ilhéu dos Mosteiros. Continue na mesma
estrada que o vai levar à localidade dos Mosteiros onde pode ver mesmo
de perto o Ilhéu e permaneça na estrada principal que irá contornar a ponta
Oeste da ilha e dar seguimento até à costa norte da mesma. Aproveite o
caminho para ir admirando toda a costa e as belas paisagens que resultam
do oceano a beijar a terra. Siga sempre até chegar a Capelas, onde poderá
visitar o Museu Oficina, onde irá ver um pouco da retratação etnográfica dos
costumes antigos do povo Açoriano.
Volte depois para Ponta Delgada, jante por lá e aproveite a noite para passear pelo centro histórico da cidade.
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Saindo de Ponta Delgada, siga pela via rápida em direção à cidade de Lagoa e vire na placa que indicar Lagoa do Fogo. Depois de percorrer esta
estrada encontrará uma das mais belas lagoas da região e uma série de
miradouros, todos eles com pontos de vistas diferentes para a Lagoa e até
mesmo para a cidade da Ribeira Grande. Depois de observar esta maravilha dos Açores, desça até à Caldeira Velha, onde poderá contemplar uma
das zonas termais mais conhecidas de São Miguel, com uma magnífica
cascata. De seguida, na mesma estrada ainda, desça mais um pouco e
entre na placa onde diz Salto do Cabrito. Aí terá a oportunidade de observar
uma imponente cascata de 40 metros de altura e poderá também ver o
canal de água que abastece toda a cidade da Ribeira Grande. Quando terminar de observar este sítio, permaneça na estrada que o irá levar ao centro
histórico da Ribeira Grande, onde pode aproveitar para almoçar. Após isto
aproveite e visite vários sítios com elementos típicos do município, como os
licores, o artesanato, as igrejas, entre outros. Depois do almoço, siga na via
rápida da Ribeirinha e logo à esquerda terá um miradouro com uma vista
surpreendente sobre a Ponta do Cintrão, depois siga sempre em frente na
mesma estrada até chegar ao Chá da Gorreana.
Na fábrica de Chá da Gorreana terá a oportunidade de provar o chá dos
Açores que, por sinal é o único que é produzido na Europa, e, ainda poderá
admirar as fantásticas paisagens que as plantações proporcionam.
Na mesma estrada, mais à frente, vire na direção de Vila Franca do Campo.
Quando lá chegar terá a oportunidade de admirar o famoso ilhéu de Vila
Franca do Campo - também conhecido por ‘Anel da Princesa’ - e ainda
subir a Ermida da Nossa Senhora Paz, ermida esta que possui uma linda
escadaria e vista para a Vila Franca do Campo. De seguida, pode visitar a
Fábrica das Queijadas da Vila Franca do Campo, um emblemático produto
gastronómico dos Açores. Lá poderá assistir ao seu processo de produção
e ainda saborear este típico doce. Finalizado o dia, volte a Ponta Delgada
e aproveite para relaxar.
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Itinerário II
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Plantação de Chá
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Farol do Arnel

Itinerário III

Saia de Ponta Delgada em direção à Ribeira dos Caldeirões. Lá poderá
observar magnificas cascatas e antigas instalações de moinhos de água.
De seguida, siga em direção ao Nordeste, lá poderá visitar o Farol do Arnel,
com uma vista incrível para a costa Este da ilha. De seguida, visite o miradouro da Ponta da Madrugada, um lugar pacífico e com uma vista surpreendente. Mais à frente terá a oportunidade de contemplar outro miradouro, o
da Ponta do Sossego. Um lugar espetacular para descontrair e para observar a natureza da ilha de uma forma pacífica, o nome do miradouro diz tudo.
Finalizada a visita ao Nordeste, siga na estrada em direção às Furnas.
Quando lá chegar, contemple a Lagoa, pois é uma vista única. Ao lado da
Lagoa das Furnas, passe na Ermida da Nossa Senhora das Vitórias, uma
construção neogótica mandada construir por José do Canto. Na outra ponta
da Lagoa poderá ver onde são produzidos os famosos Cozidos das Furnas,
iguaria esta que poderá saborear nos restaurantes no centro da Vila. Ainda,
dirijase às fumarolas de água em ebulição, irá ficar surpreendido com a
atividade vulcânica lá presente. Nestas fumarolas, são cozidas maçarocas
de milho doce, aproveite e prove. Também, poderá provar outro produto
gastronómico muito típico dos Açores, o bolo lêvedo. A sua produção é
maioritariamente feita nas Furnas, por isso não terá problema em encontrar.
Finalizadas estas atividades todas deixe o melhor para o fim, um banho de
água quente na Poça Dona Beja. Aqui tem a oportunidade de banhar-se em
águas com temperaturas superiores a 39º graus, um relaxamento garantido
com muitos benefícios para a sua pele e saúde.
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alguns nomes prestigiados da cena
eletrónica e que muito atraem, sobretudo, os mais jovens. O mês de
agosto começa com o PDL White
Ocean, a maior festa branca dos
Açores. O centro da cidade de Ponta Delgada é repleto de decoração e
são espalhados pelas ruas cerca de
20 palcos que dão lugar a mais de
150 atuações de artistas.
Logo de seguida, e voltando à cidade da Ribeira Grande, a praia do
Monte Verde é o local onde se realiza o MEO Monte Verde Festival.
Artistas internacionais de renome e
os mais privilegiados artistas nacionais e regionais fecham um cartaz
com mais de 35 atuações, divididas
em 3 dias e em 2 palcos diferentes.
No final de agosto, e ainda na Ribeira Grande, o Azores Burning Summer Festival trata-se de animar a
freguesia do Porto Formoso com as
atuações de artistas famosos e palestras de sensibilização ambiental.
O Festival das Marés, nos Mosteiros, traz vários artistas que animam
essa zona e o Festival da Povoação
atrai milhares de pessoas para o
município da Povoação.

MEO Monte Verde Festival

43

S. MIGUEL

S. MIGUEL

S. MIGUEL

A ilha de São Miguel tem um calendário repleto de eventos que oferecem o máximo entretenimento. Em
março acontece o festival Tremor
que faz de São Miguel um autêntico
palco de música, com uma programação variada entre a música, a
arte e a interação inteletual. Logo
no início de julho, a Ribeira Quente
dá lugar à Festa do Chicharro, que
engloba vários concertos de artistas
regionais, nacionais e internacionais. Além disso, apela às tradições
e à gastronomia local, sendo o rei
da festa, o chicharro. Poucos dias
depois, o Nordeste é palco das
Festas do Nordeste, que atrai muitos visitantes ao concelho devido
aos artistas musicais. Em Rabo de
Peixe, acontece o Festival Caldo do
Peixe. Este é um festival gastronómico, que para além da comida feita
à base de peixe, também oferece
concertos musicais e seminários.
Ainda em julho, a Caloura é anfitriã
do Caloura Blues, um festival dedicado ao blues e ao jazz que anima
esta localidade e que traz nomes
capazes de cativar o público. Finalizando o mês de julho, o RFM Beach
Power, na Ribeira Grande, traz
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O barro que existia em abundância
nos morros da ilha proporcionou o
desenvolvimento económico da região. A cerâmica, os azulejos pintados à mão, as telhas, as sertãs e
muitos outros utensílios de uso quotidiano, feitos à base dessa matéria
prima, são a base dessa cultura.

O capote e capelo era o traje típico
popular. É proveniente do séc. XVIII
e, hoje em dia, pode ser observado
na adaptação que foi feita nos trajes
universitários dos estudantes dos
Açores.
A arte de fiar é outra expressão
artesanal de valor. Realizada com
teares seculares, eram produzidas
mantas, colchas e tapetes de vários padrões e cores. Os bordados
à mão e os trabalhos em vime são
outras provas de riqueza artesanal.

A pesca foi uma fonte de subsistência, ainda hoje bem presente. Os
moinhos de água também são um
testemunho do trabalho do milho e
da farinha na ilha.
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Marchas de São João da Vila

S. MIGUEL

As marchas de São João, de Vila
Franca do Campo, é uma tradição
típica desta localidade e que tem
ganho, de ano para ano, um novo
impulso. O povo festeja São João
com fervor, num espetáculo que
costuma ter à volta de mais de uma
centena de marchas, com cerca de
mil participantes. Mais para o fim da
noite a animação continua com os
concertos musicais que acontecem
no recinto ao lado da rotunda dos
Frades, com vários artistas de renome que compõem o cartaz do São
João da Vila.

Senhor Santo Cristo dos Milagres
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As festas do Senhor Santo Cristo
dos Milagres são provavelmente a
maior festa religiosa realizada nos
Açores e realizam-se todos os anos
no 5º domingo após a Páscoa. A
imagem do Santo Cristo dos Milagres está exposta no Convento da
Esperança e sai à rua para a grande
procissão que é feita em sua honra. Vários emigrantes do Canadá e
dos Estados Unidos da América voltam às suas origens para venerar o
santo durante os seus 3 dias de duração. Também, várias pessoas fazem promessas e andam de joelhos
pela passadeira que rodeia o Campo de São Francisco.
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Festas do Espírito Santo

As festas do Espírito Santo são uma
das tradições religiosas mais típicas
dos Açores e também são festejadas com grande alegria e devoção
em São Miguel. As ruas são enfeitadas e grandes banquetes de sopas
do espírito santo, carne guisada,
massa sovada e arroz doce são feitos. Estas estendem-se entre maio
e setembro nas várias localidades
da ilha. Também, nos meses de verão, cada freguesia festeja e venera
o seu padroeiro.
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FESTAS TRADICIONAIS
ASPETOS ETNOGRÁFICOS
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As Romarias de São Miguel são outras das tradições típicas desta ilha.
Grupos de romeiros, de cada freguesia, caminham à volta da ilha a
pé durante 8 dias, visitando igrejas
e ermidas que veneram a imagem
de Maria. Esta tradição acontece
desde o inicio até ao fim da Quaresma.

Romeiros

Cavalhadas de São Pedro

As Cavalhadas de São Pedro, da
Ribeira Grande, são um desfile de
cavaleiros vestidos com trajes coloridos e únicos – os seus cavalos
também são trajados. O desfile integra um rei, os lanceiros, os cavaleiros, corneteiros e despenseiros
que percorrem as ruas da cidade
da Ribeira Grande. No dia anterior
a este evento, acontecem também
as marchas de São Pedro que dão a
devida animação à localidade e trazem milhares de pessoas às ruas.

A Feira Quinhentista, que tem lugar
na Ribeira Grande, e traz à tona os
traços medievais das vivências dos
tempos antigos do reino de Portugal. Nesta feira participam vários figurantes que realmente conseguem
dar o ambiente medieval.

Feira Quinhentista
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Campo de São Francisco
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PONTA DELGADA
Convento de Nossa Senhora da Esperança (séc.
XVI)

Igreja de Todos os Santos
(séc. XVIII)

É neste templo que se encontra
guardada a imagem do Senhor
Santo Cristo dos Milagres. As suas
paredes são revestidas de azulejos
com um grande valor.

Antigo colégio dos Jesuítas, este
nunca chegou a ser totalmente finalizado devido à expulsão dos Jesuítas. Hoje, encontra-se no interior
instalado o Núcleo de Arte Sacra do
Museu Carlos Machado.

Forte de São Brás (séc.
XVI)

Ermida da Mãe de Deus
(séc. XIX)

Igreja Matriz de São Sebastião (Séc. XVI)

Palácio de Santana

Localizada no Alto da Mãe de Deus,
esta ermida oferece uma vista panorâmica sob a cidade de Ponta
Delgada. A estrutura que a ergue é
composta por restos de casamatas
e muralhas.

É a maior fortaleza da ilha e serviu
para proteger os ataques dos piratas e dos corsários. No seu interior
está instalado o Museu Militar dos
Açores.

É uma construção do séc. XIX e
que hoje apresenta-se como sendo
a sede da Presidência do Governo
Regional dos Açores.

Igreja matriz de Ponta Delgada que
apresenta elementos do estilo Manuelino, Barroco e Gótico.

Portas da Cidade (séc. XVIII)

Servia para marcar a entrada da cidade. Já passaram por estes arcos os
reis D. Pedro IV e D. Carlos.
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Praça Gonçalo Velho Cabral
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RIBEIRA GRANDE
Fontanário (séc. XVI)

Casamatas do Areal de
Santa Bárbara (séc. XX)

Localizado no Largo de São Pedro,
na freguesia de Ribeira Seca, este
fontanário é um vestígio da antiga
povoação destruída pela erupção
de 1563.

Localizadas na zona rochosa do
Areal da Santa Bárbara, esta é uma
construção militar que servia para
abrigo de artilharia e para defesa
da costa, no contexto da 2ª Guerra
Mundial.

Farol da Ponta do Cintrão
(séc. XX)

Ponte dos Oito Arcos (séc.
XIX)

É a maior fortaleza da ilha e serviu
para proteger os ataques dos piratas e dos corsários. No seu interior
está instalado o Museu Militar dos
Açores.

Construída pelo engenheiro militar
Sousa Silva, este é um dos ex-líbris
da Ribeira Grande. Esta é uma das
maiores obras viárias do séc. XIX e
é a única ponte com oito arcos de
volta inteira na ilha.

Praça do Emigrante

A Praça do Emigrante é uma obra
dedicada a todos os ribeiragrandenses, e açorianos em geral, que ao
longo dos anos sentiram saudades
da sua terra.

Igreja da Nossa Senhora
da Estrela (séc XVI)

Localizada no Largo Gaspar Frutuoso, na freguesia de Matriz, este
é um dos mais belos e antigos templos religiosos de São Miguel. A sua
primeira edificação data o ano de
1517 e o templo foi dedicado a Nossa Senhora da Estrela, padroeira do
concelho.

Igreja do Senhor dos Passos (séc. XVII)
Localizada no Largo Conselheiro
Hintze Ribeiro, esta igreja apresenta uma admirável fachada barroca e
guarda no seu interior uma imagem
de Cristo carregando uma cruz, que
data o séc. XVIII.
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Praça do Emigrante
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Situada no alto do monte da Nossa
Senhora da Paz, esta constitui-se
como um excelente miradouro sob
toda a vila, onde pode observar o
ilhéu de Vila Franca do Campo.

Um dos templos mais antigos da
ilha, sendo o seu sino o mais antigo
da ilha. Os seus trabalhos em talha
dourada e as suas três naves são
de admirar.

Convento de São Francisco (séc. XVI)

POVOAÇÃO
Igreja Nossa Senhora do
Rosário (séc. XV)

Portas do Povoamento

Inaugurado em 2005, este monumento representa o local onde atracaram os primeiros povoadores da
ilha.

Este é um dos templos mais antigos
de São Miguel.

Ermida de Nossa Senhora das Vitórias

Ermida da Nossa Senhora das Vitórias
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Situada na margem sul da lagoa das Furnas, esta foi mandada construir por
José do Canto com o objetivo de se sepultar a si e à sua mulher. É uma rara
construção de traços neogóticos em Portugal.
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Ermida Nossa Senhora da Paz
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Espaço franciscano que exerceu funções de ação educativas muito importantes. Bela capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário.
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Ermida Nossa Senhora da
Paz

Igreja de São Miguel Arcanjo (séc. XVI)
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VILA FRANCA DO CAMPO
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LAGOA
Igreja de Santa Cruz (séc.
XVI)

Igreja de Nossa Senhora
do Rosário (séc. XVI)

Convento dos Franciscanos (séc. XVIII)

Ermida da Nossa Senhora
dos Remédios (séc. XVI)

Apesar da data de construção, a
sua feição mostra traços do séc.
XVIII. O seu interior destaca-se pela
sua abóbada da capela-mor.

Construída sob uma ermida que
existia nesse local, possui uma coleção de escultura de Machado de
Castro.

É um dos edifícios mais ricos da
ilha, devido ao seu estilo barroco e
ao seu interior em talha dourada.

O frontal do altar é coberto de azulejos hispano-árabes.
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Convento dos Franciscanos
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NORDESTE
Igreja Matriz de São Jorge
(séc. XV)

Farol do Arnel

Foi o primeiro farol a ser implantado
na Região Autónoma dos Açores,
datando o ano de 1876. Está localizado na Ponta do Arnel, podendo os
visitantes usufruir de visitas guiadas
ao farol. Nestas visitas poderão
conhecer a história, a atividade do
farol e do faroleiro, bem como apreciar uma exposição permanente
acerca dos faróis dos Açores.

Igreja de fundação quinhentista
(séc. XV), este é um dos mais antigos templos religiosos da ilha de
São Miguel. Foi reconstruída na
segunda metade do séc. XVIII e
possui elementos caraterísticos do
barroco micaelense.

Moinhos de Água da Ribeira dos Caldeirões

Moinhos de Água da Ribeira do Guilherme

O Parque Natural da Ribeira dos
Caldeirões possui 5 moinhos de
água. Classificados como Imóveis
de Interesse Público, estes datam
o séc. XVI e constituíram-se como
fonte de subsistência e rendimento
de várias famílias.

O Jardim da Ribeira do Guilherme
possui 2 moinhos de água. Classificados como Imóveis de Interesse
Público, estes são moinhos de água
do tipo azenha, isto é, possuem um
rodízio movido a água. Eram alimentados pela ribeira que dá nome
ao jardim.

Casa de Trabalho do Nordeste

Fundada em 1954 por Maria do Carmo Monte com o objetivo de instruir
as jovens do concelho, recuperando assim os teares tradicionais. O
artesanato aqui produzido é muito
conhecido, sobretudo o traje regional usado para o folclore. Aqui pode
admirar o trabalho das artesãs, bem
como adquirir as peças produzidas.

Ponte de Sete Arcos

Ponte de sete arcos de volta perfeita, é uma das belas da ilha de São
Miguel. É conhecida localmente por
“viaduto”, tendo sido o seu projeto
responsabilidade do engenheiro António Augusto de Sousa e Silva. A
sua construção data o ano de 1882.
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Farol do Arnel
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A gastronomia micaelense é muito
vasta e rica em sabores.
Os chicharros fritos em molho vilão, o polvo guisado ou assado no
forno, os torresmos, a morcela com
ananás, as caldeiradas de peixe, o
arroz de lapas, o famoso bife à regional e o emblemático cozido das
Furnas, que é confecionado com o
calor da própria terra, são alguns
dos pratos que não pode deixar de
parte na sua ementa.
Na área dos mariscos, as lapas
grelhadas ou de molho Afonso, as
lagostas, os cavacos e os caranguejos são alguns dos pratos mais
requisitados, portanto, são pratos a
não perder.

Cozido das Furnas

Queijada de Vila Franca do Campo

Na parte da doçaria, São Miguel
apresenta as famosas queijadas da
Vila Franca Campo, o arroz doce, os
bolos lêvedos das Furnas, as malassadas e a massa sovada.

No que toca a frutas, experimente o
maravilhoso ananás dos Açores. O
clima dos Açores faz com este fruto
adquira um sabor único e difícil de
igualar. Prove também os doces feitos com o ananás, como as queijadas, o bolo e a compota. Ainda nas
frutas saboreie o maracujá, a amora, a anona, a laranja e a banana.

Ananás
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Para acompanhar as suas refeições
experimente o vinho de cheiro de
produção local e os vários licores –
amora, tangerina, maracujá e ananás.
Também, prove o chá dos Açores.
Além dos Açores serem a única região europeia onde se produz chá,
este tem um sabor único e muito
bem acompanha a doçaria regional.

Licores
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Veja
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É possível pescar, dependendo da
altura do ano, em costa, em ribeiras
e em lagoas. Nas lagoas, pode encontrar vários exemplares de trutas
e carpas. No mar, a época do atum
acontece entre abril e junho e a do
espadim azul e cavala da índia, entre julho e outubro. Existem também
muitas outras espécies que pode
pescar de fundo, corrico, bóia e de
arpão, se praticar caça submarina,
tais como chernes, garoupas, anchovas, bicudas, sargos e vejas.
Pesque nos pesqueiros de costa
como o da Ponta da Bretanha, Fenais da Luz, Nordeste, Porto Formoso, Rabo de Peixe, Mosteiros e
Vila Franca do Campo. As licenças
de pesca são obtidas nos Serviços
Florestais e na RIAC.
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Pesca Desportiva | Caça
Submarina
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São Miguel apresenta várias zonas com águas límpidas e que o convidam a
um bom mergulho. No município de Ponta Delgada, pode frequentar o complexo das piscinas de São Pedro, as piscinas naturais das Portas do Mar,
os poços de São Vicente Ferreira, a praia do Pópulo, a praia das Milícias,
as termas da Ponta da Ferraria e os Poços Naturais dos Mosteiros. Já no
município da Ribeira Grande, pode dar um mergulho na praia que acolhe o
campeonato mundial de Surf – o areal de Santa Bárbara -, na praia dos Moinhos, no complexo dos piscinais municipais da Ribeira Grande e na praia
do Monte Verde. Em Vila Franca do
Campo, poderá banhar-se na praia
da Vinha da Areia, na praia de Água
de Alto e no interior do ilhéu de Vila
Franca do Campo – na altura do Verão. No Nordeste, encontrará a zona
balnear da Foz da Ribeira e a praia
do Lombo Gordo. No município de
Lagoa, recomendamos a zona balnear da Caloura e as piscinas naturais da Lagoa.
Na Povoação, dê um mergulho na
praia do Fogo e no porto do Faial da
Terra.
Praia do Fogo - Ribeira Quente
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Observação de Cetáceos |
Passeios de Barco | Vela

Como acontece em quase todas as
ilhas do arquipélago, e São Miguel
não é exceção, a observação de
cetáceos é uma prática muito usual
e procurada. Os golfinhos pintados
são muito frequentes no Verão e a
baleia azul é avistada com facilidade no final do Inverno. Os cachalotes e as baleias sardinheiras e de
barba são também frequentes no
Verão. Seja qual for a altura do ano,
o mar dos Açores apresenta sempre
novas descobertas e um grande número de espécies para serem avistadas.
As zonas mais comuns para realizar
este tipo de atividades são nas saídas das marinas de Ponta Delgada
e Vila Franca do Campo.
Existem várias empresas que prestam este tipo de serviços e pode encontrá-las na secção dos serviços
do nosso guia.
Os passeios de barco a motor ou à
vela também podem ser realizados
nestas mesmas zonas juntos de
empresas competentes neste tipo
de serviços.

Observação de Baleias

Mergulho
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Os fundos oceânicos da ilha de São
Miguel são um paraíso natural para
realizar mergulho. Poderá observar
uma imensidão de cardumes e uma
vasta fauna e flora subaquática, que
proporcionam vistas incríveis.
Mergulhe no Navio Dori, um antigo
cargueiro militar que afundou perto
da costa, nos arcos da Caloura e no
ilhéu dos Mosteiros.
Existem várias empresas que prestam este tipo de serviços, pesquise
a parte dos serviços no nosso guia.

Mergulho
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Surf | Bodyboard | Windsurf

A ilha de São Miguel acolhe, anualmente, o campeonato mundial de
Surf no areal de Santa Bárbara, na
Ribeira Grande. Esta é uma praia
para surfistas experientes, porque
apresenta um poderoso beach
break. Em geral, a morfologia da
ilha possibilita a prática destes desportos em vários contextos e com
vários reef, beach e point breaks.
Além do areal de Santa Bárbara,
pode realizar também na praia do
Monte Verde, na praia das Milícias,
nos Mosteiros, na Maia e na Fajã
do Araújo. Mais especificamente, o
windsurf, pode ser realizado na lagoa das Sete Cidades, na praia do
Monte Verde e na praia das Milícias.

Surf

Passeios a pé | Passeios a
Cavalo | BTT

Caminhando pelos diversos trilhos
que a ilha de São Miguem oferece,
irá apreciar paisagens únicas. Os
passeios a cavalo, de bicicleta ou
BTT, são outra das formas de observar a beleza da ilha.
Faça o trilho do Sanguinho, que
passa por uma aldeia rural e no fim
apresenta a bela cascata do Salto
do Prego, a descida da Lagoa do
Fogo, com uma vista magnifica sobre a vegetação endémica e com
uma pequena praia de lagoa, o trilho do Salto do Cabrito, onde pode
observar um imponente cascata de
40 metros, o trilho da Boca do Inferno, nas Sete Cidades, que oferece
uma vista bela para as várias lagoas
dessa zona, o trilho da Janela do Inferno e, para os mais aventureiros,
a subida ao Pico da Vara, a zona
mais alta da ilha.
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S. MIGUEL

DESPORTO
E LAZER

BTT
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Stand Up Paddle | Canoagem | Caiaque

Pode ser praticado em águas interiores – lagoas - ou em mar aberto.
Aqui é capaz de explorar os arredores das lagoas e remar em torno de
pequenos ilhéus, observando aves
e explorando grutas.
O ilhéu de Vila Franca do Campo,
a lagoa das Sete Cidades e a lagoa
das Furnas são locais propícios
para estas atividades.

Stand Up Paddle

Canyoning | Escalada

Para os amantes dos desportos
mais radicais, estes são desportos
que deve experimentar. Pode realizar canyoning na Ribeira dos Caldeirões, na zona das Lombadas,
que tem 5 descidas em rappel para
bater os seus 45 metros de desnível, no Pico da Vela, com 40 metros
de desnível e 8 descidas em rappel
e pela ribeira da cascata do Salto do
Cabrito, uma cascata de 40 metros.
Para realizar escalada, faça-o na
Ferraria e em Água do Pau.

Cannyoning

Ténis | Padel

Os amantes de ténis podem praticar
esta atividade no complexo desportivo da Fajã de Cima. Já os admiradores de padel, podem o praticar na
cidade de Ribeira Grande, que apresenta dois campos e no Livramento,
com um campo.

Paddle

Golfe
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DESPORTO
E LAZER

Existem na ilha dois campos de
Golfe, o da Batalha e o das Furnas.
Estes dois campos proporcionam,
além da prática do desporto em si,
um contato intenso com a natureza
Golfe da ilha.

S. MIGUEL

Golfe
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Parapente
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Este desporto proporciona ângulos
e vistas fora do comum. É possível
voar durante todo o ano, mas a altura do Verão afirma-se como sendo a
melhor.
São Miguel apresenta vários spots
para a sua realização, bem como
várias zonas de descolagem e aterragem. As Sete Cidades - considerada uma das melhores por um júri
europeu - a zona do Salto do Cavalo, a lagoa do Fogo e o areal de
Santa Bárbara, são locais propícios
e que o irão deliciar pelas suas paisagens.

S. MIGUEL

Parapente

S. MIGUEL

DESPORTO
E LAZER

Caça

A caça ao coelho-bravo é muito típica em São Miguel.
Os caçadores, acompanhados pelos seus cães de caça, partem para
caçar nas zonas permitidas da ilha.
A galinhola, os patos e o pombo das
rochas também são espécies desejadas.

Pomba da Rocha

S. MIGUEL

Paintball

S. MIGUEL

O paintball já começa a ser uma atividade muito procurada. Este desporto de combate, feito com armas
de ar comprimido que disparam balas de tinta colorida, encontra a perfeição na ilha de São Miguel devidos aos seus campos e paisagens.

S. MIGUEL

Paintball

Sabia da existência do túnel que liga a freguesia de Sete Cidades à freguesia dos Mosteiros?
Foi criado com a finalidade de manter os níveis
de água das lagoas verde e azul estabilizados
e também era usado para a população deslocar-se de uma freguesia à outra para realizar
trocas comerciais.
Hoje em dia, é atravessado por turistas motivados pela curiosidade que este túnel desperta.

Sete Cidades
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APARTAMENTOS TURÍSTICOS

ALOJAMENTO LOCAL

HOTÉIS
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RESTAURANTES - FURNAS
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RESTAURANTES - LAGOA
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74

S. MIGUEL

S. MIGUEL

75

S. MIGUEL

RESTAURANTES - POVOAÇÃO
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SNACK-BAR - FURNAS

S. MIGUEL

CAFETARIAS

PRONTO A GOSTAR

S. MIGUEL

COFFEE SHOP & EASYFOOD
HTTP://BAGGA.PT
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RENT-A-CAR
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AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO
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EXCURSÕES TURÍSTICAS

ARTESANATO E ARTIGOS REGIONAIS
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ARTESANATO E ARTIGOS REGIONAIS

PRODUTOS REGIONAIS
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MUSEUS

ÓPTICA - ARTIGOS E ACESSÓRIOS

OURIVESARIAS - JOALHARIAS
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TERCEIRA
COMO CHEGAR Á
TERCEIRA

DESCOBERTA
E POVOAMENTO

A forma mais comum para chegar à
ilha Terceira é através do transporte
aéreo. Existem ligações diárias de e
para Portugal Continental e a duração da viagem é de, aproximadamente, 2:30h. Diariamente, a Sata
Air Açores efetua ligações com todas as ilhas.
Entre os meses de maio e setembro
pode chegar à ilha Terceira por intermédio da companhia marítima
regional através de outra ilha, ou
pode recorrer às empresas marítimo-turísticas para se deslocar entre
as diversas ilhas do grupo central.

Como o seu nome indica, esta foi
a terceira ilha a ser descoberta no
arquipélago dos Açores embora, no
início do seu povoamento, fosse designada de ilha Terceira de “Jesus
Cristo”.
Devido à sua localização, esta serviu de porto de escala para as naus
portuguesas na altura dos descobrimentos da Índia e da América.
O seu povoamento terá acontecido
em 1449, a mando de Infante D.
Henrique, mas só a partir de 1470
é que se sucede o seu povoamento
efetivo nas zonas centrais da Praia
e de Angra. É nesta ilha também
que se elevou a primeira cidade dos
Açores, Angra, hoje denominada de
Angra do Heroísmo.

SITUAÇÃO
GEOGRÁFICA

A segunda ilha mais habitada dos
Açores, com cerca de 56400 residentes, apresenta quase 402 km²
de superfície, com 30,1 km de comprimento e 17,6 quilómetros de largura máxima e situa-se a 38º43’47”
N e 27º19’11” W. Em conjunto com
a Graciosa, São Jorge, Pico e Faial,
formam o grupo central do Arquipélago dos Açores.
O seu ponto mais elevado, com
cerca 1021 metros de altitude, encontra-se situado na Serra de Santa
Bárbara.

TRANSPORTES
Para se deslocar na ilha Terceira,
pode optar por alugar um automóvel, deslocar-se de táxi ou, até mesmo, em autocarros de transporte
público que ligam todas as localidades da ilha.

Já nos segue nas
redes sociais?
@acoresnaturezaviva

82

Antigo vulcão com origem marítima – o mais bem preservado dos
Açores. É rodeado por 4 km de
muralhas da Fortaleza de São João
Batista usada pelas atuais tropas
portuguesas e, além disso, proporciona uma vista deslumbrante sobre
a cidade de Angra do Heroísmo.

A Lagoa das Patas é uma lindíssima
lagoa artificial, alimentada através
da nascente proveniente da Serra
de Santa Bárbara. A Lagoa do Negro situa-se num local rodeado de
elegantes criptomérias, que lhe conferem uma beleza muito própria.

Angra do Heroísmo

Obelisco do Alto da Memória (séc. XIX)

Cidade que apresenta uma organização urbana clássica, apesar das
suas pequenas dimensões. Possui
alguns dos maiores tesouros do
período barroco. Foi declarada em
1983, pela UNESCO como património mundial, devido ao seu valor arquitetónico, histórico e cultural.

Lagoa das Patas
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Construído com as pedras de um
antigo castelo, este monumento
serve de homenagem a D.Pedro IV.
Apresenta uma excelente vista panorâmica sobre Angra do Heroísmo.

TERCEIRA

Lagoa das Patas e Lagoa
do Negro

TERCEIRA

Reserva Natural do Monte
Brasil

Zona de formação vulcânica de elevada singularidade. É lá que se localizam as famosas vinhas divididas
por “curraletas” de alvenaria de pedra seca. Lá visite o Museu do Vinho para perceber um pouco melhor
a produção do vinho e passe pelas
piscinas naturais dos Biscoitos, uma
excelente zona balnear.

TERCEIRA

Biscoitos

Com cerca de 100 metros de profundidade, esta cavidade vulcânica
foi formada há cerca de 2000 anos
devido à drenagem do magma da
chaminé vulcânica principal. Pode
ainda encontrar, no seu interior, um
teto repleto de estalactites de sílica
e uma lagoa que é capaz de despertar a curiosidade de qualquer um.

TERCEIRA

Algar do Carvão

TERCEIRA

LOCAIS DE VISITA
OBRIGATÓRIA
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Museu de Angra do Heroísmo

Miradouro da Serra do
Cume

Instalado no antigo Convento de
São Francisco, constitui-se como o
principal corpo museológico da Terceira. Lá, encontra-se bem ilustrado
os Açores e toda a sua história, através de coleções, exposições e muitos outros elementos etnográficos.

Miradouro da Serra do Cume, com
uma elevação de 545 metros de altitude, este local proporciona uma
vista panorâmica sobre o concelho
da Praia da Vitória e a planície interior da ilha, que é dividida por muros
de pedra vulcânica e é conhecida
por “manta de retalhos”.

Sé Catedral (séc. XVI)

Miradouro do Facho

Local com uma visão ampla para
a cidade da Praia da Vitória onde
pode apreciar a cidade e toda a sua
baía.

É considerado o maior templo religioso do arquipélago. A sua construção teve início em 1570, sobre
uma estrutura de cariz gótico, mas
só terminou 48 anos depois.

Gruta do Natal

Jardim Duque da Terceira

Praia da Vitória

Caldeira de Guilherme Moniz

Túnel lávico com 697 metros de
comprimento caraterizado por corredores com várias formas e cores
nas suas paredes.

Considerado um dos mais belos
jardins clássicos dos Açores, onde
poderá usufruir de uma significativa
diversidade vegetal.

Cidade dona da maior baía dos Açores. É rica em história, monumentos
e tradições. Possui uma das mais
conhecidas praias do arquipélago
onde se realizam as famosas Festas da Praia.

Caldeira com 15 km de perímetro,
sendo assim, a maior do arquipélago.

TERCEIRA

TERCEIRA
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TERCEIRA

LOCAIS DE VISITA
OBRIGATÓRIA

Sé Catedral
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Itinerário III

Saindo de Angra do Heroísmo, siga
pela via rápida em direção à Praia
da Vitória e, no fim dessa reta, siga
em frente numa estrada secundária
em direção à Praia da Vitória. Entre
no desvio para a Serra do Cume e
lá poderá apreciar uma vista nunca
antes vista. Regresse em direção
à Praia da Vitória e aproveite para
visitar a cidade. Suba ao Miradouro
do Facho e depois saia da cidade
em direção a Angra do Heroísmo.
Até lá, passe por Cabo da Praia,
Porto Martins, Salgueiros, Baía da
Salga, Porto Judeu e regresse até
Angra do Heroísmo.

Praia da Vitória
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Saia de Angra do Heroísmo em direção a São Mateus, Santa Bárbara,
Doze Ribeiras e suba a Serra de
Santa Bárbara, onde poderá admirar a magnifica vista que esta proporciona. Após descer a Serra de
Santa Bárbara, regresse à mesma
estrada e siga por Serreta, Raminho, Altares, Biscoitos e, perto do
Museu dos Vinhos de Biscoitos, à
direita, siga a estrada em direção
a Angra do Heroísmo e, no Pico
da Bagacina, faça um desvio até à
Caldeira de Guilherme Moniz. Regresse depois, à mesma estrada,
e siga por Terra Chã até Angra do
Heroísmo.

Itinerário II

TERCEIRA

Saia de Angra do Heroísmo em direção à Praia da Vitória pela costa
sudeste e, mais à frente, vire para
Porto Judeu, onde pode admirar o
Ilhéu das Cabras. Passe pelo interior da freguesia e siga pela beira
mar em direção à Baía da Salga,
Salgueiros, Porto Martins, Cabo da
Praia e Praia da Vitória. De seguida, suba ao miradouro do Facho e
depois siga por Lajes, Vila Nova,
Agualva, Quatro Ribeiras, Biscoitos,
Altares Raminho, Serreta, Doze
Ribeiras, Santa Bárbara, Cinco Ribeiras e, em frente ao porto, irá encontrar uma zona propícia para atividades subaquáticas. Continue por
São Bartolomeu, Negrito, São Mateus, Cais da Silveira e Angra do
Heroísmo.

TERCEIRA

Biscoitos

TERCEIRA

Angra do Heroísmo

Itinerário I
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COMO CONHECER
A ILHA
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A ilha Terceira é sinónimo de diversão, por isso é que é conhecida por
ser a “ilha festiva”.
Em agosto, a Praia da Vitória acolhe
as Festas da Praia que apresentam
um cartaz repleto de eventos, tais
como desfiles, touradas, concertos
de artistas internacionais, nacionais
e regionais, feiras gastronómicas e
eventos desportivos náuticos.
Também, Angra do Heroísmo dá lugar a dois festivais de folclore e música – FOLK Azores e Angra-Jazz –
um em agosto e o outro em outubro.

Festas da Praia

As famosas touradas à corda são
um elemento cultural que carateriza
o povo Terceirense e foi introduzida
pelos primeiros povoadores, que
aproveitaram a abundância de gado
que a ilha providenciava. A população vive intensamente as touradas,
tal como todas as outras festas. Um
touro amarrado com uma corda, que
é manobrada no mínimo por oito homens (“pastores”), é libertado nas
ruas. A época taurina decorre entre
1 de maio e 15 de outubro.

TERCEIRA

TERCEIRA

TERCEIRA

TERCEIRA

TERCEIRA

TERCEIRA

ENTRETENIMENTO
E CULTURA

Touradas

A cidade de Angra do Heroísmo foi
classificada como Património Mundial pela UNESCO, devido à sua
arquitetura, disposição de ruas e,
também, importância da cidade ao
longo da história de Portugal.
Os bordados artesanais em linho
branco ou cru, as colchas de lã coloridas, olaria e a viola da Terra são
os destaques do artesanato da ilha
Terceira.

Viola da Terra

CURIOSIDADE
Sabia que Angra do Heroísmo já foi a capital do reino
de Portugal?
A ilha Terceira, durante o reinado de D.Pedro IV, funcionou
como base para organizar a reconquista do trono e consolidar
a monarquia constitucional, daí a nomeação de Angra como
capital de Portugal.

Padrão dos Descobrimentos
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Carnaval

Sanjoaninas

As festas das Sanjoaninas são alvo
de grande destaque. Muito ligadas
às festividades dos Santos Populares, estas são uma das maiores festas do arquipélago. Durante 10 dias,
as ruas de Angra são ocupadas com
concertos, marchas populares, touradas de praça e à corda, tascas de
petiscos, entre muitas outras coisas.

As Cantigas ao Desafio são também um marco da entidade terceirense. Aqui, cantadores improvisam
versos numa tentativa de “derrubar”
o adversário num duelo guiado pelo
som das violas da terra.

Cantigas ao Desafio

TERCEIRA
TERCEIRA

O Carnaval é algo muito peculiar
na ilha Terceira. Por esta altura,
a populaçãoterceirense enche os
salões, sociedades e teatros para
assistirem à maior manifestação de
teatro popular feito em língua portuguesa no mundo, os chamados
bailinhos de carnaval e danças de
espada. São retratadas figuras políticas, emigrantes e outras personagens da nossa sociedade, em modo
de sátira (danças de pandeiro, bailinhos e comédias).
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Marchas Tradicionais
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Espírito Santo

O culto do Espírito Santo, tal como
em todas as outras ilhas do arquipélago, tem um grande impacto na
ilha Terceira. Esta festa realiza-se
ao longo de oito semanas, entre o
domingo de Páscoa e o domingo
da Trindade, havendo dois tipos
de cerimónias, as funções, com as
suas coroações e os bodos com as
coroações e a distribuição de pão e
vinho.

TERCEIRA

FESTAS TRADICIONAIS
ASPETOS ETNOGRÁFICOS
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ANGRA DO HEROÍSMO
Forte do Negrito

Igreja de
(séc. XVI)

Situado na freguesia de São Mateus
da Calheta, estava destinado à defesa deste ancoradouro contra os
ataques de piratas e corsários.

TERCEIRA

São

Gonçalo

Interior de valioso recheio, com altar
em talha dourada, azulejos, pinturas
do séc. XVIII e o Cristo crucificado
em cruz de prata do séc. XVII.

Igreja de São Sebastião
(séc. XV)

Palácio Bettencourt

Construída pelos primeiros povoadores com inspiração gótica no seu
exterior e manuelina no seu interior.
É de realçar o seu portal, arcos e
abóbada da capela, bem como os
seus frescos.

Solar edificado entre XVII e XVIII. Já
serviu de Biblioteca Pública e Arquivo Regional e neste momento não é
visitável ao público. A atual biblioteca situa-se na Rua do Morão, nº 42
em Angra do Heroísmo.

Palácio dos Capitães Generais

Castelo de São João Baptista (séc. XVI)

Antigo colégio Jesuíta que foi transformado em Palácio e é, hoje, sede
de departamento governamental
com um interior repleto de preciosidades. Anexo a este edifício encontrará uma igreja de construção dos
meados do século XVII.

Mandando construir por Filipe II de
Espanha na envolvência do Monte
Brasil, é uma das mais imponentes
fortalezas portuguesas. O seu sistema de fossos, o seu pórtico, a ponte
dos arcos, a Igreja de São João
Baptista torna este castelo monumento português.

Igreja de Nossa Senhora
da Conceição (séc. XVI)

Castelo de São Sebastião
(séc. XVI)

De arquitetura renascentista e de
capela-mor em talha dourada com
mobiliário em jacarandá.

Foi mandado edificar, e concluído,
no tempo de El-Rei D. Sebastião.

Igreja da Misericórdia

Edificada em XVIII, é dona de uma excecional coleção de esculturas e pinturas.

TERCEIRA

TERCEIRA

MONUMENTOS

Castelo de São Sebastião
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ANGRA DO HEROÍSMO
Uma Capital no Coração do Atântico

NATUREZA

HISTÓRIA

www.exploreterceira.com

PATRIMÓNIO

CULTURA

www.angradoheroismo.pt
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MONUMENTOS
PRAIA DA VITÓRIA
Igreja da Misericórdia

Igreja da Matriz

Forte de Santa Catarina

Museu do Vinho

Construída no séc. XV, resultado de
duas capelas independentes (Santo
Cristo e Espírito Santo) que se unificaram em 1521, passando a igreja a
ter duas capelas principais, caraterística rara no país.

Mandada construir no séc. XV, por
Jácome de Bruges – primeiro donatário da ilha. Possui três portais manuelinos, com um interior repleto de
ornamentos valiosos (barroco, manuelino e gótico).

Construído no séc. XVI para proteção da baía. Desempenhou um papel importante na Batalha da Praia,
a 11 de agosto de 1829.

Local onde pode perceber melhor o
processo de cultivo e produção do
vinho dos Biscoitos. Aqui, encontrará peças, utensílios e fotografias
muito interessantes sobre a família
Brum, sobre o cultivo das videiras e
sobre a produção de vinho.

Um dos impérios onde se realizam
as tradicionais festas do Divino Espírito Santo, no lugar das Figueiras
do Paim. A sua construção remonta
a 1943/45.

Casa Vitornino Nemésio

Casa onde nasceu Vitorino Nemésio, é um espaço museológico interpretativo e de estudo da vida e obra
do autor.

TERCEIRA
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Império da Caridade

Igreja Matriz da Praia da Vitória
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Vinhas

Bolos Dona Amélia

Na doçaria, prove os bolos Dona
Amélia – conta-se que assim se
chamam devido à passagem da rainha D. Amélia pela ilha. Delicie-se
ainda com a massa sovada, o arroz
doce, as queijadas Conde da Praia,
os coscorões e as cornucópias.
Alfenim é uma massa branca e seca
de açúcar, geralmente utilizada na
confeção de doces de diferentes
formas.

TERCEIRA
TERCEIRA

Para acompanhar os seus pratos,
aprecie os vinhos oriundos das
vinhas dos Biscoitos, maioritariamente de casta Verdelho – vinhos
de mesa, licorosos, mas também
aguardente e licores, a sua satisfação está assegurada.
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Alcatra

O gado, criado de forma livre, dá origem a uma carne suculenta. O mais
tradicional dos pratos terceirenses é
a Alcatra. Aproveite ainda e aprecie
os torresmos, a morcela, a linguiça
e as tradicionais sopas do Espírito
Santo.
O marisco da ilha Terceira é imperdível e vai desde cavacos, cracas e
lapas a muitas outras espécies de
peixe.

TERCEIRA

GASTRONOMIA

TERCEIRA
TERCEIRA

Pesca Desportiva

Devido à riqueza de fauna nos fundos dos mares dos Açores, são ricos
em espécies piscícolas. De fundo,
corrico, isco vivo e de barco, pode
pescar sargos, garoupas, vejas, bicudas e anchovas. Pode capturar
algumas destas espécies em barco
e outras espécies com grande porte
também, a adrenalina está certamente assegurada.

Pesca Desportiva
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DESPORTO
E LAZER

Mergulho

A Terceira providencia cenários subaquáticos fascinantes enriquecidos
de fauna e flora. Pode realizar este
desporto nas Arcadas do Judeu, no
Cemitério das Âncoras, na Gruta do
Ilhéu das Cabras, do Ilhéu da Mina
e na Calheta do Lagador. Contate
as empresas presentes neste guia,
referentes a este tipo de experiências, na seção dos serviços.

Mergulho

Surf | Windsurf | Caiaque |
Vela
As baías da Terceira são ótimas
para atividades náuticas. Pode realizá-las na Praia da Vitória, na Vila
Nova, na Baía das Quatro Ribeiras,
na Baía das Contendas e em Santa
Catarina – Cabo da Praia.

Surf

Golfe

A Terceira apresenta um campo
com 18 buracos, numa zona de rica
natureza, com umas instalações fenomenais.

Golfe

Surf
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/greenloungeslotmachines
/GreenLoungeSlotMachines

€

5

*

VOUCHER*
Venha divertir-se connosco! Have fun with us!

*Válido até 1 de março de 2023 / Valid until March 1, 2023
APLICÁVEL PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS / APPLICABLE FOR AUTOMATIC MACHINES

Clube de Golfe da Ilha Terceira | Agualva - Praia da Vitória | Telf.: +351 295 902 179

TERCEIRA
TERCEIRA
TERCEIRA

Zonas Balneares | Marinas

A ilha Terceira é rica em locais de
natureza balnear. Pode banhar-se na Prainha na cidade Angra
do Heroísmo, a praia da cidade da
Praia da Vitória, a zona balnear da
Silveira, Negrito, Cinco Ribeiras,
as piscinas naturais dos Biscoitos,
Quatro Ribeiras, Vila Nova e do
Porto Martins, bem como as zonas
balneares dos Salgueiros, Salga e
Porto Judeu, são locais de água límpida e com excelentes temperaturas
para uma ótima tarde de praia ou
simplesmente para um refrescante
mergulho. Na ilha Terceira, existem
duas marinas, a da Praia da Vitória
e a de Angra do Heroísmo.

Piscinas Naturais dos Biscoitos

TERCEIRA

TERCEIRA

DESPORTO
E LAZER

Passeios de Barco | Observação de Cetáceos

Marina de Angra

TERCEIRA
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TERCEIRA

Estas atividades são excelentes
para contemplar o melhor do mar
dos Açores. Pode realizar visitas
de barco para observar o Ilhéu das
Cabras ou, até mesmo, para visitar
as outras ilhas devido à sua proximidade. Também, pela abundância de
baleias e golfinhos no mar dos Açores, existem várias empresas que
o podem levar a ver estes animais
marinhos.

Prainha
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Passeios Pedestres | BTT |
Passeios a Cavalo
A Terceira está repleta de caminhos
que proporcionam vistas incríveis.
Pode realizar trilhos como o da Serreta, as Baías da Agualva, os Mistérios Negros e a Rocha do Chambre.
Alguns destes caminhos também
podem ser feitos em BTT e de Cavalo.

Trilhos Pedestres

Canyoning | Caça

São desportos que trazem a adrenalina à flor da pele e pode o fazer
na Terceira. Experimente fazer o troço da Ribeira da Agualva para uma
experiência única. Quanto à caça, a
ilha é abundante em coelhos. Informe-se junto das entidades competentes para estar a par do calendário
de caça e das suas condições.

Canyoning
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TERCEIRA

DESPORTO
E LAZER
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TERCEIRA

HOTÉIS

TERCEIRA

TERCEIRA

TERCEIRA

HOSTEL

**

TERCEIRA

HOTEL

• Quartos com Ar Condicionado e TV Cabo
• Bar • Serviço de Rent-a-Car
Email: reservas@hotelbeiramar.com - Web:http://www.hotelbeiramar.com
Rua Direita, 24- 9700-066 Angra do Heroísmo 295 628 180/1 - Fax:295 628 181
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TERCEIRA

TERCEIRA

TERCEIRA

TERCEIRA

TERCEIRA

HOTÉIS

**

HOTE L

• Rooms with Air-conditioned and cable TV
• Bar • Rent-a-Car
Email: reservas@hotelbeiramar.com - Web:http://www.hotelbeiramar.com
Rua Direita, 24- 9700-066 Angra do Heroísmo 295 628 180/1 - Fax:295 628 181

HOTE L
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**

• Zimmer mit Klimaanlage und Kabel TV
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TERCEIRA
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TERCEIRA

RESTAURANTES - ANGRA DO HEROÍSMO
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HOTÉIS

TERCEIRA
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TERCEIRA

TERCEIRA

TERCEIRA

PIZZARIAS - PRAIA DA VITÓRIA

RESTAURANTES - SÃO MATEUS
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TERCEIRA

RENT-A-CAR

TERCEIRA
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RESTAURANTES - SÃO MATEUS
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TERCEIRA

RENT-A-CAR

AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO
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TERCEIRA

SAÚDE - FARMÁCIAS
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TERCEIRA

MUSEUS

Piscina

Porto
de Pesca

Praia

Moinho

Miradouro

Furna

Termas

Aérodromo

Hospital

Informação

Farol

Estrada Principal

Porto

Estrada Secundária

GRACIOSA
CIRCUITOS

Para se deslocar na ilha Graciosa,
pode-o fazer através de aluguer de
viaturas ou do serviço de táxis. Também, pode usufruir dos transportes
coletivos de passageiros que fazem
uma boa cobertura da ilha.
Os serviços de transporte coletivo
de passageiros dispõem de serviço de aluguer e turismo de carreira
diárias, com capacidade de 8 a 55
lugares.

Circuito 1

Santa Cruz - Bom Jesus - Vitória Ribeirinha - Guadalupe - Santa Cruz

Circuito 2

Santa Cruz - Praia - Luz - Guadalupe Santa Cruz

Circuito 3

Santa Cruz - Guadalupe - Luz Carapacho - Luz - Praia - Santa Cruz
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GRACIOSA

GRACIOSA

GRACIOSA

GRACIOSA
A Graciosa situa-se a 28º 05’ Oeste
e 39º 05’ Norte e faz parte do Grupo
Central do Arquipélago dos Açores.
Tem aproximadamente 61 km² (25
milhas) de superfície, 12,5 km² de
comprimento (6,7 milhas) e 7 km²
de largura (6 milhas).

TRANSPORTES

GRACIOSA

SITUAÇÃO
GEOGRÁFICA

O ano de descobrimento da ilha
Graciosa é incerto, porém muitos
historiadores apontam que este
evento terá acontecido em 1450.
Provavelmente, a primeira chegada
a esta ilha foi feita por marinheiros
vindos da Terceira. O primeiro povoador desta ilha foi Vasco Gil Sodré, na zona de Santa Cruz, e Duarte Barreto na zona da Praia.

GRACIOSA

A Sata Air Açores efetua voos diários para a ilha Graciosa, por norma com origem na ilha Terceira. O
tempo de voo entre as duas ilhas é
de, aproximadamente, 20 minutos.
Também, a partir da ilha Terceira ou
da ilha de São Jorge, pode usar o
transporte marítimo para se deslocar para a ilha Graciosa.
Entre maio e setembro, um barco de
passageiros liga todas as ilhas do
grupo central. Esta viagem de barco
entre a Terceira e a Graciosa dura,
aproximadamente, 3 horas.

DESCOBERTA
E POVOAMENTO

GRACIOSA

COMO CHEGAR
À GRACIOSA

GRACIOSA

GRACIOSA

GRACIOSA
GRACIOSA
GRACIOSA
GRACIOSA
GRACIOSA
GRACIOSA

Caldeirinha

É o mais emblemático elemento
paisagístico da ilha e corresponde
a uma depressão de colapso de
forma elítica com cerca de 270m de
profundidade. Esta depressão insere-se no topo do vulcão da caldeira,
o mais pequeno dos Açores.

Furna do Enxofre

Fenómeno
vulcano-espeleológico de interesse internacional. Esta
cavidade apresenta o seu teto em
abóbada perfeita, com cerca de 50
metros de altura na sua parte central. O acesso ao seu interior faz-se
através de uma torre edificada em
1939, com uma escadaria em caracol de 183 degraus. Este ex-líbris
dos Açores, possuí um lago de água
fria e uma fumarola com lama de
onde emanam gases sulfurosos.

Caldeira da Graciosa

Também conhecida por Algar dos
Diabretes, corresponde ao único algar vulcânico existente na ilha, com
cerca de 37 m de profundidade.
Uma caminhada à volta da sua cratera permite desfrutar de diversas
perspetivas deste geossítio e ainda
contemplar a paisagem envolvente
que integra 55 cones de escórias.
Da sua elevação tem-se uma vista
panorâmica sobre as ilhas da Terceira, São Jorge, Pico e Faial.

GRACIOSA

GRACIOSA

GRACIOSA

LOCAIS
LOCAIS DE
DE VISITA
VISITA
OBRIGATÓRIA
OBRIGATÓRIA
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O ilhéu alberga uma rica e diversificada colónia de aves marinhas,
considerado uma das mais ricas dos
Açores. É o único lugar do mundo
onde se encontra o Paínho-de-Monteiro (Hydrobates Monteiroi),
a menor ave marinha endémica dos
Açores.

Ilhéu da Baleia

Um monte que proporciona uma
agradável vista panorâmica para a
Vila de Santa Cruz, na parte norte
da ilha. Neste monte, pode visitar
três ermidas dedicadas a São João,
São Salvador e a Nossa Senhora da
Ajuda.

Termas do Carapacho

É uma estância termal localizada
no lugar do Carapacho, na freguesia da Luz. Esta está junto ao mar,
no sopé da elevação vulcânica de
maior altitude da ilha e contém uma
piscina termal natural que é muito
procurada pelos seus múltiplos benefícios terapêuticos.

Vista para a Caldeira
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É uma formação rochosa de origem
vulcânica localizada na baía da
Ponta da Barca, que faz parte de
uma área de paisagem protegida.
Apresenta uma cor avermelhada e
a forma assemelha-se a uma baleia,
cetáceo muito típico dos Açores.

Monte da Nossa Senhora
da Ajuda

GRACIOSA

Ilhéu da Praia

Este abriga nas suas falésias e superficie importantes comunidades
de plantas costeiras endémicas,
além de ser um importante local de
abrigo de aves marinhas.

GRACIOSA

Centro emissor da última erupção
que ocorreu na ilha, conta com 398
metros e o do Facho com 375 metros de altitude. Estão repletos de
vegetação endémica e é propício
dar passeios nessa zona.

Ilhéu de Baixo

GRACIOSA

Pico Timão e Pico do Facho

GRACIOSA

LOCAIS DE VISITA
OBRIGATÓRIA

GRACIOSA
Caldeira

Itinerário I

Farol da Ponta da Barca

Saindo de Santa Cruz em direção a
Guadalupe, siga por Pontal, Feteira,
Pedras Brancas e faça um desvio à
Caldeira e Furna do Enxofre.
Continue pela estrada da Luz até ao
Carapacho e, fazendo um desvio no
caminho, visite a zona dos ilhéus.
Continue pelo litoral, passando por
Fenais, Praia, Quitadouro até Santa
Cruz.
Antes de terminar este percurso,
aproveite e suba ao Monte de Nossa Senhora da Ajuda.

Intinerário II

Parta de Santa Cruz, pela estrada
junto ao mar, parando no miradouro de Ponta da Barca e siga por
Senhora da Vitória, Porto Afonso e
suba até ao Pico da Terças, onde irá
observar uma das mais belas vistas
panorâmicas da Graciosa. Faça um
desvio até ao miradouro das Almas,
depois siga até à estrada que atravessa a Serra Branca, continuando
por Fajã, Luz, São Mateus, (Praia),
Quitadouro e regresse até Santa
Cruz.
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COMO CONHECER
A ILHA

Furna do Enxofre
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Museu da Graciosa

Burras de Milho

Existe uma tradição das debulhadoras que ainda mantêm-se viva nas
raras “burras” de milho. Ainda há
quem coloque maçarocas a secar
na construção de quatro patas e forma triangular.
A Associação de Artesãos da Ilha
Graciosa, em Santa Cruz, mostra os
métodos utilizados nos bordados à
mão em linho, feitos com um ponto
antigo e muito típico da ilha.

GRACIOSA
GRACIOSA

A ilha Graciosa, através do Museu
da Graciosa, constituído por 6 núcleos, apresenta-se como um importante repositório da etnografia
local. Lá encontra atividades tradicionais como a agricultura, a vinha,
a produção de cereais, a baleação
e antigos ofícios, numa exposição
de equipamentos e utensílios históricos.

Procissão Santo Cristo
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Carnaval

O carnaval da Graciosa é extremamente animado e vivido entusiasticamente pelos graciosenses, que
mantêm acesas as tradicionais danças e modas do seu povo acompanhadas de uma enorme paixão pela
música que trespassa toda a população. Nesta semana de carnaval,
são organizados vários desfiles de
foliões que dançam trajados a rigor
com máscaras e fantasias originais.
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ENTRETENIMENTO
E CULTURA
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Em agosto ocorre a festa do Senhor
Santo Cristo dos Milagres, que associa a componente religiosa a espetáculos musicais e ranchos folclóricos que animam as ruas.

Festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres
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FESTAS TRADICIONAIS
ASPETOS ETNOGRÁFICOS

As festas em honra do Divino Espírito Santo têm nesta ilha um grande significado religioso e profano
e estão fortemente enraizadas nos
costumes da sua população, decorrendo entre maio e setembro.
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Cortejos Etnográficos
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Ermida de Nossa Senhora
da Ajuda

Moinhos de Vento

Igreja de Nossa Senhora
de Guadalupe

Cruz da Barra

Construída no século XVIII, localizada no Monte da Nossa Senhora da
Ajuda, possui um importante conjunto de azulejos do século XVIII e
esta assemelha-se a um castelo em
miniatura.

Construída em substituição, e num
sitio diferente de uma ermida anterior do século XVI, onde estava a
imagem da Virgem de Guadalupe.

Igreja do Santo Cristo

Alguns autores indicam que esta
cruz foi trazida por António de Freitas (nome que se encontra assinalado na cruz), natural de Guimarães
em 1520. A mesma assinala o pagamento de uma promessa. Foram
transportadas 3 cruzes, em que
uma foi deixada em Tenerife, outra
em África e outra na ilha Graciosa.

Moinho de Vento
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Construída no século XVI. Destaca-se em especial a sua imagem do
Senhor Santo Cristo.

A chegada dos moinhos de vento à
Graciosa deu-se nos finais do séc.
XIX. De origem escandinava, as
suas cúpulas marcam o vermelho
da ilha. São a lembrança do tempo
em que a Graciosa era a ilha que
mais cereais exportava, era considerada o “celeiro dos Açores”.

GRACIOSA

Ermida construída depois de 1623
para celebrar a vitória do povo da
ilha após uma tentativa de desembarque de piratas argelinos em Porto Afonso.

GRACIOSA

Ermida da Nossa Senhora
da Vitória

GRACIOSA

É o mais antigo templo da Graciosa, de estilo manuelino e barroco.
No retábulo dourado da capela-mor
é importante destacar os 5 painéis
quinhentistas, encontrando-se o
sexto na parede lateral esquerda.

GRACIOSA

Igreja Matriz de Santa Cruz

GRACIOSA

MONUMENTOS
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O peixe fresco e o marisco capturados ao largo da costa da ilha são um
dos prazeres à mesa da ilha Graciosa, que se juntam às receitas tradicionais do molho à pescador, peixe
frito com molhanga e as caldeiradas
de peixe.
Também pode apreciar as lagostas,
cavacos, santolas e as lapas, pois
são muito abundantes na região.

Caldeirada de Peixe

Vinhas

O Vinho da Graciosa é muito bom e
atualmente é cada vez mais reconhecido. Os vinhos brancos, as
aguardentes velhas e os vinhos
aperitivos são capazes de satisfazer os mais exigentes gostos e são
companheiros perfeitos da gastronomia regional.

Mas se há produto que carateriza
esta ilha, são as queijadas que adotaram o nome da ilha – as queijadas
da graciosa – uma receita centenária inspirada nas covilhetes de leite.
Alguns doces locais da graciosa
são, ainda as cavacas, escolmilhas,
capuchas, pastéis de arroz ou encharcadas de ovos.

Queijadas da Graciosa
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GASTRONOMIA

Doçaria da Graciosa
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Zonas Balneares

As águas límpidas e as temperaturas muito agradáveis das piscinas
naturais do Carapacho tornam o
seu banho muito agradável. Ainda
pode usufruir do seu interior para
banhar-se nas águas quentes das
Termas do Carapacho.
Pode ainda banhar-se na zona do
Barro Vermelho, que dispõe também de uma pequena praia constituída por pequenos calhaus rolados
na sua maioria basálticos e nas zonas balneares de Santa Cruz, mais
especificamente na zona balnear da
Calheta, do Boqueirão e na praia de
São Mateus.
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GRACIOSA

Praia de São Mateus

Mergulho

GRACIOSA

GRACIOSA

DESPORTO
E LAZER

A boa visibilidade devido às águas
límpidas do mar da costa da Graciosa (considerada como a capital
do mergulho), proporcionam vistas
subaquáticas fora de série. A quantidade de peixes e fauna submarina
garantem momentos de grande beleza e grandes fotos subaquáticas.

Megulho

Pesca Desportiva | Caça
Submarina

Pode deliciar-se a capturar sargos,
pargos, garoupas, bodiões, vejas,
anchovas, bicudas e serras no excecional mar da costa da Graciosa.
A costa é baixa e de fácil acesso. De
barco, pode apanhar peixes de
maiores dimensões, seja de fundo
ou de corrico.
De arpão pode apanhar lírios, sargos, garoupas, anchovas, bicudas
e encharéus, que em combinação
com os maravilhosos fundos oceânicos, torna a caça magnifica.

Pesca Desportiva

Já nos segue nas
redes sociais?
@acoresnaturezaviva
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Reserva da Biosfera

Monte Nossa Senhora da Ajuda

Remo | Vela | Surf

Entre os vários percursos pedrestes existentes na ilha, destaca-se
a estrada que circunda a Caldeira,
que pode ser feita a pé, a cavalo e
BTT. Sejal qual for o meio utilizado,
garantimos que irá ficar encantado
com as paisagens deslumbrantes e
com os percursos pedrestes.
O relevo da ilha não é acentuado e
não existem animais selvagens na
mesma.

Passeios a Pé

CURIOSIDADE

Burro Anão

GRACIOSA
GRACIOSA

Passeios a pé | BTT | Passeios a Cavalo

Sabia da existência do Burro Anão, na ilha da Graciosa? O
Burro da Graciosa foi reconhecido como raça autóctone portuguesa da população asinina “Burro da Graciosa”.
Pelas suas caraterísticas mansas e de estatura pequena,
este tem um enorme potêncial para passeios turísticos.

Termas do Carapacho
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Surf

GRACIOSA

As baías de Santa Cruz, da Folga e
da Praia são ótimas para a realização destas atividades.

GRACIOSA

A Ilha Graciosa foi classificada, em
2007, como “Reserva da Biosfera”,
devido à preservação das suas caraterísticas etnográficas, culturais e
biológicas.

GRACIOSA

Codornizes

GRACIOSA

A ilha tem muitas codornizes, pombos e coelhos para caça.
Informe-se junto do Serviço Florestal da Graciosa sobre o calendário
venatório, através do 295 730 468.

GRACIOSA

Caça

GRACIOSA

DESPORTO
E LAZER
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GRACIOSA

HOTÉIS

RENT-A-CAR

CONTACTOS / CONTACT INFO
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GRACIOSA
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RESTAURANTES

GRACIOSA

GRACIOSA

Balcão/Office: Aeródromo da Ilha
Graciosa/ Graciosa Aerodrome
Email: reservas@rentacargraciosa.com
Telefone/Phone: 918449954 | 967869218
| 295 712 274
Website: www.rentacargraciosa.com

RESERVE
JÁ NOW!
BOOK RIGHT
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INSTALAÇÕES MODERNAS E ACOLHEDORAS
Email: geral@cm-graciosa.pt
Web: http:/www.cm-graciosa.pt
Corpo Santo -

295 73 00 40 - Fax 295 73 23 00

39ºN 05’ 22.38’’ 28ºW 00’ 42.66’’
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Piscina Municipal de Santa Cruz
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PISCINAS
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TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS
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PASSEIOS TURÍSTICOS
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SUPERMERCADOS

MUSEUS

BIBLIOTECAS
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SÃO JORGE
A ilha de São Jorge tem cerca de
243 km² de área total. Tem 54 quilómetros de comprimento e cerca de
7 de largura. Localiza-se no grupo
central do arquipélago dos Açores,
situada a 38º 24’ N e 28º 33’ W. É
um dos vértices das “Ilhas do Triângulo” e o seu ponto mais elevado
conta com 1053 metros de altitude
– o Pico da Esperança.

Para se movimentar em São Jorge
pode alugar um automóvel, utilizar
o serviço de táxis ou os autocarros
de transporte público que ligam as
principais localidades de São Jorge.

CURIOSIDADE
Sabia que a Fajã da Caldeira do Santo Cristo, em São Jorge,
para além de ser um local de eleição para o Surf devido ao
seu Reef Break, é também o único local onde se desenvolvem as afamadas Amêijoas (tape decussatus) Jorgenses?

Pico da Velha
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SÃO JORGE

SÃO JORGE

SÃO JORGE

SÃO JORGE
TRANSPORTES

SÃO JORGE

SITUAÇÃO
GEOGRÁFICA

Tudo indica que o seu descobrimento aconteceu por volta de 1460. Crêse que a sua proximidade à ilha Terceira fez com que fosse avistada,
bem como todas as outras ilhas do
grupo central. Foi a segunda ilha do
grupo a ser habitada e as zonas que
foram primeiramente alvo de habitação foram o concelho das Velas e a
zona do Topo.

SÃO JORGE

A Sata Air Açores - transportadoraregional -, efetua voos diários para
São Jorge, por norma, através dos
aeroportos de Ponta Delgada e Lajes (Terceira).
Pode utilizar também o transporte
marítimo. Há ligações diárias com a
ilha do Faial e com o Pico. Os ferries
permitem o transporte de viaturas
entre as ilhas do Triângulo (Faial,
Pico e São Jorge).

DESCOBERTA
E POVOAMENTO

SÃO JORGE

COMO CHEGAR
A SÃO JORGE

SÃO JORGE

SÃO JORGE

SÃO JORGE
SÃO JORGE

Fajã das Almas

Com cerca de 1053 metros de altitude, este constitui-se como o ponto
mais elevado de São Jorge. No seu
topo, é possível avistar as restantes
ilhas do grupo central.
Situada na costa sul da ilha de São
Jorge na Freguesia das Manadas,
Concelho de Velas. Nesta fajã podemos encontrar duas ermidas, a
de Nossa Senhora das Almas e a de
Santo Cristo, sendo que esta última
foi construída em 1882. Além disso,
pode avistar um antigo Poço de Baixa Mar e ótimos miradouros.

Fajã dos Vimes

O microclima da zona providencia
as condições necessárias para fazer crescer plantações de café, um
caso raro na Europa. Estas servem
para consumo próprio existindo
também locais de venda ao público.
Este apresenta um sabor único e
intenso. Ainda, subsiste nesta fajã a
arte da tecelagem, com técnicas de
ponto alto e de repasso.

Arco Natural da Fajã da Ribeira da Areia

Localizado em Norte Grande, este
é um arco de lava basáltica de formação natural. A sua forma distinta
dota o lugar com uma beleza ímpar.

Fajã da Caldeira de Santo
Cristo

A Fajã da Caldeira de Santo Cristo
é uma Reserva Natural e uma Área
Ecológica Especial. Aqui encontrará
uma lagoa ímpar, a única nos Açores onde se desenvolvem as Amêijoas (tapes decussatus) de São Jorge. Ainda, este local é considerado
um santuário para os praticantes do
surf e do bodyboard devido ao reef
break. Situada na mesma localidade está a bela Fajã dos Cubres, cuja
possui uma lagoa rica em camarões. Estes camarões são utilizados
como isco para a pesca.

Vigia da Baleia

Antiga vigia situada na Ponta dos
Rosais. Era utilizada na época alta
da baleação nas ilhas do triângulo.
É hoje um local de visita obrigatória, possuindo uma vista privilegiada situada a mais de 200 metros de
altitude.

Fajã do Ouvidor

Esta é sem dúvida uma das fajãs
mais procuradas da costa norte
dailha, quer seja pela sua acessibilidade quer seja pelos seus encantos
naturais. As piscinas naturais são
ótimas zonas de banhos e atribuem
uma singularidade a esta fajã, destacando-se neste sentido a Poça
Simão Dias, Monumento Natural de
Interesse Municipal.

SÃO JORGE
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SÃO JORGE
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Pico da Esperança

SÃO JORGE

LOCAIS DE VISITA
OBRIGATÓRIA

Poça Simão Dias
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Vigia da Baleia

Fajã dos Vimes
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Siga caminho para Calheta. Pare no
miradouro da Ribeira do Almeida e
desfrute da vista. Na Urzelina, visite
a Furna das Pombas. Nas Manadas
pode fazer uma paragem no miradouro da Fajã das Almas. Através
dos Biscoitos desça até à Calheta.
Visite a Fajã Grande e depois siga
até à freguesia da Ribeira Seca,
onde pode visitar o Parque Florestal
da Ribeira Seca. Aproveite depois
para visitar o miradouro das Pedras
Brancas, seguindo depois para as
freguesias de Santo Antão e Topo.
No Topo, visite o porto de pesca e o
farol que se encontra em frente ao
ilhéu. Regresse pela mesma estrada até Ribeira Seca e depois siga
pela estrada Norte da ilha. Feito
isto, pare no miradouro da Fajã dos
Cubres, onde pode admirar esta
fajã e a Fajã de Santo Cristo. Continue a prosseguir pelo norte da ilha,
passando pela Ribeira da Areia,
Norte Grande com uma paragem no
miradouro com vista sobre a Fajã do
Ouvidor. Antes de chegar a Velas,
passe por Toledo e Beira.

Itinerário II

SÃO JORGE

Saia de Velas em direção à Ponta
dos Rosais, onde irá passar pela
Baía de entre Morros, pelo Parque
Florestal das Sete Fontes e Freguesia dos Rosais. No regresso, passe
pela Beira e siga pela costa Norte,
onde irá passar por Toledo e Santo
António. Quando terminar, rume até
á costa Sul, lá encontrará excelentes miradouros. Passe pelo Pico da
Esperança e Caldeirinhas e depois
prossiga para Urzelina, Ribeira do
Nabo e Fajã de Santo Amaro até
chegar a Velas.

SÃO JORGE

Miradouro Canavial

Itinerário I

SÃO JORGE

Farol da Ponta dos Rosais
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COMO CONHECER
A ILHA
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A Semana Cultural das Velas decorre na primeira semana do mês
de julho, animando São Jorge e as
ilhas do triângulo. Esta carateriza-se
por ter um programa composto por
eventos náuticos, concertos musicais, feiras gastronómicas, feiras do
livro, entre outros eventos atrativos.
O folclore é idêntico aos das restantes ilhas do arquipélago. As mulheres e os homens de São Jorge
repetem as modas da “chamarrita”,
da “sapateia” e do “pezinho” ao som
das cordas das violas de arame.

No mês de abril comemora-se nas
Velas as Festas de São Jorge. Estas são festividades que promovem
e enaltecem a tradição do concelho
e da ilha. O dia maior das festividades assinala-se a 23 de abril, dia do
padroeiro do concelho, São Jorge.
No artesanato há que destacar os
bordados à mão e a tecelagem. São
muito conhecidas as “colchas de
ponto alto” ou mantas de São Jorge,
que são feitas em toscos teares de
madeira.

Festas de São Jorge

FESTAS TRADICIONAIS
ASPETOS ETNOGRÁFICOS
O Espírito Santo é festejado em
todas as ilhas e São Jorge não é
exceção. Estas são celebradas com
grande devoção e entusiasmo pela
população local que dá alegria às
ruas dos respetivos impérios.

As festividades de caráter popular
são diversas. As festas ocorrem
na mesma altura em que se dá o
regresso de muitos emigrantes,
participando estes nas tradições
deste povo com mais de 500 anos
de história.

SÃO JORGE
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SÃO JORGE

ENTRETENIMENTO
E CULTURA

Espírito Santo
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Igreja de Santa Bárbara

Igreja do séc. XVIII é uma das mais
belas construções barrocas nos
Açores. O motivo da sua construção, foi o facto de ter sido encontrada uma imagem - de quase 30
cm - de Santa Bárbara no templo
primitivo que lá existia.

Paços do Concelho das
Velas

Construção do séc. XVIII, é um
exemplo da arquitetura barroca civil
dos Açores.

Portão do Mar

Construção do séc. XVIII, é o que
resta das antigas muralhas de defesa de Velas.

Torre Sineira da Urzelina

É o que resta da primitiva igreja que
lá existia e que foi arrasada pela
erupção vulcânica de 1808. Nesta
zona de Urzelina, além de poder
apreciar uma vista priveligiada para
a ilha montanha, também pode encontrar alguns moinhos de vento
- também conhecidos por Moinhos
dos Mistérios - que merecem a sua
visita.

Igreja Matriz de São Jorge

Edifício do séc. XVII, construído sobre um templo do séc. XV. É de admirar o seu enfeite interior em talha
dourada e a sua cantaria basáltica.
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MONUMENTOS

Igreja das Manadas
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Queijo de São Jorge

Espécies

Na doçaria, os coscorões, as rosquilhas e os bolos de coalhada são
as receitas tradicionais que deve incluir na sua ementa. Contudo, a receita mais conceituada é a das “espécies”, que é um doce em formato
de «ferradura» com pequenos orifícios onde se avista o recheio. Como
o próprio nome indica, este doce é
igualmente muito famoso pelo uso
de várias especiarias, como é o
caso da erva doce e da canela.

As particularidades do microclima
das Fajãs permitiram o aparecimento de uma plantação de cafeeiros
– na Fajã dos Vimes. Lá pode apreciar um café intenso feito a partir de
grãos de colheita local (é um caso
raro na Europa).

Plantação de Café

SÃO JORGE
SÃO JORGE

Na área dos laticínios, o Queijo de
São Jorge (DOP) constitui-se como
o principal suporte económico da
ilha. É reconhecido internacionalmente pelo seu sabor, sabor este
proveniente do seu tempo de cura
que dota o queijo com um paladar
picante. Este conta com um modo
de produção que permanece, quase
na sua totalidade, erudito há mais
de 500 anos e provém dos primeiros
povoadores de origem Flamenga.
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Amêijoas

A gastronomia jorgense é rica em
peixe fresco, carne de vaca e marisco. No marisco, há que destacar
as tão afamadas Amêijoas, criadas
na Fajã da Caldeira do Santo Cristo.

SÃO JORGE

GASTRONOMIA
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Zonas Balneares

As piscinas naturais de Velas, da
Fajã do Ouvidor, onde podemos encontrar a emblemática Poça Simão
Dias, da Fajã Grande e do Porto do
Topo, são locais de águas límpidas
e muito propícias a um excelente
mergulho.

SÃO JORGE
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Poça Simão Dias

Pesca Desportiva

O mar que envolve São Jorge é rico
em espécies marinhas. Pesque nos
pesqueiros de costa como o da Laje
do Morro, a Baía da Enfiada e Ponta
das Eiras. Desde sargos e vejas a
bicudas e serras, pode pescar estas
espécies usando a arte que preferir.

Pesca de Calhau

Caça Submarina

São Jorge oferece fundos oceânicos repletos de fauna submarina.
Pode capturar sargos, garoupas,
anchovas e vejas. Informe-se junto
das entidades competentes sobre
os regulamentos desta atividade.

Garoupa

Passeios de Barco | Vela
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DESPORTO
E LAZER

Passeio de Barco

A ilha das fajãs possui uma marina
em Velas e um porto na Calheta,
ambos com ótimas condições para
receber velejadores. Pode navegar
ao redor da ilha e desfrutar da sua
bela costa escarpada. A Ponta dos
Rosais e o ilhéu do Topo realçam a
beleza do litoral da ilha e apresentam-se como as maiores atrações
dos passeios de barco. Estes passeios também permitem descobrir
singularidades únicas da orla costeira de São Jorge.

Passeio de Barco
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Passeios de Bicicleta

A geografia da ilha proporciona
passeios incríveis. A pé, faça o circuito Fajã de Santo Cristo – Fajã
dos Cubres, um dos circuitos mais
famosos entre duas das mais emblemáticas fajãs dos Açores. Experimente também o troço do Pico da
Esperança – Fajã do Ouvidor, uma
ótima caminhada pela espinha dorsal da ilha. De cavalo, ande pela
Ribeira Seca, Calheta e Serra do
Topo. Já em BTT, vá pelo Pico da
Esperança, pela zona de Topo e por
Sete Fontes-Rosais.

Já nos segue nas
redes sociais?
@acoresnaturezaviva
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Passeios a pé | BTT | Passeios a Cavalo
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Ondas Tubulantes

SÃO JORGE

A ilha de São Jorge é um santuário
do Surf nos Açores. A Fajã da Caldeira do Santo Cristo é um local paradisíaco para o fazer e além disso
proporciona ótimas ondas devido ao
seu reef break. A Fajã dos Cubres
tem ondas rápidas e a esquerda
mais longa dos Açores e a Fajã do
Belo é ideal para os que procuram
ondas tubulares.

SÃO JORGE

Surf
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Mergulho

SÃO JORGE

A costa de São Jorge apresenta locais com caraterísticas de rara beleza para realizar mergulho. Experimente realizar mergulho na zona
de Entre-Morros, com uma grande
abundância de espécies piscícolas,
a Baixa dos Rosais onde pode observar grandes pelágicos de bicudas e lírios e o Ilhéu do Topo, que é
excelente para avistar espécies típicas do fundo oceânico dos Açores.
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Mergulho
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Canyoning

O canyoning encontra o verdadeiro significado de adrenalina em
São Jorge. A ilha apresenta grandes desníveis com níveis V4. Tente o Sanguinhal, com os seus 750
metros de desnível, os Cavaletes
(Troço Inferior) com as suas 18 descidas, a Fajã Redonda com 6 descidas e a Caldeira.

Cannyoning

Caça

A ilha de São Jorge oferece ao caçador vistas impressionantes e um
ambiente de frescura, ao mesmo
tempo que providencia uma abundância de coelhos e pombas.

Coelho Bravo

Reserva da Biosfera

A Ilha de São Jorge foi classificada
como “Reserva da Biosfera”, devido
às suas Fajãs e à preservação das
suas caraterísticas etnográficas,
culturais e biológicas.

Ilhéu do Topo
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Velas
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ALOJAMENTO LOCAL
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ALOJAMENTO TURÍSTICO

ANIMAÇÃO TURÍSTICA
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WWW.SJZDIVEANDSAIL.COM

915

BOAT TRANSFERS
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268

STAND UP PADDLE

SJZDIVEANDSAIL@GMAIL.COM

SAILING TOURS
@SJZDIVEANDSAIL

SÃO JORGE

RESTAURANTES - VELAS - FAJÃ DO OUVIDOR

SÃO JORGE

(+351)
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SCUBA DIVING
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RESTAURANTES - CALHETA
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AGÊNCIAS DE VIAGEM E TURISMO

133

SÃO JORGE

SÃO JORGE

SÃO JORGE

RESTAURANTES - TOPO
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SUPERMERCADO/CAFÉ

RENT-A-CAR
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RESERVE CONNOSCO |
BOOK WITH US
www.velasauto.com
rentacar@velasauto.com

+351 292 623 050
+351 916 616 627

S.JORGE

Avenida dos Baleeiros, nº12
9800-548 Velas, S.Jorge
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MUSEUS

+351 295 432 421
+351 910 028 115

SÃO JORGE

PICO
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SÃO JORGE

Rua da Gare Marítima, Loja 4
9950-344 Madalena, Pico

SÃO JORGE

RENT-A-CAR

SÃO JORGE

SÃO JORGE

s.jorge_opção 2

PICO
Já nos segue nas
redes sociais?
@acoresnaturezaviva

CURIOSIDADE
Sabia que os baleeiros eram agricultores durante todo o ano e, só nos
meses de passagem de cachalotes, é
que se dedicavam à caça da baleia?
Quando os cachalotes eram avistados
por um “vigia” – pessoa que ficava
num mirante a avistar o mar -, este soprava um búzio ou lançava um foguete
e os homens corriam para o porto para
preparar os botes baleeiros e iniciar a
caça.
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PICO

Para a sua deslocação na ilha pode
optar por alugar um carro, utilizar o
serviço de táxis e viajar através dos
autocarros de transporte público
que ligam a maioria e as principais
localidades desta ilha.

PICO

A ilha do Pico é a segunda maior
ilha do arquipélago dos Açores, com
cerca de 447 km² e faz parte do grupo central do arquipélago. Tem 42
quilómetros de comprimento e 15,2
quilómetros de largura máxima. É
nesta ilha que Portugal encontra o
seu ponto mais alto, a montanha do
Pico, com 2351 metros de altitude.
Está situada a 38º 30’ N e 28º 20’ O
e é povoada por 14 148 habitantes.

PICO

TRANSPORTES

PICO

SITUAÇÃO
GEOGRÁFICA

A ilha do Pico terá sido descoberta
aquando das outras do grupo central. O seu nome provém da maior
montanha de Portugal lá localizada
e terá sido a última ilha do grupo
central a ser povoada. O seu povoamento foi iniciado na localidade das
Lajes, tendo sido este o primeiro
concelho da ilha.

PICO

PICO
A Sata Air Açores efetua voos diários para esta ilha, por norma, a partir dos aeroportos de Ponta Delgada
e Lajes da ilha Terceira. Também é
possível lá chegar através do transporte marítimo. Existem ligações
diárias entre as ilhas do triângulo
(Faial, Pico e São Jorge). No Verão
também existe ligação marítima entre Pico e Terceira.

DESCOBERTA
E POVOAMENTO

PICO

COMO CHEGAR
AO PICO

PICO

PICO
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Montanha do Pico

Esta é a montanha mais alta de
Portugal, com cerca de 2351 metros de altitude. A sua subida é um
desafio muito interessante para os
mais aventureiros e, apesar da sua
exigência, a vista do seu topo sobre
toda a ilha do Pico e as sobre as
restantes ilhas do grupo central irá
recompensar o seu esforço. Desde
1982 que esta montanha é classificada como Reserva Natural. Deve
procurar a ajuda de um guia especializado para subir a montanha.

Museu da Indústria Baleeira
Funcionava antigamente como centro de transformação dos cetáceos,
aproveitando as matérias primas.

Lagoa do Capitão

Situada no centro da ilha do Pico, a
Lagoa do Capitão surge a 790 metros de altitude. Apresenta-se como
uma importante reserva de água
doce e oferece uma excelente vista panorâmica para a montanha do
Pico.

Paisagem Protegida
Cultura da Vinha

Museu do Vinho

Instalado no antigo convento dos
Carmelitas, este mostra a história
do vinho da ilha do Pico. Lá poderá
visitar as vinhas e perceber melhor
como era produzido o vinho nesta
ilha.

Gruta das Torres

Localizada na zona de Criação Velha, constitui-se como o tubo lávico
mais longo dos Açores e um dos
mais extensos da Europa, com cerca de 5 quilómetros de extensão.

PICO
PICO

da

Desde 2004 que a cultura da vinha
e a sua paisagem, bem presentes
na zona de Criação Velha e de Santa Luzia, foram reconhecidas pela
UNESCO como Património Mundial
da Humanidade. As uvas de casta
Verdelho são protegidas por muros
de pedra seca, conhecidos por “currais” ou “curraletas”. São uma das
maiores malhas de pedra feitas pelo
Homem.

PICO

PICO

LOCAIS DE VISITA
OBRIGATÓRIA

Paisagem Protegida da Cultura da Vinha

138

PICO
PICO
PICO
PICO

Museu dos Baleeiros

Arcos do Cachorro

Maroiços

Mistérios de São João e
Silveira

Localizado nas Lajes do Pico, este
museu está instalado nas originais
casas dos botes baleeiros do séc.
XIX. No seu interior, está reunida
uma importante coleção de peças
em osso e dente de baleia e outros
adereços que retratam a atividade
baleeira.
De formação rochosa, são fruto de
um amontoamento de pedras de
forma cónica ou piramidal, exibidos
numa estrutura alongada e em camadas, fazendo lembrar uma espécie de pirâmides astecas.

São uma formação rochosa com a
forma de um focinho de cão e é dai
que esta zona adquiriu o seu nome.
Devido à erosão desta zona rochosa, surgiram diversos túneis onde o
mar penetra, o que cria vistas interessantes.

De formação vulcânica, foram denominados de “mistérios” pelo povo
porque estes viam “rios de fogo”
a sair do solo e a destruir os seus
bens sem saberem o que seria.

Centro de Interpretação da Paisagem Protegida da Cultura da Vinha
Edifício com caraterísticas solarengas, constitui-se como um local cultural
importante para compreender a paisagem da cultura da vinha da ilha do
Pico que é, desde 2004, Património da Humanidade da UNESCO.
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LOCAIS DE VISITA
OBRIGATÓRIA

Museu da Indústria Baleeira
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Mirante do Museu do Vinho
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Saindo de Madalena, sugerimos que comece pela costa Norte da ilha em
direção a zona de Cachorro, passando por Biscoitos e Bandeiras. Depois,
regresse pela mesma estrada em direção a São Roque do Pico, passando
por Miragaia, Santa Luzia e Santo António. Já em São Roque, siga pela
estrada junto à costa e aprecie a sua bela paisagem. Desça a Santo Amaro e depois regresse pela mesma estrada até entrar na estrada regional.
Na estrada regional, um pouco mais à frente, vire à esquerda e pare no
miradouro da Terra Alta, onde pode apreciar a sua vista deslumbrante. De
seguida, siga por Ribeirinha até Piedade e visite a zona das adegas. Nesta
zona, adquira alguns dos melhores artigos de olaria regional e depois desça
até à beira mar e suba em sentido inverso até retomar à estrada regional,
onde poderá aproveitar a bela paisagem proveniente da densidade florestal
que esta zona oferece. Siga, depois, até à zona de Calheta do Nesquim.
Depois, volte pela estrada regional em direção a Lajes do Pico. Lá, visite
o museu dos baleeiros e veja os artigos de artesanato feitos das matérias
das baleias. Retome caminho até Madalena do Pico, passando por Silveira,
São João, Terra do Pão, São Caetano, São Mateus, Guindaste, Candelária
e faça um desvio até ao Porto Calhau. Retome a sua viagem passando por
Criação Velha, onde poderá visitar a Adega Cooperativa e provar um bom
vinho. Se estiver alojado em Lajes, comece este itinerário em direção a São
Roque ou Madalena e se estiver em São Roque pode iniciar em direção a
Madalena ou a Lajes.
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Itinerário I
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COMO CONHECER
A ILHA

Lagoa do Capitão

Ilhéus da Madalena

Saia de Madalena em direção a Lajes do Pico e desvie a sua rota pela
estrada que atravessa a ilha no sentido Oeste-Leste. Retome a mesma
estrada e siga em frente. Aproveite
esta estrada em reta para apreciar
algumas vistas magníficas. De seguida, visite a Lagoa do Capitão e
volte à estrada em direção a Lajes.
Encontre o desvio para as lagoas
do Caiado e Paul, e depois siga por
Silveira até regressar a Madalena.

Com início nas Lajes, passe pela
parte inferior da montanha em direção à Furna de Frei Matias. De
seguida, continue em direção a São
Roque pela estrada que atravessa a
ilha, onde poderá disfrutar da vista
da costa norte da ilha do Pico e da
ilha de São Jorge. Também pode
optar por seguir caminho para a Madalena do Pico, apreciando a sua
bela vila, os ilhéus no centro do canal Pico-Faial e até mesmo a ilha do
Faial.

Itinerário III
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Itinerário II

Homenagem aos Homens do Canal
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Na Madalena do Pico, no mês de
julho, acontecem as Festas da Madalena com várias concertos e atividades que atraem muitas pessoas
à ilha do Pico e pretendem honrar a
padroeira da Madalena.

Festas da Madalena

Cais de Agosto

Em São Roque, no mês de agosto,
o Caís de Agosto apresenta um cartaz com vários artistas de música
prestigiados. Além disso, existem
várias provas desportivas e feiras
de artesanato.

A cultura da ilha do Pico traduz-se
muito nos costumes da caça de baleias e do vinho. A matéria prima da
baleia fez com que se desenvolvessem grandes trabalhos com
a técnica do scrimshaw, onde os
dentes das baleias eram gravados
com desenhos. Também são feitas
réplicas em miniatura dos botes baleeiros, sendo estes feitos através
das matérias primas da baleia e da
madeira.

Barco em Osso de Baleia

Boneca de Folha de Dragoeira

São feitos ainda grandes trabalhos
através de elementos vegetais,
como o milho e o dragoeiro. Estas
fibras dão origem a artefatos artesanais tais como flores e bonecas. As
bonecas de folha de dragoeiro, na
ilha do Pico, são uma das artes tradicionais e mais típicas dos Açores.
As rendas e os bordados são também uma grande expressão artesanal da ilha, nomeadamente as
peças feitas com as técnicas do
gancho ou crochet de arte.
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ENTRETENIMENTO
E CULTURA
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Como é comum em todas as ilhas
dos Açores, as Festas do Espírito
Santo têm grande significado na
ilha do Pico. Estas mantêm as ruas
alegres e vivas desde o dia de Pentecostes até ao verão.
O folclore tem uma forte expressão
nesta ilha. A chamarrita, o caracol,
o pezinho do pico e a sapateia são
algumas modas folclóricas dos picarotos.

Folclore

Festa do Senhor Bom Jesus Milagroso

A Festa do Senhor Bom Jesus Milagroso ocorre em agosto e é uma
das mais importantes demonstrações religiosas da ilha.
Em setembro, acontecem as Festas
das Vindimas com várias demonstrações etnográficas com base na
cultura do vinho.

Nas Lajes, a Semana dos Baleeiros
presta culto à padroeira dos baleeiros, Nossa Senhora de Lourdes.
Também, homenageia a tradição
baleeira que era uma atividade económica que muito fomentou a ilha
do Pico. Além de uma vertente cultural, também tem uma componente
desportiva com a realização de regatas de botes baleeiros.

Casa dos Botes
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ASPETOS ETNOGRÁFICOS

Santa Maria Madalena
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MONUMENTOS
Igreja de Santa Maria Madalena (séc. XVII)

Igreja e Convento de São
Pedro Alcântara (séc. XVIII)

Igreja da Nossa Senhora
da Conceição (séc. XVIII)

Igreja Matriz de São Roque

O interior da igreja merece a sua
visita devido à bela imagem da Virgem.

Igreja de São Sebastião
(séc. XIX)
Localizada na Calheta do Nesquim,
esta igreja é fruto de uma antiga ermida que existia neste local no séc.
XVI.

De estilo barroco, este templo tem
um interior repleto de preciosidades.

Reedificada em 1766 sobre um
templo mais antigo, esta apresenta
no seu interior uma magnífica talha
dourada que merece a sua apreciação.

Igreja Matriz de Lajes (séc.
XX)
Foi construído em substituição do
outro templo que lá existia, mas que
já estava muito desgastado.
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Constitui-se como o maior templo
religioso da ilha do Pico.

Igreja Matriz de Santa Maria Madalena
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Doces

Na doçaria, e intimamente relacionado com as festas do Espírito
Santo, poderá provar as rosquilhas,
o arroz doce, a massa sovada e o
bolo de vésperas.
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Vinhos
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Nos vinhos, sendo esta uma ilha
de grande tradição vínica, irá ter à
sua escolha vinhos brancos, tintos e
rosé das mais prestigiadas castas.
Prove o vinho aperitivo verdelho, o
tinto e o vinho de cheiro. Não deixe de se encantar também com as
aguardentes picarotas que são um
verdadeiro encanto. Prove a de figo,
a de amora, de nêspera e nêveda.
Os licores do Pico são muito bons
e são uma proposta mais doce –
experimente a angelica e os licores
dos mais diversos frutos.
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Caldo de Peixe

A gastronomia da ilha do Pico convida-o a saborear o que de melhor os
Açores têm para oferecer. Os seus
pratos típicos passam pelos famosos caldos de peixe, pelo seu afamado polvo guisado, pela molha de
carne e pela linguiça com inhame.
O queijo da ilha do Pico é também
uma referência e merece a sua prova. Acompanhe estes pratos com
um pão de milho e um bom vinho
de cheiro.
No marisco, irá ter à sua disposição
belíssimos pratos de cavaco, lagosta e caranguejos de fundo do mar
dos Açores.

PICO

GASTRONOMIA

Pipas de Vinho
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DESPORTO
E LAZER
Zonas Balneares

No Pico, devido à sua abundância
de rocha basáltica de origem vulcânica, irá encontrar piscinas naturais
de águas límpidas perfeitas para um
bom banho. As piscinas naturais de
São Roque do Pico, a zona balnear
das Lajes e a zona balnear da Madalena são zonas que deve visitar.

Piscinas Naturais de São Roque do Pico

Mergulho
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O Pico é um local de sonho para
realizar mergulho. O mergulhador
encontra aqui o local perfeito para
mergulhar com tubarões, como o
veloz tubarão azul. Mergulhe no
Banco Submarino Condor, que é
considerado um dos melhores locais do mundo para mergulhar com
tubarões azuis e tubarões mako.
Além deste local, mergulhe também
nos Arcos do Pocinho e no Banco
Princesa Alice, um dos melhores locais para mergulho do Atlântico.
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Mergulho

Pesca Desportiva | Caça
Submarina

Na ilha do Pico irá encontrar várias
espécies para capturar e também
locais com grande abundância de
espécies. Desde sargos, tainhas e
vejas a anchovas, serras e bicudas,
poderá pescar de fundo, boía e de
arpão submarino. Pesque na zona
da saída de Madalena, nas Lajes e
São Roque. Também existem vários
pesqueiros de costa propícios como
a zona do Lugar da Furna.

Pesca Desportiva

Já nos segue nas
redes sociais?

PICO

@acoresnaturezaviva
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Passeios de Barco
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Na zona da Madalena - Baia da
Barca, tem o reef break mais consistente da ilha, perfeito para surf
e bodyboard. Também, nas Lajes,
encontrará um reef break que proporciona várias ondas tubulares. A
zona da Madalena – Areia Larga,
é perfeita para windsurf devido aos
ventos e ondas fortes.
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Surf | Bodyboard | Windsurf

PICO

A ilha do Pico é o ponto de encontro
dos cetáceos no Atlântico. Já foram
avistadas mais de 24 espécies de
cetáceos. É possível ver cachalotes
durante todo o ano, mas as baleias
de barbatana grande são mais visíveis na altura do Verão. Poderá
também ver o maior animal existente na terra – a baleia azul.
Também existe uma grande abundância de golfinhos, sendo possível
nadar com eles no oceano. Sugerimos que faça estas atividades na
saída da Madalena e na saída da
marina das Lajes. Pode fazer passeios de barco à volta da ilha do
Pico ou até mesmo para se dirigir
para qualquer uma das outras ilhas
do triângulo e, claro, para observar
os cetáceos. Quanto à Vela, poderá
realizar esta atividade na marina
das Lajes e no porto da Madalena.
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Observação de Cetáceos |
Passeios de Barco | Vela

PICO

DESPORTO
E LAZER

Ondas Tubulantes

PICO

Coelho Bravo

Os caçadores, na ilha do Pico, podem encontrar galinholas, coelhos,
pombos e codornizes para caçar. Informe-se sobre as épocas e regulamentação da caça junto do Serviço
Florestal do Pico.

PICO

Caça
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Passeios Pedestres | BTT |
Passeios a Cavalo

A subida à Montanha do Pico é
o desafio máximo no que toca a
percursos pedestres. É um desafio
bastante exigente do ponto de vista
físico e recomendamos que o faça
com um guia da montanha. No seu
cimo, irá poder ver toda a ilha do
Pico e as restantes do grupo central, devido aos seus 2351 metros
de altitude. Além disto, faça os Caminhos de Santa Luzia e o Caminho
dos Burros. De cavalo, pode apreciar o melhor da natureza fazendo o
troço da Ponta da Ilha. Em BTT, faça
a rota do Verdelho, dos Moinhos e a
das Lagoas.

Passeios de Bicicleta
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DESPORTO
E LAZER
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HOTÉIS
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PARQUES DE CAMPISMO
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Parque Campismo da Madalena
www.cm-madalena.pt
email: geral@cm-madalena.pt
telf. 292 628 700 • Fax. 292 628 748
Madalena - Pico - Açores
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RESTAURANTES

www.cm-madalena.pt
email: geral@cm-madalena.pt
telf. 292 628 700 • Fax. 292 628 748
Madalena - Pico - Açores
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Camping Park of Madalena
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RENT-A-CAR

PICO

OR
A MELHHA
ESCOL SUAS
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Largo Cardeal Costa Nunes, 9950-324 Madalena – Pico
292 623 370 Tlm: 919 389 484 / 55 GPS: 38ºN 32’03.20’’ 28ºW 31’ 37,95’’
rent@picowayrentacar.com • www.picowayrentacar.com
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Largo Cardeal Costa Nunes, 9950-324 Madalena – Pico
Mobile: 919 389 484 / 55 GPS: 38ºN 32’03.20’’ 28ºW 31’ 37,95’’
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rent@picowayrentacar.com
• www.picowayrentacar.com

 292 623 370
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RENT-A-CAR

RESERVE CONNOSCO |
BOOK WITH US
www.velasauto.com
rentacar@velasauto.com

+351 292 623 050
+351 916 616 627

S.JORGE

+351 295 432 421
+351 910 028 115

Avenida dos Baleeiros, nº12
9800-548 Velas, S.Jorge
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ARTESANATO E ARTIGOS REGIONAIS
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AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO
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Rua da Gare Marítima, Loja 4
9950-344 Madalena, Pico
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ARTESANATO E ARTIGOS REGIONAIS
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FAIAL
Já nos segue nas
redes sociais?
@acoresnaturezaviva

Para se deslocar na ilha do Faial
pode alugar um carro, alugar uma
e-bike ou uma e-scooter, utilizar o
serviço de táxis ou usar os autocarros de transporte público.

COMUNICAÇÕES
A Câmara Municipal da Horta implementou na cidade o sistema wireless, permitindo o acesso à internet
sem fios e sem qualquer custo para
o utilizador.

FAIAL

FAIAL

FAIAL

FAIAL
A ilha do Faial situa-se a 38º 36’ N
e 28º 30’ W e faz parte do Grupo
Central do Arquipélago dos Açores.
Tem cerca de 173 km² de área com
21 quilómetros de comprimento e
14 quilómetros de largura. Uma das
chamadas “ilhas do triângulo” em
conjunto com a ilha do Pico e São
Jorge, constituí-se como a terceira
ilha mais habitada do arquipélago e
o seu ponto mais elevado tem 1043
metros de altitude – Cabeço Gordo.

TRANSPORTES

FAIAL

SITUAÇÃO
GEOGRÁFICA

Os primeiros povoadores do Faial,
de origem Flamenga e Portuguesa,
deverão ter chegado à ilha em 1465
e o seu nome terá sido inspirado na
abundância de faias-da-terra encontradas – “Faial”. Os primeiros sítios
a serem povoados foram a zona de
Cedros, pelos nortenhos de Portugal e alguns povoadores vindos da
Terceira, e o Vale dos Flamengos
pelos Flamengos.

FAIAL

Existem ligações regulares de Lisboa para o aeroporto da Horta, com
um tempo de voo de, aproximadamente, 2 horas. A Sata Air Açores
efetua voos a partir da ilha de São
Miguel, que dura 1 hora, e da ilha
Terceira, com uma duração de 40
minutos. Também, entre maio e setembro, pode utilizar o transporte
marítimo que fornece ligações entre
todas as ilhas. Durante todo o ano
os ferries permitem ligação de barco entre todas as ilhas do triângulo
(Faial, Pico e São Jorge).

DESCOBERTA
E POVOAMENTO

CURIOSIDADE
Sabia que o Vulcão dos Capelinhos esteve em atividade
durante um ano e que, nesse espaço, deu ao Faial
mais 2,4 km2 de terra?
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COMO CHEGAR
AO FAIAL
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Vulcão dos Capelinhos

Zona que serve de testemunho da
última erupção vulcânica ocorrida
no Faial e que aumentou o território da ilha do Faial. Esta área apresenta um solo cinzento e, ainda
com algumas escórias vulcânicas,
já apresenta algum crescimento de
vegetação. É possível subir ao Farol dos Capelinhos que se manteve
intato e ainda visitar o Centro de
Interpretação do Vulcão dos Capelinhos, que fica nessa zona e é subterrâneo. Lá, poderá compreender
melhor a erupção e ainda ver filmes
e exposições sobre os Açores, sobre a história dos faróis e sobre a
formação do arquipélago.

Ponta da Espalamaca

Local privilegiado no que toca à observação do movimento do porto
e da marina da Horta, que é uma
das mais conhecidas no panorama
internacional. Também é possível
avistar daqui a ilha do Pico, São
Jorge e Graciosa.

Cabeço Gordo

Localizado na zona central da ilha,
este é o ponto mais elevado da
mesma, com cerca de 1043 metros
de altitude. Devido à sua altitude,
é possível avistar as ilhas do Pico,
São Jorge, Graciosa e também toda
a ilha do Faial.

Caldeira

É uma cratera com cerca de 400
metros de profundidade e uns 2
km de largura. Classificada como
Reserva Natural, esta é ladeada
por hortênsias e muitas outras raras espécies de flora. A sua descida apenas é possível com um guia
certificado, mas sempre pode optar
por trilhar o caminho que a circunda,
onde irá cruzar-se com belas vistas.

Fábrica da Baleia

Localizada no Porto Pim, esta fábrica-museu apresenta uma maquinaria original e vários espaços
onde decorriam as várias fases do
processamento das baleias.
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LOCAIS DE VISITA
OBRIGATÓRIA

Ponta dos Capelinhos
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Monte da Guia

É um famoso café no mundo dos
velejadores e foi inaugurado em
1918. No seu interior irá encontrar
várias bandeiras de várias partes
do mundo, devido à visita de iatistas de várias partes do globo. Por
cima do Café está situado o Museu
do Scrimshaw, que reúne uma vasta
coleção de peças de ossos e dentes
de baleia esculpidas e gravadas.

Morro do Castelo Branco

Morro formado por diferentes estratos geológicos. A cor branca das
suas paredes e o seu formato que
faz lembrar a forma de um castelo
deu origem à sua designação. É um
importante local de nidificação de
aves marinhas sendo por isso classificado como reserva natural.
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Antigo vulcão de origem marítima
que se juntou à ilha do Faial. Serve
de miradouro de excelência para a
cidade da Horta e para a praia do
Porto Pim. Lá também encontrará a
Ermida da Nossa Senhora da Guia,
e do seu adro pode observar, nitidamente, parte da bela costa do Faial.

Peter Sport Café e Museu
do Scrimshaw

FAIAL

Inaugurada em 1986, esta é uma
das mais movimentadas do mundo, principalmente por iatistas. À
sua volta paira a tradição desses
mesmos iatistas deixarem uma
pintura alusiva à sua embarcação
nas paredes da Marina, tornando-a
bela e única. A superstição diz que
essa pintura trará proteção divina à
embarcação no retorno. A Baía da
Horta é a segunda baía Portuguesa
a integrar o “Clube das Mais Belas
Baías do Mundo”.

FAIAL

Marina da Horta

FAIAL

LOCAIS DE VISITA
OBRIGATÓRIA

Marina da Horta
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Porto da Feteira

Caldeira

Saia de Horta em direção ao alto de
Espalamaca e pare no seu miradouro. Depois, siga a estrada regional,
faça um desvio para descer à Praia
de Almoxarife, de seguida suba no
sentido inverso. No entroncamento, vire à direita e siga por Pedro
Miguel, Ribeirinha, Salão – visite o
porto do Salão -, Cedros, Praia do
Norte, pare no miradouro da Costa
Brava – com cerca de 320 metros
de altura. Continue por Fajã, visitando a sua praia, e suba pela mesma
estrada em direção à Ponta dos
Capelinhos, onde poderá admirar
os testemunhos da última erupção
vulcânica do Faial. Siga por Capelo
e vire à direita para descer ao Varadouro, uma excelente zona balnear.
Suba no sentido inverso, chegando à estrada regional, vire à direita
onde irá passar por Lombega, Castelo Branco e Feteira. Siga para a
cidade da Horta, passando por Angústias, Baía e praia do Porto Pim
e, aí, suba ao Monte da Guia. Depois, desça e entre na bela cidade
da Horta, dirigindo-se à Marina para
apreciar os iates e as pinturas feitas
pelos velejadores que lá passam.

Saia de Horta pela estrada Príncipe
Alberto do Mónaco, passando pela
zona industrial de Santa Bárbara,
em direção à freguesia dos Flamengos. De seguida, tome a estrada
para a Caldeira e aproveite para
apreciar a estrada ladeada por hortênsias no verão para ver o seu real
esplendor e a fantástica vista que
daí resulta. Regresse a Flamengos
e siga para a Horta pela estrada
que o faça passar na Quinta de São
Lourenço e pare no Jardim Botânico. Depois, regresse à Horta, apreciando a vista para a ilha do Pico.
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Itinerário I

Itinerário II

Já nos segue nas
redes sociais?

FAIAL

@acoresnaturezaviva
Marina da Horta
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A grande manifestação religiosa no Faial é a Festa da Nossa Senhora das
Angústias. As ruas enchem-se de procissões e festejos populares numa
festa que já acontece desde os tempos dos primeiros povoadores. No dia
24 de junho comemora-se o São João, que é caraterizado por muita música
por parte de filarmónicas que se reúnem no Largo Jaime Melo.
O Pézinho e a Chamarrita são as
danças típicas do Faial e são acompanhadas pela sonoridade da viola
de arame.

FAIAL
FAIAL

FAIAL

As festas do Espírito Santo também
têm grande importância e duram
desde o Pentecostes até ao mês de
agosto em algumas freguesias.

FAIAL

FESTAS TRADICIONAIS
ASPETOS ETNOGRÁFICOS

FAIAL

Scrimshaw

FAIAL

FAIAL

Os trabalhos artesanais em miolo de figueira dos faialenses são muito famosos. O Scrimshaw, as flores de escamas de peixe e os bordados a palha
de trigo são também trabalhos que valem a pena apreciar e muito honram
o legado artesanal do Faial.

FAIAL

A Semana do Mar, que acontece em agosto, era inicialmente dedicada aos
iatistas e agora tornou-se num programa extenso de atividades e espetáculos musicais. Também faz parte do programa da Semana do Mar exposições de artesanato, feiras de gastronomia e provas aquáticas.

FAIAL

ENTRETENIMENTO
E CULTURA

Império dos Nobres
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Forte de Santa Cruz

FAIAL

FAIAL

Igreja de São Francisco

FAIAL

MONUMENTOS

Edificado no séc. XVII, possui interessantes telas, azulejos e talha
dourada que revestem a capela-mor.
Local privilegiado no que toca à observação do movimento do porto
e da marina da Horta, que é uma
das mais conhecidas no panorama
internacional. Também é possível
avistar daqui a ilha do Pico, São
Jorge e Graciosa.

Torre do Relógio

Local privilegiado no que toca à observação do movimento do porto
e da marina da Horta, que é uma
das mais conhecidas no panorama
internacional. Também é possível
avistar daqui a ilha do Pico, São
Jorge e Graciosa.

Igreja de São Salvador

Atual Igreja de São Salvador – Igreja
Matriz -, foi construída no séc. XVII
e pertence ao Colégio dos Jesuítas.
Possui no seu interior imagens e
azulejos de grande valor.

Portão do Porto Pim e Muralhas de São Sebastião
Faziam parte do sistema de defesa
da baía do Porto Pim.

Império dos Nobres

Construído no séc. XVIII, é o primeiro “teatro” construído para as Festas do Divino Espírito Santo.

Museu da Arte Sacra

Contém no seu interior uma interessante estatuária religiosa, bem
como uma escultura flamenga do
séc. XV.

Local privilegiado no que toca à observação do movimento do porto e da
marina da Horta, que é uma das mais conhecidas no panorama internacional. Também é possível avistar daqui a ilha do Pico, São Jorge e Graciosa.

FAIAL

FAIAL

FAIAL

FAIAL

Igreja de Nossa Senhora das Angústias

Farol da Ponta dos Capelinhos
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Cidade Mar

HORTA
Sinta
GASTRONOMIA

HISTÓRIA

NATUREZA

turismo.cmhorta.pt
discoverfaial.com

FAIAL
FAIAL

Entrando na área da gastronomia, o
Faial é conhecido pelo seu famoso
polvo guisado com vinho, vinho este
comum a muitas ilhas do arquipélago. Na mesa dos seus espaços gastronómicos, a importância marítima
ganha o seu verdadeiro significado
com caldos e caldeiradas de peixe,
pois o Faial também é conhecido
por ser a ilha do mar.

Polvo Guisado

Caldo de Peixe

No marisco, a lagosta, o cavaco, o
caranguejo de fundo e o arroz de
lapas são pratos muito apreciados.
Para acompanhar os seus pratos, o
pão e bolo de milho são as tendências preferenciais.

Quanto às carnes, morcelas e linguiças, estas servem de petisco ou
refeição, e são por norma acompanhadas com inhame. A receita da
molha de carne alia a sua confeção
com a adição de pimenta, cominhos
e canela para temperar um aromático refogado cozido de carne de
vaca.

Molha de Carne

Fofas

Quanto à doçaria, o Faial é conhecido pelas típicas fofas, os bolinhos
de massa aromatizada por sementes de funcho cozidas num forno
antes de serem recheadas com um
creme baseado em gemas de ovo,
leite, açúcar, farinha e farpas de limão.

FAIAL

FAIAL

FAIAL

FAIAL

FAIAL
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FAIAL

GASTRONOMIA

Gin do Peter Café Sport
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A praia do Porto Pim é um ótima
praia com areias claras e águas
límpidas. A praia do Almoxarife fica
a 5 km da cidade da Horta e também é uma excelente zona balnear.
Também, as piscinas naturais do
Varadouro constituem-se como uma
estância balnear de qualidade.

Praia de Porto Pim

FAIAL
FAIAL

O Faial é sinónimo de oceano. Entre
maio e outubro várias empresas de
animação turística saem para o mar
para ir ao encontro destes animais
e garantir umas das melhores experiências visuais que se pode ter.
Na parte relativa aos serviços do
nosso guia, procure empresas que
realizem este tipo de animação e
contate-as.

FAIAL

Observação de Cetáceos e
Golfinhos

FAIAL

Zonas Balneares

FAIAL

DESPORTO
E LAZER

Golfinho
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Pesca Desportiva

Ao longo da costa da ilha do Faial,
irá encontrar vários pesqueiros assinalados nos respetivos locais. As
espécies que poderá capturar vão
desde o sargo, o bodião, a garoupa, a veja e até às anchovas. Pode
também pescar de barco. O faial
tem sido um local de procura considerável para a pesca. Possui uma
frota de barcos de aluguer para pesca desportiva com tripulações experientes e conhecedoras dos melhores locais de captura de peixe. Os
pescadores desportivos chegam de
todo o mundo para sentir a adrenalina de capturar um espadim azul ou
um atum rabilho, que são espécies
que abundam no faial.
Existem empresas da especialidade
que lhe podem oferecer este tipo de
experiência.

FAIAL

Pesca Desportiva

FAIAL
FAIAL
FAIAL

Caça Submarina

É um tipo de pesca muito famosa no
Faial que, além de ser possível apanhar grandes espécies, proporciona
ao caçador um inesquecível mergulho rodeado de uma vista subaquática maravilhosa. As espécies mais
caçadas neste local são: os lírios,
as vejas, as bicudas, as anchovas e
os congros. Recomendamos que se
informe junto das entidades marítimas competentes sobre a legislação em vigor sobre a apanha de
peixe submarina.

FAIAL
Mergulho

As águas e os fundos oceânicos do
Faial são caraterizados por uma riquíssima fauna e flora submarina.
Este facto dá lugar a mergulhos que
dificilmente passarão despercebidos a qualquer um. Além de poder
mergulhar ao longo da costa do
Faial, pode ainda mergulhar no canal Pico-Faial. As Fumarolas de Espalamaca, as quais recomendamos,
oferecem um mergulho num cenário único, onde se torna possível
assistir a atividade vulcânica ativa
neste local, com nascentes de água
quente e cortinas de bolhas. Aborde
as empresas presentes neste guia
para experiências únicas.

FAIAL

FAIAL

FAIAL

Caça Submarina

Mergulho

FAIAL

FAIAL

DESPORTO
E LAZER

Trilhos Pedestres
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A Vela é uma modalidade praticada
há décadas no Faial e existem vários operadores turísticos que o podem ajudar a praticar esta atividade.
A Baía da Horta é um local de excelência para realizar SUP, passeios
marítimos, entre outras atividades.

Barco à Vela

FAIAL
FAIAL

Atividades Aquáticas | Vela

FAIAL

DESPORTO
E LAZER

Canyoning

FAIAL

FAIAL

FAIAL

Cannyoning

Pode dirigir-se a operadores turísticos que oferecem este tipo de serviços e explorar o interior das ribeiras
do Faial, contemplando cenários
nunca antes vistos.

FAIAL

Passeios a Cavalo

FAIAL

Encontra nesta ilha trilhos de rara
beleza, tais como os 10 Vulcões,
o Monte da Guia e o Perímetro da
Caldeira. Alguns dos trilhos do Faial
podem ser feitos a pedalar e também feitos a cavalo, onde poderá
promover uma vida saudável em
passeios a cavalo harmonia com a
natureza.

FAIAL

Passeios a Pé | BTT | Passeios a Cavalo

Vista da Marina da Horta
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ALOJAMENTO PARTICULAR
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Terrace
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Superior Ro
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HOTÉIS

RESTAURANTES
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RESTAURANTES

RENT-A-CAR
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RENT-A-CAR
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MOTOS DE ALUGUER
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ARTESANATO E ARTIGOS REGIONAIS
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AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO

175

FAIAL

FAIAL

FAIAL

FAIAL

FAIAL

FAIAL

FAIAL

FAIAL

FAIAL

FOTOGRAFIA E VÍDEO

MUSEUS
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FAIAL

OURIVESARIAS - JOALHARIAS

FLORES
A ilha das Flores é o extremo mais
ocidental da Europa. Em conjunto com a ilha do Corvo, formam o
grupo Ocidental do Arquipélago
dos Açores. Situa-se a 30º 54’ de
longitude Oeste e a 39º 25’ de latitude Norte. Tem uma superfície de
141,4 km², com 16,6 quilómetros de
comprimento e 12,2 quilómetros de
largura.

TRANSPORTES
Existem serviços regulares de autocarro que percorrem toda a ilha
durante a semana. Além disso, existem empresas de aluguer de automóveis e serviço de táxis.

FLORES

FLORES

FLORES
SITUAÇÃO
GEOGRÁFICA

A descoberta desta ilha deverá ter
ocorrido por volta de 1452 pelo navegador Diogo de Teive. O povoamento desta ilha não foi fácil devido
ao seu isolamento, o que originou
um abandono da ilha durante uns
anos. O seu povoamento é assim
retomando por volta de 1508, por
colonos vindos da ilha Terceira e do
arquipélago da Madeira. O nome da
ilha pensa-se estar associada à
abundância de flores naturais existentes.

FLORES

Para chegar à ilha das Flores, o
transporte mais rápido é o aéreo. A
Sata Air Açores efetua voos diários
para esta ilha. Também, durante a
época alta, pode usufruir da ligação
em barco de passageiros para lá
chegar.

DESCOBERTA
E POVOAMENTO

FLORES

COMO CHEGAR
ÁS FLORES

FLORES

FLORES
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FLORES

Ilhéu de Monchique

Sabia que é nas Flores que se encontra o
ponto mais a oeste da Europa?
O Ilhéu de Monchique é o ponto mais ocidental da Europa e, é também aqui que
termina o território Europeu. Servia como
ponto de referência para calibrar os instrumentos de navegação e confirmar as
rotas dos navegadores.

FLORES

CURIOSIDADE

FLORES
FLORES
FLORES

LOCAIS DE VISITA
OBRIGATÓRIA
Morro Alto

Este é ponto mais elevado da ilha,
com cerca de 914 metros. Devido à
sua altura, este morro proporciona
uma vista alargada sobre lagoas e
vales verdejantes que dão lugar a
pequenas ribeiras. Também é possível avistar as localidades de Ponta
Delgada, Fajã Grande e Fajãzinha.

Rocha dos Bordões

É um conjunto de grandes colunas
verticais de basalto derivadas da
solidificação da lava. Apresenta
uma altura significativa e é revestida de musgos e outras vegetações,
o que dá origem a um belo elemento
geológico.

Morro de formação rochosa num formato peculiar, devido à erosão, fazendo
lembrar as silhuetas de um frade e de uma freira.

FLORES

FLORES
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Morro dos Frades

Lagoa Negra e Lagoa Comprida
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Fajã de Lopo Vaz

Fajã denominada do nome de um
dos seus primeiros povoadores.
Pensa-se que foi o primeiro sítio habitado na ilha e lá existem caprinos
a viver num estado selvagem e livre.

As Sete Caldeiras

A ilha possui sete crateras vulcânicas que se transformaram em sete
belas lagoas. Os seus nomes relacionam-se com as suas caraterísticas paisagísticas: Funda, Rasa,
Lomba, Seca, Branca, Comprida e
Negra. A última tem 100 metros de
profundidade e constitui-se como a
mais funda dos Açores.

FLORES
FLORES

Cavidade semi-submersa localizada na linha da costa entre Santa
Cruz e Caveira. Só é possível visitar
através de barco.

FLORES

Gruta dos Enxaréus

Lagoa Comprida
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A ilha das Flores tem uma grande
abundância de água, o que se traduz em grandes números de cascatas pela ilha fora. A que se localiza
na localidade da Ribeira Grande
despenha-se numa extensão de
300 metros. Depois, na localidade
da Fajã Grande, temos o Poço do
Bacalhau que apresenta uma cascata de 90 metros formando uma
piscina natural de água doce. Entre a Fajã Grande e a Fajãzinha,
constitui-se um dos ex-libris das
Flores pois, entre a extensa parede
verdejante que envolve essa zona,
desenvolveram-se perto de 20 cascatas. Para ter uma visão ampla e
monumental dessas cascatas, desça até perto do Poço da Ribeira do
Ferreiro, também conhecido como
Poço da Alagoinha, irá ser surpreendido.

FLORES

Inúmeras Cascatas

FLORES

LOCAIS DE VISITA
OBRIGATÓRIA
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FLORES

COMO CONHECER
A ILHA

Lagoa Funda

Santa Cruz

Com partida de Santa Cruz, passe
por Caveira, Lomba, Fazenda e Lajes das Flores. Aqui desça ao porto,
faça uma paragem no farol e visite a
Igreja de Nossa Senhora do Rosário, construída de século XVIII. Siga
em direção ao Lajedo, miradouro
do Alto do Mosteiro. Também, visite a Rocha dos Bordões e as Caldeiras Rasa e Funda. Desça à Fajã
Grande, passando pela Fajãzinha,
regresse pela mesma estrada, e
siga em direção a Santa Cruz pela
estrada que atravessa a ilha, onde
pode desfrutar de belas paisagens.
Antes, suba ao miradouro do Monte
das Cruzes.

Partindo de Santa Cruz, em direção
a Ponta Delgada, pare no Parque
Florestal da Fazenda, e de seguida,
no miradouro da Rocha dos Caimbros, admire a Baía da Alagoa e
depois siga por Cedros até Ponta
Delgada, admirando a beleza que
a natureza dotou a esta ilha. Regresse a Santa Cruz pela mesma
estrada.

Itinerário II

FLORES
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Itinerário I

Aldeia da Cuada
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O MELHOR DOS AÇORES ESTÁ AQUI!

Coroa do Espírito Santo
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FLORES

Como no resto do arquipélago, as Festas do Espírito Santo têm um profundo significado nesta ilha. Decorrem de maio a setembro e as ruas são
enfeitadas com arcos de flores coloridas. A Festa do Emigrante, uma das
maiores festividades desta ilha, decorre no mês de julho nas Lajes e serve
de homenagem a todos os florentinos que partiram da ilha em busca de
melhores condições de vida e aproveitam esta festa para visitar a sua terra
natal.
As Festas de Santa Cruz têm lugar no primeiro domingo de agosto.

FLORES

FESTAS TRADICIONAIS
ASPETOS ETNOGRÁFICOS

FLORES

Trabalhos em Miolo de Hortênsia

FLORES

FLORES

As flores compostas com miolo de hortênsia são um trabalho artesanal único e requerem muita perícia. Também são feitas flores de escamas de peixe
que podem ser feitos através de conchas, bordados e rendas. No folclore,
há um especial destaque à Chamarrita Encaracolada, a Sapateia, o Pézinho Baixo, o Rema e o Manjericão.

FLORES

O Museu das Flores documenta bem as tradições dos florentinos. Destaca-se as coleções de alfaias agrícolas, scrimshaw e instrumentos marítimos,
utensílios ligados à carpintaria e à ferraria e os têxteis de linho e lã.

FLORES

ENTRETENIMENTO
E CULTURA

FLORES
FLORES

Aqui destacamos a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, nas Lajes,
construída entre 1763 e 1783 no
local onde antes existia a Ermida do
Espírito Santo. Nesta igreja, é possível admirar vários objetos valiosos, tais como a talha revivalista
pintada.

Em Santa Cruz, a Igreja de Nossa
Senhora da Conceição destaca-se
pela sua fachada grandiosa. Merece também a sua visita, a Capela
da Nossa Senhora das Angústias,
a Igreja da Nossa Senhora dos Remédios e a da Nossa Senhora de
Lurdes.

FLORES

FLORES

FLORES

MONUMENTOS

Igreja Nossa Senhora de Lurdes
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GASTRONOMIA
Devido à localização da ilha das Flores em relação às outras, os habitantes
tiveram de confiar na produção local para a sua alimentação.
As carnes de porco em salmoura,
depois de demolhadas, são cozidas e servidas com batata e couve.
Também, o inhame com linguiça,
sopa de agrião são elementos importantes na ementa tradicional da
ilha das Flores.

Do mar para o prato, são confecionadas tortas de erva patinha feitas
de omelete e algas marinhas. A albacora assada no forno, a caldeirada de congro e o arroz de lapas
muito enriquecem o património gastronómico das Flores

O araçá dá origem a um doce típico
e o mel espelha o aroma das imensas flores que embelezam a ilha. Os
folares de páscoa, bolos equiparados à massa sovada, com a adição
de ovos no centro, são um dos elementos da doçaria da ilha das Flores.
Linguiça
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Pode ser feita de rochedo (calhau),
no mar (barco) ou nas ribeiras repletas de trutas. Vai encontrar pesqueiros desde a saída de Santa Cruz até
à saída da Fajã Grande. Pode pescar de fundo, bóia e corrico. Poderá
capturar sargos, vejas, garoupas,
bodiões, anchovas, entre outros.

Pesca de Barco

FLORES
FLORES

Pesca Desportiva

FLORES

DESPORTO
E LAZER

Pode realizar surf na Fajã Grande,
é um sítio isolado e pouco lotado.
Quanto à canoagem, também pode
ser realizada na Fajã Grande. Nas
atividades náuticas, existem empresas que o podem levar de barco à
volta da ilha, até mesmo à ilha do
Corvo, e também a observar animais marinhos.

Ida ao Corvo

Pode tomar o seu banho em águas
límpidas e com temperaturas agradáveis nas piscinas naturais de
Santa Cruz, nas praias junto às Lajes das Flores ou nos vários locais
disponíveis na Fajã Grande, desde
os portos (Novo e Velho), piscina
natural ou até optar pelas cascatas
(Poço do Bacalhau).

FLORES
FLORES

Zonas Balneares

FLORES

Surf | Canoagem | Atividades Náuticas

FLORES

Mergulho

Pôr do Sol
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FLORES

As Flores têm uma vida subaquática
imperdível. Pode realizar mergulho
na Gruta do Galo, onde pode apreciar a cascata que cai diretamente
no mar, no Ilhéu do Garajau e na
Gruta dos Enxaréus através de barco e ainda na Ponta da Caveira, local com algumas grutas de erosão
marinha muito ricas em vida marinha.

FLORES

Mergulho

FLORES
FLORES

Reserva da Biosfera

A ilha foi considerada Reserva da
Biosfera pela UNESCO devido à
sua natureza bem conservada,
pela abundância de floresta e pelas
suas altas escarpas que dominam a
maior parte da sua costa.

Passeios a pé | Canyoning

Os vales verdes imensos, os cursos
de água e as flores que enfeitam os
caminhos proporcionam passeios
relaxantes e paisagísticos fora do
comum. Para os mais aventureiros,
pode realizar canyoning nas diversas ribeiras das Flores, tais como a
dos Algares e do Ferreiro.

Reserva da Biosfera

Caça

Com a devida licença, caçam galinholas, coelhos e patos. Contate o
Serviço Florestal para mais informações – 292 592 354.

Cannyoning
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DESPORTO
E LAZER

Poço do Bacalhau
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ALOJAMENTO LOCAL

HOSPEDARIAS
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TURISMO EM ESPAÇO RURAL

RESTAURANTES
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SNACK-BAR

RENT-A-CAR

TÁXIS

ANIMAÇÃO TURÍSTICA
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MUSEUS

CORVO
CURIOSIDADE
Sabia que o Corvo fica, sensivelmente, à mesma
distância do Canadá e de Portugal Continental?
Saiba mais sobre a ilha do Corvo em:
www.azoresguide.net.

Vila Nova do Corvo
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CORVO
CORVO

CORVO

Em conjunto com a ilha das Flores, que dista apenas 27,8 km (15
milhas), estas dão forma ao grupo
Ocidental do Arquipélago dos Açores. A ilha mais pequena do arquipélago tem 6,24 km de comprimento
e 3,99 quilómetros de largura, tendo
no seu total cerca de 17,5 km² de
área. Situa-se a 30º 48’ de longitude
oeste e 39º 40’ de latitude norte e só
tem cerca de 430 habitantes.

CORVO

CORVO
SITUAÇÃO
GEOGRÁFICA

O seu avistamento terá ocorrido
em 1452 pelo navegador português
Diogo de Teive, na mesma altura do
descobrimento da ilha das Flores.
Porém, o seu povoamento só se
concretizou em 1548 após muitas
tentativas falhadas. Hoje conhecida
como ilha do Corvo, inicialmente foi
designada por Insula Corvi Marini e,
devido ao seu tamanho reduzido e
ao seu isolamento, a sua população
desenvolveu caraterísticas agropastoris muita próprias que ainda
são visíveis nos dias de hoje.

CORVO

Para chegar à ilha do Corvo, pode-o
fazer por via aérea. A Sata – Air
Açores efetua voos regulares para o
Corvo. Também, a partir da ilha das
Flores, pode utilizar o transporte
marítimo para lá chegar.

DESCOBERTA
E POVOAMENTO

CORVO

COMO CHEGAR
AO CORVO

CORVO

CORVO

CORVO
CORVO
CORVO
CORVO

Caldeirão e Lagoa do Caldeirão
É a cratera do vulcão que deu origem à ilha e conta com 2,3 km de
diâmetro e 300 metros de profundidade. Apresenta no seu fundo duas
lagoas divididas por pequenas ilhas
que praticamente dividem o caldeirão em outras lagoas mais pequenas, cuja configuração se assemelha à do arquipélago dos Açores.

Moinhos de Vento

Construções de pedra negra em
que a sua cúpula e velas triangulares rodam e acompanham constantemente os ventos. Estes moinhos
distinguem-se dos restantes do arquipélago e são os mais próximos
dos que foram deixados pelos mouros no continente Português.

Estreitinho

Das costas escarpadas, picos e
morros do Corvo, este destaca-se,
pois é o ponto mais elevado da ilha
e apresenta 718 metros de altitude.

Pão de Açúcar - Alto dos
Moinhos
Escoada lávica basáltica formada
pela última erupção vulcânica da
ilha. No Pão do Açúcar, encontra
um miradouro digno da sua visita,
com uma vista panorâmica extraordinária.

Vila Nova do Corvo

Está implantada numa fajã lávica
que constitui a principal superfície
aplanada da ilha. Apresenta casas
muito típicas em sintonia com a simplicidade dos usos e costumes das
suas gentes.
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CORVO

LOCAIS DE VISITA
OBRIGATÓRIA

Caldeirão
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As fechaduras de madeira, ainda hoje fabricadas por artesões do Corvo, retratam uma ilha que providencia, e sempre providenciou, uma vivência pacífica. Dada a entender a sua utilidade, estas são o espelho da obra artesanal
mais diferenciadora da ilha do Corvo, a ilha onde todos se conhecem. Também são feitos trabalhos de renda, bordado e peças feitas com conchas,
sendo estes trabalhos alvo de maior dedicação por parte das mulheres. Os
moinhos de vento que embelezam a orla costeira da Ponta Negra do Corvo
escoam a importância que tinha a produção do trigo e do milho na ilha.

CORVO

ENTRETENIMENTO
E CULTURA
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Caldeirão
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Seguindo a estrada que nos leva ao interior da ilha, chegará ao Monte Gordo. Lá, pode admirar a cratera do Caldeirão e as suas duas lagoas interiores. Regresse pela mesma estrada e irá chegar à Vila do Corvo, onde pode
admirar a simplicidade de uma vila situada numa fajã lávica. Pode ainda
visitar o miradouro do Morro do Pão de Açúcar.

CORVO

COMO CONHECER
A ILHA
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FESTAS TRADICIONAIS
ASPETOS ETNOGRÁFICOS

Vila do Corvo

Apesar da reduzida dimensão da
ilha, o que se reflete na sua reduzida população, o Corvo mantém
vivas as Festas do Espírito Santo
através do colorido império da Vila
do Corvo.
Já nos segue nas
redes sociais?

Comemora-se também, a 15 de
agosto, as Festas da Nossa Senhora dos Milagres através da união do
arraial e de cerimónias religiosas.
Integrado na festa da padroeira da
ilha, acontece o Festival dos Moinhos e este junta bandas de outros
locais à filarmónica local, o que dá
origem a dias repletos de animação.

CORVO

@acoresnaturezaviva

Decoração Santo Cristo
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GASTRONOMIA
Tal como a ilha das Flores, a gastronomia local do Corvo assenta
nos produtos retirados do mar e da
terra. O pão de milho, de produção
local, é um excelente acompanhante para pratos típicos como as tortas de “erva do calhau”. Esta erva é
uma alga marinha que é apanhada
nas rochas e depois de cortada e
retirado o sal, são adicionados ovos
e farinha para moldar pequenos bolinhos. São fritadas em banha.

No Corvo também é produzido um
queijo artesanal que é muito apreciado e tem uma cura mínima de 60
dias. As couves da barça (couve e
marrã), são demolhadas nas carnes
de porco que depois são servidas
com batata doce e pão de milho.

Tortas de Erva de Calhau

Queijo do Corvo
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Trilhos Pedestres
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Devido à sua dimensão, pode aproveitar para caminhar pela ilha a pé e
admirar as suas belas paisagens. O
percurso pedestre mais relevante é
a subida ao Caldeirão, onde irá ver
a cratera, a lagoa e as falésias da
ilha. Devido à sua altura, este local
do Caldeirão constitui-se como um
ótimo local para realizar parapente.
Também, o Corvo é considerado o
melhor sítio da Europa para a observação de aves ocasionais americanas.

CORVO

Passeios a pé | Observação de Aves | Parapente

CORVO

DESPORTO
E LAZER

Corvo

CORVO
Devido à variedade de ecossistemas presentes nesta ilha, muitos
deles possuidores de elementos típicos da Macaronésia, o Corvo foi
declarado como Reserva da Biosfera pela Unesco.
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Reserva da Biosfera
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Mergulho

CORVO

É uma ilha com fundos marinhos
eruditos e ricos em vida subaquática, o que a torna num local maravilhoso para a prática de mergulho.
Recomendamos que o faça na Gamela, que é uma gruta onde habitam algumas espécies típicas do
nosso arquipélago. Também pode o
fazer na Baixa do Buraco e no Caneiro dos Meros. Para os amantes
de pesca, seja ela feita de bóia, de
fundo ou de barco, o Corvo é um
verdadeiro paraíso. Pode pescar
sargos, vejas, moreias, congros,
garoupas, entre muitos outros.
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Mergulho | Pesca Desportiva
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