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Faial, het blauwe kosmopoliete eiland
Faial behoort tot de centrale eilandengroep van de Azoren en vormt samen met de eilanden São Jorge en Pico de
“ilhas do triângulo” (de Azorendriehoek). Het eiland is van Pico gescheiden door het Canal do Faial, een smalle
doorgang met een breedte van ongeveer 8 km.
Faial beslaat een oppervlakte van 172 km2, is 21 km lang en maximaal 14 km breed. Het werd ontdekt in 1427 en in
1432 door een grote groep Vlamingen gekoloniseerd. Het eiland Faial zou zijn naam te danken hebben aan de vele
beuken (faias) die hier voorkomen. Op geen enkel ander eiland ziet u rond de huizen, velden en wegen zoveel
hortensia’s in verschillende tinten blauw. Daarom wordt Faial ook het Blauwe Eiland genoemd.
Vanaf de 17e eeuw maakte Faial een grote ontwikkeling door en werd het, dankzij de gunstige geografische ligging
als veilige haven tussen Europa en Amerika, een belangrijke handelsnederzetting. In recenter tijden vervulde het
eiland de functie van tussenstop bij het oversteken van de Atlantische Oceaan. Het is vandaag de dag een
belangrijke pleisterplaats voor internationale jachten.
De berg Cabeço Gordo, in het midden van Faial, is met zijn 1.043 meter het hoogste punt van het eiland. Het is een
prachtige, natuurlijke uitkijkpost vanwaar u op zonnige dagen alle eilanden van de driehoek en zelfs Graciosa kunt
zien.
Niet ver hiervandaan bevindt zich de Caldeira, een enorme krater met een doorsnede van 2 km en een diepte van
400 m. De krater is omringd door blauwe hortensia’s en een weelderige plantengroei, waaronder ceders,
jeneverbesstruiken, beuken, varens en mossen. Sommige plantensoorten behoren nog tot de originele vegetatie van
het eiland. Dit gebied, het natuurpark Parque Natural do Faial, was de eerste Portugese toeristische bestemming die
werd bekroond met een EDEN-prijs (European Destination of Excellence).
Door haar geografische ligging biedt de stad Horta een prachtig uitzicht op het eiland Pico en soms zelfs op São
Jorge. Aan weerszijden van Horta bevinden zich Ponta da Espalamaca en Monte da Guia. Vanaf de uitkijkposten die u
hier en in Monte Carneiro aantreft, heeft u een panoramisch uitzicht op de stad en de eindeloze zee.
In het uiterste westen van het eiland ligt de majestueuze Vulcão dos Capelinhos. De vulkaan getuigt van de laatste
vulkaanuitbarsting die tussen 1957 en 1958 op de Azoren plaatsvond en voor nieuw land heeft gezorgd. Dit gebied
doet sterk denken aan een maanlandschap. Breng een bezoek aan het informatiecentrum Centro de Interpretação,
dat over uiterst moderne expositietechnieken en multimedia-uitrusting beschikt. Een bezoek aan dit centrum eindigt
met de beklimming van de vuurtoren waar u kunt genieten van een prachtig uitzicht en een onvergetelijke ervaring.
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De Estrada do Capelo, op weg naar de zuidkust, biedt één van de mooiste uitzichten van Faial – Varadouro. In deze
mooie baai bevindt zich de heuvel Morro do Castelo Branco met zijn zwarte rotspunten, wijngaarden en bloemen.
Deze belangrijke badplaats beschikt over verschillende natuurlijke zwembaden die zich in de basaltrotsen van
vulkanische oorsprong hebben gevormd en er zijn ook enkele warmwaterbronnen.
Aan de Noordkust vindt u een opeenvolging van panoramische uitzichten. Deze zone is vanaf Horta toegankelijk via
de weg die rond het eiland, langs het strand Praia do Almoxarife en het dorp Pedro Miguel loopt. Iets verder liggen
Ribeirinha, Cedros en Ribeira Funda. Als u de weg nog verder volgt, komt u bij het strand Praia do Norte, met op 320
meter hoogte het uitkijkpunt Costa Brava, waar u een uitzicht heeft over Fajã. Vervolgens kunt u het contrast tussen
de zwarte lavavelden en de weelderige plantengroei in Fajã da Praia en Norte Pequeno bewonderen.
Castelo Branco en Feteira aan de zuidkust bieden adembenemende uitzichten op het eiland Pico. De grotten in zee
(furnas) en de vreemde lavabogen van Lajinha en Ponta Furada, vlak bij Horta, zijn zeker een bezoek waard.
Vandaag de dag is het eiland Faial de perfecte vakantiebestemming voor natuurliefhebbers. De zeehaven in Horta
staat bekend als een goed toegeruste en gastvrije plaats, waar al vele jaren zeilboten van alle nationaliteiten en
culturen aanleggen.
Het kleine en pittoreske Horta heeft verschillende bezienswaardigheden. De kerken Igreja de São Salvador, Igreja de
Nossa Senhora da Carmo en Igreja de S. Francisco (die deel uitmaakt van het Museu da “Arte Sacra” en het Museu
da Horta) zijn hier maar enkele voorbeelden van.
Niet te missen
> een foto nemen van de molens, het visitekaartje van het eiland
> de botanische tuin Jardim Botânico do Faial in de Quinta de São Lourenço, Vale dos Flamengos, bezoeken

ACTIVITEITEN
Het eiland Faial heeft nog steeds een nauwe band met de zee. Horta is een belangrijk centrum voor het spotten van
walvissen, om te zwemmen met dolfijnen, te duiken en boottochten te maken. U kunt de kanalen tussen de eilanden
oversteken in goed bewaarde walvisboten of gehuurde kajaks.
Zeilen, windsurfen, roeien en surfen zijn andere watersporten die u op verschillende plaatsen op het eiland kunt
beoefenen.
Tientallen kilometers lange wandelpaden lopen door het bergachtige binnenland van het eiland. Het kustgebied leent
zich uitstekend voor onvergetelijke wandel- of fietstochten. Voor wie houdt van sporten met meer adrenaline zijn er
routes voor mountainbikes, jeeps of crosskarting.

GASTRONOMIE EN HANDWERK
In wijn gestoofde octopus is een van de typische gerechten van Faial. De invloed van de zee is ook aanwezig in de
“caldo de peixe” (vissoep) en de “caldeirada” (visstoofpotje). Hierbij wordt meestal brood en maïskoek gegeten. De
“morcela” (bloedworst) en “linguiça (worst) worden als hapje of als maaltijd met yam geserveerd.
Typische zoetigheden zijn de Fofas do Faial. Deze balletjes van met venkelzaadjes geparfumeerd deeg worden voor
ze in de oven gaan gevuld met een crème van eierdooiers, melk, suiker, meel en geraspte citroenschil.
Als handwerk vindt u vooral voorwerpen gemaakt van tanden en beenderen van potvissen, allerlei soorten
borduurwerk, voorwerpen in riet en stro en bloemen van vissenschubben. U kunt dit handwerk bekijken in de
interessante ambachtsschool Escola de Artesanato do Capelo.

FEESTEN
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Hoewel het Festa do Espírito Santo (Feest ter ere van de Heilige Geest) ook een traditie is op Faial, is het jaarlijkse
religieuze feest Festa de Nossa Senhora das Angústias het belangrijkste. De straten van Horta vullen zich met
processies en volksfeesten op de zesde zondag na Pasen. Dit feest dateert uit de tijd van de Vlaamse nederzettingen
en herinnert aan een Mariabeeld dat de kolonisten uit Vlaanderen meebrachten.
São João is één van de belangrijkste beschermheiligen die wordt gevierd op 24 juni. Dit feest dateert van de tijd van
de kolonisering door edellieden uit Terceira.
In augustus worden de festiviteiten gedomineerd door het blauw van de zee. Op 1 augustus viert men het feest Festa
da Senhora da Guia. Een optocht van boten begeleidt het beeld van de Heilige Maagd vanaf het strand van Porto Pim
tot de haven van Horta. De feestelijkheden worden verdergezet tijdens de Week van de zee. Dit feest dat
oorspronkelijk van de zeilers was, wordt nu ook door de inwoners van Faial en de aanwezige toeristen gevierd. Op
het uitgebreide programma staan muziekconcerten, ambachtelijke tentoonstellingen, een gastronomiebeurs,
regatta’s met reddingsboten en verschillende wedstrijden van watersporten die de baai van Horta en Porto Pim
opvrolijken.

HEENREIS
-Er zijn rechtstreekse lijnvluchten vanuit Lissabon naar de luchthaven van Horta die ongeveer 2 uur duren. De
luchtmaatschappij “Sata-Air Açores” heeft dagelijkse vluchten vanaf het eiland São Miguel (1 uur) en vanaf Terceira
(40 minuten).
Meer informatie en de dienstregeling vindt u op www.sata.pt
- Tussen de verschillende eilanden van de Centrale eilandengroep - Faial, Pico, São Jorge, Terceira en Graciosa – zijn
er ferrydiensten in de zomermaanden (juni, juli, augustus en september).In de winter zijn er ook veerdiensten, maar
minder frequent.
- De ferry die passagiers en auto’s vervoert tussen alle eilanden doet ook Faial aan.
Voor meer informatie en de dienstregeling raadpleegt u:
www.atlanticoline.pt en in www.transmacor.pt

NUTTIGE INFORMATIE
-Naast taxi’s, autoverhuurbedrijven en reisbureaus die excursies organiseren, kunt u op Faial met het openbaar
vervoer via verschillende routes naar alle punten van het eiland reizen. Op Faial bestaan de volgende openbare
vervoersmaatschappijen:
Traject:
Horta &gt; Feteira &gt; Castelo Branco &gt; Capelo &gt; Norte Pequeno &gt; Praia Norte &gt; Pedro Miguel &gt; Praia
do Almoxarife &gt; Lomba &gt; Horta.
Dit traject kunt u elk dag volgen van juni tot september. In de wintermaanden wordt er alleen op maandag en
donderdag gereden.
- Meer informatie vindt u op de volgende websites:
www.turismo.cmhorta.pt en in www.visitazores.com/Faial
- Horta sobre Rodas (Horta op wielen) proberen. Deze thematische erfgoedroutes tonen u overblijfselen uit de
belangrijkste periodes van de geschiedenis van Horta. De bezoeken vinden plaats met:
• Kits Horta Sobre Rodas – bestaande uit een elektrische fiets (met de nodige toebehoren) en de historische reisgids
Horta Sobre Rodas.
• Paragens do Mini-Bus – met informatie over het parcours van de Mini-Bus en de geschiedenis van de omgeving.
Meer informatie vindt u op: www.turismo.cmhorta.pt/Horta sobre rodas
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