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São Jorge: Het eiland van de fajãs
São Jorge is het eiland van de steile rotswanden, kliffen en de fajãs. Het is tevens een van de meest groene eilanden
van de Azoren en een perfecte plaats om vakantie door te brengen in contact met de natuur en de zee.
Dit eiland dat 54 km lang en maximaal 6,9 km breed is, maakt deel uit van de Centrale eilandengroep. Het is samen
met Faial en Pico, waarvan het 18,5 km verwijderd ligt, ook één van de eilanden van de “Azorendriehoek”.
In het landschap valt vooral het contrast op tussen de langgerekte bergketen in het midden van het eiland en de
grillige, steile kustlijn met de fajãs die verder lopen tot in zee. Fajãs zijn kleine vlakke landtongen ontstaan door
grondverzakkingen of lava. Omdat er op het eiland meer dan 40 te vinden zijn, wordt São Jorge ook wel het “eiland
van de fajãs” genoemd. Sommige zijn enkel toegankelijk te voet. De wandelpaden zijn daarom de beste manier om
ze te ontdekken. Er zijn verschillende paden aangepast aan elke fysieke conditie en gespecialiseerde gidsen.
De Fajã da Caldeira do Santo Cristo met zijn heerlijke venusschelpjes is de bekendste. De Fajã dos Cubres heeft een
kristalhelder meer en de Fajã do Ouvidor beschikt over natuurlijke zwembaden. Bezoek het eiland São Jorge en
bewonder de percelen landbouwgrond voor eigen levensonderhoud, de stenen huizen met de typische 3-delige
schuiframen, de watervallen en de vreemde staalkabels waarmee brandhout over de kustvlakten wordt vervoerd.
Naast dit adembenemende kustlandschap zijn er nog de eilandjes Ilhéu dos Rosais en de Ilhéu do Topo aan de meest
oostelijke punt van het eiland, waar vele watervogels hun nest bouwen e waar u uitstekende exemplaren van de
inheemse flora van de Azoren vindt. Om deze redenen en wegens het prachtige landschap werd dit gebied erkend
als Natuurreservaat.
In de centrale hoogvlakte van het eiland ligt de Pico da Esperança, met zijn 1.053 m het hoogste punt van São Jorge.
Hier kunt u genieten van een onvergetelijk uitzicht over het eiland en ziet u zelfs Pico, Graciosa, Terceira en Faial
liggen. Op dit hoogste punt, in een gebied dat zich uitstrekt van Pico do Areeiro tot Pico das Caldeirinhas, over Pico
da Esperança, Pico do Carvão en Morro Pelado, met een inheemse plantengroei van grote botanische en
wetenschappelijke waarde, werden drie natuurreservaten gecreëerd die de naam dragen van de vier bergen.
Vanaf de vele uitkijkpunten van het eiland, zoals de Miradouro da Ribeira do Almeida, Fajã das Almas, Miradouro das
Urzes, Fajã dos Cubres en Miradouro do Norte Pequeno, kunt u genieten van prachtige uitzichten.
São Jorge is verdeeld in 2 gemeenten, Vila da Calheta en Velas. In Velas leggen de bezoekers die over zee komen
aan in de haven van Portão de Mar. Van hieruit kunnen ze verder trekken naar het centrale plein van het stadje en
een bezoek brengen aan de kerk Igreja Matriz de São Jorge met het aanpalende Museu de Arte Sacra en het

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com

1/3

gemeentehuis Paços do Concelho.
In Urzelina is de kerktoren die eenzaam in het landschap met zwarte rotsen staat een opvallende verschijning. Enkel
de toren is overgebleven nadat de kerk werd bedolven door de vulkaanuitbarsting van 1808. In Manadas kunt u één
van de interessantste voorbeelden van barokarchitectuur op de Azoren bewonderen, de kerk Igreja de Santa Bárbara
(uit de 18e eeuw), met een wit-zwarte façade en een weelderig interieur. Calheta en Topo zijn pittoreske havens met
eeuwenoude huizen en kerken, zoals de Igreja de Santa Catarina, het Museu de São Jorge en de Igreja de Nossa
Senhora do Rosário.
De beddenspreien worden nog steeds met houten weefgetouwen gemaakt. U kunt de ambachtslieden aan het werk
zien in Fajã dos Vimes. Bij de handwerkcoöperatie van Ribeira de Nabo kunt u deze beddenspreien, die bekend staan
als de “mantas de São Jorge”, bewonderen.
Niet te missen
> surfen op de golven van Fajã da Caldeira de Santo Cristo
> de Queijo de São Jorge en zeevruchten zoals venusschelpjes, en soort eendenmosselen, krabben en napslakjes
proeven

FEESTEN
Net zoals op de andere eilanden worden op São Jorge tussen mei en september traditioneel ook de Feesten ter ere
van de Heilige Geest gevierd.
Het feest ter ere van São Jorge (Sint Joris) die zijn naam aan het eiland gaf, vindt rond 23 april plaats in de gemeente
Velas met een processie, muziekconcerten en tentoonstellingen.
De Semana Cultural das Velas (culturele week van Velas) vrolijkt São Jorge en de andere eilanden van de
“Azorendriehoek” op in de maand juli. Op het programma staan verschillende activiteiten, zoals zeilwedstrijden,
muziekconcerten en een gastronomiebeurs. In dezelfde maand vindt in het stadje Calheta het Festival de Julho plaats
met etnografische optochten, volksmuziek, sportwedstrijden en tentoonstellingen.
Op het eiland worden ook bedevaarten georganiseerd die plaatsvinden in de verschillende fajãs. Het zijn
gelegenheden waarbij religieuze devotie en kermissen hand in hand gaan.

ACTIVITEITEN
São Jorge beschikt over uitstekende natuurlijke condities voor het uitoefenen van allerlei wateractiviteiten zoals
duiken, spotten van walvissen en dolfijnen, sportvissen, zeilen of kajakken. Een van de belangrijkste attracties zijn
evenwel de golven van de Fajã da Caldeira de Santo Cristo. De constante en regelmatige golven die zich vormen op
de stenen ondergrond worden door professionele surfers en amateurs beschouwd als uitzonderlijk om te surfen.
Het reliëf van het eiland is perfect voor onvergetelijke wandelingen of moutainbiketochten. Vanuit Urzelina kunt u
doen aan bergbeklimmen, canyoning of de algares van Montoso en Bocas do Fogo verkennen. Deze grotten die
respectievelijk 140 en 120 meter diep zijn, vormen nog een uitdaging voor amateurs en specialisten.

GASTRONOMIE
De kaas Queijo da Ilha de São Jorge verkreeg internationale roem en is met zijn unieke smaak waarschijnlijk een van
de bekendste gastronomische specialiteiten van de Azoren.
De União de Cooperativas Agrícolas e Lacticínios de São Jorge (Unie van landbouw- en zuivelcoöperaties van São
Jorge) gelegen in Beira, houdt toezicht op de rijping, classificatie en certificering van de op het eiland geproduceerde
kaas. De oorsprongsbenaming wordt enkel toegekend aan exemplaren die traditionele ingrediënten en methoden
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gebruiken. De productie van kaas van koeienmelk is waarschijnlijk begonnen onder invloed van Vlamingen die zich in
Topo vestigden. De Queijo da Ilha de São Jorge, met zijn harde of halfharde consistentie en een licht pikante smaak is
rond van vorm, weegt van 7 tot 12 kg en wordt gewoonlijk in hoekjes gesneden.
De venusschelpjes die spontaan groeien in het natuurreservaat Reserva Natural e Área Ecológica Especial da
Caldeira de Santo Cristo, zijn een ander gastronomisch wonder van São Jorge.
Vele fajãs hebben een microklimaat zodat bepaalde teelten die normaal niet in Europa zijn te vinden, zoals
koffieplantages, mogelijk zijn. Op de Fajã dos Vimes kunt u koffie proeven met een intense smaak en aroma,
gemaakt van koffiebonen die ter plaatse worden gekweekt. Een kopje koffie of een glaasje kaneelbrandewijn passen
perfect bij de typische zoetigheden van het eiland. “Coscorões”, “rosquilhas” en “bolos de coalhada” zijn enkele
typische gebakjes.

HEENREIS
-De luchtvaartmaatschappij “Sata-Air Açores” heeft dagelijkse lijnvluchten naar São Jorge, gewoonlijk vanaf de
luchthavens van Ponta Delgada en Lajes op Terceira. De vlucht vanaf Terceira duurt gemiddeld 30 minuten.
Voor meer informatie: www.sata.pt
-Er zijn veerverbindingen vanaf de eilanden: Faial (1.15 uur met een tussenstop in São Roque do Pico en Madalena),
Pico (30 minuten) en Terceira (2,5 uur reizen). De duur van de bootreis kan verschillen naargelang de
vervoermaatschappij.
Voor meer informatie:
- www.atlanticoline.pt
- www.transmacor.pt

NUTTIGE INFORMATIE
-Raadpleeg de União das Cooperativas Agrícolas de Lacticínios de S. Jorge, UCRL voor meer informatie over de Queijo
de São Jorge
- www.portais.ws/uniqueijo
- www.lactacores.pt
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