Agências de Viagem
Açores
Ilha de São Jorge
Agência Oceano

Aquarius - Viagens e Turismo

Morada: Rua Manuel de Arriaga, 3B 9800-549 Velas
S.Jorge / Açores
Telefone: +351 295 412 033 / 914 373 685

Morada: Rua Infante D. Henrique, 21

9800-554 Velas

Telefone: +351 295 432 006 Fax: +351 295 432 008

E-mail: vocean@mail.telepac.pt

E-mail: aquariustravel@mail.telepac.pt Website:
http://www.viagensaquarius.com

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Alvará nº: 3471;

Agência Viagens localizada na ilha de S.Jorge com serviços de
transferes e excursão, viagens Aereas e Maritimas.

VIA S. JORGE - AG. DE VIAGENS E TURISMO

Azooree
Morada: Caminho de Baixo, 32 - Rosais9800-222 São
Jorge / Açores
Telefone: +351 966 201 309
E-mail: hello@azooree.com Website:
http://www.azooree.com

Morada: Rua Manuel Machado Pacheco 8 r/c 9850-041
CALHETA
Telefone: 295 416042/3/4 Fax: 295 416870
Outras Informações:
RNAVT – 3524

Virver - Viagens e Descobertas

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Viagens personalizadas com experiências locais para os Açores.

Via São Jorge – Agência de Viagens e Turismo –
Unipessoal Lda
Morada: Rua do Roque s/n9850-079 Calheta - São Jorge –
Açores
Telefone: +351 295 416 042 Fax: +351 295 416 044
E-mail: geral@viasaojorge.com Website:
http://www.viasaojorge.com

Morada: Cruz Nova nº 229850-068 Calheta S. Jorge /
Açores
Telefone: +351 966 780 152
E-mail: reservas.virver@gmail.com Website:
http://www.virver-viagens.com
Brasil & Silva, Lda. / Virver – Viagens e Descobertas é uma
empresa de Agência de Viagens e Turismo/Animação Turística e
Transportes de Pesados e Ligeiros localizada na Ilha de São
Jorge, Açores. Desenvolvemos diferentes serviços (excursões,

Outras Informações:
Registo nº: 3308

passeios turísticos e transferes). Serviço de Táxi e Autocarro.

Somos uma agência de viagens com mais de uma década de
experiência na Ilha de S. Jorge – Açores contamos com
colaboradores experientes dispostos a recebe-lo com todo o
profissionalismo. Tratamos de tudo o que precisa, gostaria e
sonha conhecer nos Açores.
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Alojamento
Açores
Ilha de São Jorge
Casa Correia

Hotel São Jorge Garden

Turismo no Espaço Rural / Casas de
Campo
Morada: Ribeira do Belo, 9 - Rosais 9800 Velas / São
Vicente
Telefone: +351 295 438 959 - 96 682 82 53 Fax: +351
295 432 210
E-mail: nelson@casacorreia.com Website:
http://www.casacorreia.com

Hotelaria / Hotel / ***

Outras Informações:
Transferes gratuitos;
Caraterísticas e Serviços:
Piscina; Número de quartos: 3; Sala de televisão vídeo; Acesso à
internet; Sauna; Jacuzzi;
Acessos:
Autocarro;
Serviços e equipamentos no quarto:
Secador de cabelo;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques; Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Casa constituída por 3 quartos, 6 camas, 2 wc, sala de lazer,
cozinha toda equipada, tv cabo, hidromassagem, sauna, piscina
exterior, pátio e churrasqueira com forno de lenha.

Morada: Avenida dos Baleeiros s/n9800-526
VelasVelasIlha de São Jorge
Telefone: +351 295 430 100 Fax: +351 295 412 736
E-mail: hotelsjgarden@mail.telepac.pt Website:
http://www.hotelsjgarden.com
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Caraterísticas e Serviços:
Baby Sitter; Bar; Sala de televisão vídeo; Número de camas: 112;
Número de quartos: 58; Acesso à internet; Piscina; Preço
Indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Televisão; Secador de cabelo;
Minibar; Quarto com aquecimento; Quartos para fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 07h30 - 10h00;

Quinta do Canavial
Turismo no Espaço Rural / Casas de
Campo
Morada: Canavial 9800 Velas
Telefone: +351 295 412 981/825 - 91 890 45 68 Fax:
+351 295 412 827
E-mail: quintadocanavial@sapo.pt Website:
http://www.quintadocanavial.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de quartos: 4;

O Hotel S. Jorge é uma unidade hoteleira, situada na típica vila
de Velas da ilha de S. Jorge. Priviligiado, devido à zona onde está
inserida, virada ao mar, a 200 metros das zonas de comércio e
de locais de interesse turístico, a 7 km do aeroporto.
Todos os quartos estão dotados dos meios necessarios para a
comodidade dos nossos cliente, virados para o mar e jardins
envolventes, parabólica, musica ambiente e circuito interno de
video.
O Hotel S. Jorge dispõe ainda de piscina para adultos e crianças,
luxuosa sala de convivio, esmerado serviço de bar, com
esplanada para as ilhas do Pico e Faial, loja de recordações,
terraço com vista panorâmica, ampla e comfortavel sala
povivalente para banquetes e reuniões, serviço de lavandaria,
depósito de bagagens, rent-a-car, estacionamento privado,
serviço de câmbios e cofre geral para guarda de valores.
Um impecavél serviço e o máximo conforto, são os expoentes
que distinguem o Hotel, para dar resposta aos mais exigentes.
O Hotel S. Jorge, é a unidade ideal para uma estadia repousante,
estando adaptado para que se torne numa experiência
agradável, com a possibilidade de visitar os enumeros pontos
turísticos da ilha e optar pelo circuito do triângulo S. Jorge, Pico e
Faial.

Quinta do Canário (CC)
Turismo no Espaço Rural / Casas de Campo
Morada: Caminho do Carregadouro, 16 Velas
9580-345 Santo Amaro
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Telefone: 413095 Fax: 295 412802
E-mail: geral@quintadocanario.com Website:
http://www.quintadocanario.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de quartos: 4;
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Atividades
Açores
Ilha de São Jorge
Victor Soares - Urzelinatur, Ldª.
Morada: Rua do Porto - Urzelina

9800 Velas

Telefone: +351 295 414 287 Fax: +351 295 416 265
E-mail: vitor_soares@sapo.pt
Atividades:
Passeios de Barco; Mergulho; Pesca lúdica;
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Contactos Úteis
Açores
Ilha de São Jorge
Posto de Turismo - São Jorge
Morada: Rua Conselheiro Dr. José Pereira nº 1 r/c
9800-530 Velas Ilha de São Jorge
Telefone: +351 295 412 440 Fax: +351 295 412440
E-mail: pt.sjo@azores.gov.pt Website:
http://www.visitazores.travel
Outras Informações:
Informação turística sobre os Açores
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Eventos
Açores
Ilha de São Jorge
Azores Triangle Adventure 2021 Golden Trail
National Series by Salomon
Telefone: 961665221
Desporto
Contactos
Ilhas de São Jorge, do Pico e do Faia, Açores
E-mail: info@azorestrailrun.com Website:
https://pt.azorestriangleadventure.com/
Data de Início: 2021-10-22 Data de fim: 2021-10-24
Horários:
13:00 e 17:00;
O Azores Triangle Adventure 2021 é uma incrível corrida de trail
running que percorre 3 etapas em 3 dias, através das paisagens
mais emblemáticas das três ilhas do Triângulo Açoriano: Ilha de
São Jorge, Ilha do Pico e Ilha do Faial, num total de mais de 80
quilómetros.
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Jardins, Parques e Florestas
Açores
Ilha de São Jorge
Jardim da Praça da República

Parque Florestal da Silveira

Morada: Praça da República Velas - Ilha de São Jorge

Morada: Ribeira Seca - Calheta Ilha de São Jorge

Horários:
Acesso livre.;
Outras Informações:
Área: 2.300 m2.;
Caraterísticas e Serviços:
Parque de estacionamento; Instalações sanitárias; Bar;
Restaurante;
Acessos:
Autocarro;
Situado no largo principal da vila de Velas, o Jardim beneficia de
um enquadramento arquitetónico notável, delineado pelos
edifícios da Câmara Municipal e da Sociedade Filarmónica
Velense.

Horários:
Acesso livre.;
Outras Informações:
Altitude: 310-400 m. Área: 9 ha.;
Caraterísticas e Serviços:
Parque de estacionamento; Instalações sanitárias;
O Parque Florestal da Silveira desenvolve-se ao longo uma
ribeira, onde o visitante poderá ir encontrando vários moinhos de
água, pontes e uma rica vegetação exótica.

Neste agradável espaço de lazer, o coreto é o palco privilegiado
para os concertos e espetáculos que aqui se realizam.

Parque Florestal das Sete Fontes
Morada: Rosais Velas - Ilha de São Jorge

O património botânico do Parque caracteriza-se pela sua grande
diversidade, em especial de espécies arbóreas. Aqui pode-se
encontrar araucárias, pinheiros, tulipeiros, carvalhos, fetos
arbóreos, plátanos e metrosideros, entre outras.
O parque inclui ainda uma área de recreio infantil, um parque de
merendas e um pequeno zoológico com avestruzes, gamos,
porcos do Vietname, pombos, coelhos, piriquitos e porcos da
Índia, entre muitos outros animais.

Horários:
Acesso livre.;
Outras Informações:
Altitude: 350-500m. Área: 12 ha.
Caraterísticas e Serviços:
Parque de estacionamento; Instalações sanitárias;
O Parque Florestal das Sete Fontes é um dos mais importantes
da Ilha de São Jorge e um dos maiores, com 12 hectares. É
densamente arborizado e percorrido por largos arruamentos e
inúmeras veredas que conduzem a espaços de lazer como o
parque infantil ou um recinto de merendas. Pelo caminho, lagos,
ribeiras e várias nascentes fazem os encantos dos amantes da
natureza.
Não deixe de observar a grande diversidade de plantas que aqui
se encontram como as criptomérias, os fetos, fucsias azáleas e
diversas trepadeiras.
No interior do Parque, destaca-se a Capela de São João Baptista,
um Monumento aos Emigrantes e uma área de exposições de
animais com gamos, porcos do Vietname, coelhos e periquitos,
entre outros.
Não perca os vários miradouros, com vista para as ilhas do Pico,
do Faial, da Graciosa e da Terceira
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Marinas e Portos
Açores
Ilha de São Jorge
Núcleo de Recreio Náutico das Velas
Morada: Rua das Caravelas 9800-536 Velas - São Jorge
Telefone: +351 295 432 118 Fax: +351 295 432 118
E-mail: marinavelas@portosdosacores.pt
Horários:
Verão: 8:00-12:00 h | 13:00-20:00 h
Inverno: 8:00-12:00 h | 13:00-17:00 h;
Caraterísticas e Serviços:
Radio; Informação de marés; Tem faróis de orientação; Posto de
abastecimento de combustível; Tem fornecimento de água; Tem
fornecimento de energia; Reparação de motor; Reparação de
casco; Travel lift; Restaurante; Lojas; Número de amarrações
permanentes: 78; Calado máximo nas amarrações para as
embarcações: 3 m; Comprimento máximo nas amarrações para
as embarcações: 18 m; Frequência: VHF 10; Tipo de marina:
Oceânica;
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Museus, Monumentos e Sítios
Açores
Ilha de São Jorge
Igreja de Nossa Senhora da Conceição

Igreja de Santa Bárbara

Morada: Rua do Corpo Santo 9800 Velas

Morada: Manadas 9800 Velas

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída no séc.

Construída no séc. XVIII, a Igreja de Santa Bárbara é um bom

XVIII, tendo pertencido a um antigo convento franciscano.

exemplo do barroco joanino e um dos templos mais ricos da ilha.

Com galilé e cornijas de lava negra, possui uma bela nave

Na fachada, em cantaria vermelha escura, pode ver-se um nicho

enriquecida com talha dourada. No interior, pode-se ver uma

com a imagem da padroeira. No interior, de referir o tecto de

imagem da padroeira do séc. XVIII.

alfarge em cedro da Ilha, com as representações de São Jorge e
do Espírito Santo nos medalhões centrais, os painéis de azulejos

Igreja de São Jorge

com cenas da vida de Santa Bárbara e os retábulos dedicados a

Morada: Largo Cons. Dr. José Pereira 9800 Velas

Santo Inácio e a São Francisco Xavier.

Telefone: +351 295 432 119
Horários:
10h00 - 12h30 / 14h00 - 16h00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas guiadas;
A Igreja de São Jorge, foi a primeira da ilha, mandada erigir por
disposição testamentária do Infante D. Henrique (1394-1460).

Igreja de São Mateus
Morada: Estrada Regional - Urzelina 9800 Velas
Telefone: +351 295 416 484 Fax: +351 295 416 966

No interior, de três naves, de referir o retábulo do séc. XVI
oferecido pelo rei D. Sebastião e um altar lateral com abóbada
de caixotões, onde se pode ver ao centro a figura do Santíssimo
Sacramento, lavrada na cantaria basáltica.

Caraterísticas e Serviços:
Visitas guiadas;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
A nova igreja da Urzelina, dedicada a São Mateus, é um templo
de grandes dimensões. No exterior, de notar a fachada recortada
pela cantaria de basalto.

Igreja Matriz de Santa Catarina

Museu Francisco de Lacerda

Morada: 9850 Calheta
Horários:
9h00 - 19h00;
Caraterísticas e Serviços:
Visitas guiadas;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
A Igreja Matriz de Santa Catarina foi construída no séc. XVIII.
De referir os portais em cantaria, decorados ao gosto do barroco
açoriano, o altar-mor em talha dourada e duas valiosas imagens
da padroeira.

Torre da igreja da Urzelina
Morada: 9800 Velas
A Torre é o que resta da antiga Igreja da Urzelina, submersa pela
erupção vulcânica de 1808.

Morada: Rua José Azevedo da Cunha 9850-038 Calheta
(S. Jorge)
Telefone: +351 295 416 323 Fax: +351 295 416 555
E-mail: museu.flacerda.info@azores.gov.pt
Horários:
9h00 - 17h30 (2.ª a 6.ª feira) Encerra: Sábado, Domingo e
feriados ;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Cafetaria;
O Museu Francisco de Lacerda está instalado num edifício
datado de 1811, situado no centro da Vila da Calheta.
As colecções que integram o acervo desta instituição são
sobretudo de carácter etnográfico e datam dos séculos XIX e XX,
abrangendo as seguintes temáticas: cerâmica,
têxteis/tecelagem, agricultura, pecuária, mobiliário e fotografia.
Não dispondo de exposição permanente tem sido adoptado um
sistema de exibição de exposições de média duração, que
tratam aspectos representativos das actividades culturais,
económicas e sociais da ilha onde se localiza.
Através das exposições temporárias, o Museu Francisco de
Lacerda divulga variados tipos de arte, desde a pintura à
fotografia, de modo a abrir os horizontes de uma comunidade
marcada pela insularidade.
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Praias
Açores
Ilha de São Jorge
Zona Balnear da Preguiça
Morada: Velas Ilha de São Jorge
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Temperatura média da agua no verão (ºC): 21; Segurança
ou Vigilância; Aluguer de toldos/chapéus de Sol;
Atividades:
Mergulho;

Situada no concelho de Velas, a Preguiça é uma das principais
zonas balneares da Ilha de São Jorge. Com boas infraestruturas
de apoio, esta zona balnear possui águas muito transparentes,
apreciadas pelos praticantes de mergulho.
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Rent-a-Car e Caravanas
Açores
Ilha de São Jorge
AUTO TURÍSTICA CALHETENSE, LDA

Avis - São Jorge

Morada: R. Domingos Oliveira r/c 9850-036 CALHETA

Morada: Largo Dr João Pereira, 219580-527 Velas de São
Jorge
Telefone: +351 295 432 141 Fax: +351 296 304 892

Telefone: 295 416447 Fax: 295 416732

E-mail: rentivsaojorge@ilhaverde.com Website:
http://www.avis.com.pt

Avis - São Jorge - Aeroporto
Morada: Aeroporto de São Jorge9800-308 Velas de São
Jorge
Telefone: +351 295 432 141 Fax: +351 296 304 892
E-mail: rentivsaojorge@ilhaverde.com Website:
http://www.avis.com.pt
:
Na Hora de Voos;

RENT-A-CAR ALMEIDA & AZEVEDO
Morada: Av. Livramento – 9800-522 VELAS
Telefone: 295 430159 Fax: 296

Rent-a-Car Ribeiro & Sá, Lda.
Morada: Rua D. Beatriz de Melo - 9800-544 VELAS
Telefone: 295 432 470
470

:
Aberto todos os dias - 08h00 - 19h00;

Tm: 919 316 625 Fax: 295 432

URZELINA - COMÉRCIO E ALUGUER DE
AUTOMÓVEIS, LDA
Morada: Largo Dr. Duarte Sá 9800-434 URZELINA
Telefone: 295 414101 Tm: 91 6704520 Fax: 295 414449
E-mail: urzivelas.comercio.aluguerauto@clix.pt
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Restaurantes e Cafés
Açores
Ilha de São Jorge
Beira Mar

Califórnia

Morada: Largo Cons. Dr. João Pereira 9800 Velas

Morada: ER 1-2 9850-076 Calheta

Telefone: +351 295 412 342

Telefone: +351 295 416 447 Fax: +351 295 416 732

Fornos de Lava
Morada: Travessa de S.Tiago 9800-347 Santo AmaroVelas S.Jorge
Telefone: +351 295 432 415 Fax: +351 295 432 415

Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
De passagem pela ilha, experimente o sabor do inhame a
acompanhar os torresmos regionais.

E-mail: fornosdelava@hotmail.com Website:
http://www.ilha-da-aventura.pt

O Amílcar

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00 - 15h00 / 18h00 - 24h00;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 88; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Restaurante panorâmico construido sobre uma eira, em pedra
vidro e madeira, comida tradicional feita em fornos de lenha e na
brasa, vegetais de agricultura biológica cultivados na quinta ,
temos tambem partos vegetarianos.

Telefone: +351 295 417 448 Fax: +351 295 417 448

O Caseiro

Telefone: +351 295 414 005

Morada: R. Joaquim H Noronha 9875 Topo
Telefone: +351 295 415 220

Os Amigos
Morada: Ponte de São Lourenço 9850-042 Calheta
Telefone: +351 295 416 421
Caraterísticas e Serviços:
Parque de estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Uma casa moderna e de alguma dimensão na vila ribeirinha de
Calheta. As amêijoas de São Jorge, as febras e a alcatra são os
pratos principais.

Snack Bar Milénio
Morada: Corpo Santo 9800 Velas
Telefone: +351 295 412 495

Morada: Fajã do Ouvidor 9800 Calheta

Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Área reservada a não
fumadores;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Situado na costa norte da ilha de São Jorge, numa pequena
aldeia nos arredores da Calheta, serve as iguarias locais, com
predominância dos peixes e dos mariscos.Obrigatório provar o
queijo da ilha com o pão da casa.

O Castelinho
Morada: Rua das Árvores 9800 Velas

Horários e Reservas:
12h00-24h00 Encerra à quarta-feira;
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 40; Panorâmico;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Restaurante localizado perto das piscinas municipais da Urzelina,
a servir peixe fresco. Pertence à junta de freguesia, que cede a
sua exploração a terceiros. Boas vistas sobre o mar.

Restaurante São Jorge
Morada: Avenida do Livramento 9800-551 Velas
Telefone: +351 295 412 743
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 10h00-24h00;
Caraterísticas e Serviços:
Parque de estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Cervejaria e marisqueira.

Velense
Morada: Rua Conselheiro Dr. José Pereira, 5 9800-530
Velas
Telefone: +351 295 412 160
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Horários e Reservas:
Encerra à quarta-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Espaço simpático situado junto ao porto de Velas. A ementa
privilegia o peixe e marisco.
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Sugestões
Alentejo
Castro Verde
Reservas da Biosfera
Em Portugal encontram-se 12 áreas classificadas pela
UNESCO como Reservas da Biosfera onde a conservação
da diversidade biológica e cultural é conciliada com o
desenvolvimento económico e social, mantendo o
equilíbrio entre as pessoas e a natureza.
Estes 12 espaços naturais fazem parte da Rede mundial de
Reservas da Biosfera e são como laboratórios vivos, tendo por
objetivos principais a conservação das paisagens, dos
ecossistemas e das espécies bem como o seu desenvolvimento
de uma forma sustentável a nível social, económico, cultural e
ecológico.

Parque Nacional Peneda-Gerês © Shutterstock - Marc Venema
No Norte de Portugal, encontram-se duas Reservas da Biosfera
divididas pelas fronteiras geográficas, mas unidas pelas
características da natureza e pela cultura: a Reserva da
Biosfera Transfronteiriça do Gerês–Xurés cuja área em
Portugal corresponde ao nosso único Parque Nacional que possui
uma enorme riqueza de fauna e flora e a Reserva da Biosfera
Transfronteiriça da Meseta Ibérica, no extremo nordeste do
país que inclui os Parques Naturais de Montesinho e do Douro
Internacional e a Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo.

Parque Natural do Douro Internacional - © Europarques
A primeira a ser classificada em Portugal, foi a Reserva Natural
do Paul do Boquilobo, uma planície aluvial de pântanos e
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zonas húmidas muito procurada por diversas espécies de aves
em que se destacam as garças brancas. Ainda no Centro de
Portugal, encontram-se mais duas Reservas da Biosfera a Reserva Natural das Berlengas, um pequeno arquipélago
em estado quase selvagem e a Reserva Transfronteiriça do
Tejo Internacional, um espaço que se distribui pelas duas
margens deste grande rio que marca a fronteira entre Portugal e
Espanha, e que em território nacional coincide com a área do
Parque Natural do Tejo Internacional. Mais a sul, nas extensas
planícies do Baixo Alentejo, a Reserva da Biosfera de Castro
Verde é um mosaico de sistemas ecológicos, ricos em habitats e
espécies, em que se destaca uma grande variedade espécies de
aves.

Reserva Natural do Paul do Boquilobo - © ICNF
Quatro das nove ilhas do arquipélago dos Açores são Reservas
da Biosfera, uma classificação que inclui também as zonas
marinhas envolventes. No grupo ocidental, a Ilha do Corvo é
procurada por uma grande diversidade de aves migratórias e
possui um elevado número de endemismos de flora, tal como a
vizinha Ilha das Flores em que o elemento água é marcante
com as suas cascatas e ribeiras a enquadrarem paisagens
deslumbrantes. Já no grupo central, integram esta rede a Ilha
Graciosa que possui um conjunto de ilhéus com importantes
colónias de aves marinhas e a Ilha de São Jorge com a
designação Reserva da Biosfera das Fajãs de São Jorge
pelas suas mais de 70 fajãs que tiveram origem em
desabamentos de terras ou lava que se estenderam até ao mar.

Ilha de São Jorge (Açores) - © Publiçor
No arquipélago da Madeira, a Reserva da Biosfera de
Santana abrange toda a área do concelho, caracterizada pela
sua riqueza florística inserida na Floresta Laurissilva, bem como
a zona marinha envolvente, em que se destaca a Reserva
Marinha da Rocha do Navio. A mais recente inserção portuguesa
nesta rede mundial é a Reserva da Biosfera da Ilha de Porto
Santo que possui paisagens consideradas únicas, com destaque
para a imensidão da sua praia, a sua ruralidade, os seus ilhéus e
o mar envolvente.
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Açores
Ilha de São Jorge
Pico, Faial e São Jorge - as “Ilhas Triângulo”

São Jorge: a ilha das fajãs

Todo o arquipélago dos Açores é belo e merecedor de
uma visita, mas devido à proximidade, Pico, Faial e São
Jorge formam o chamado “Triângulo” do Grupo Central do
arquipélago que incitam a que se atravesse o mar para
conhecer a vizinhança.

São Jorge é a ilha das arribas, falésias e fajãs, uma das
mais verdes do arquipélago dos Açores e o local perfeito
para umas férias em contacto com a natureza e o mar.

O Triângulo: o Faial em primeiro plano, ao fundo à direita o Pico
e à esquerda, alongando-se entre o mar e o céu... São Jorge.
Nenhuma destas três ilhas é semelhante à outra, cada
uma tem uma especificidade única, mas todas se
completam. A proximidade entre elas, bem como as numerosas
ligações marítimas existentes, faz deste “Triângulo” um destino
fascinante e surpreendente.
A interligação marítima é assegurada pela empresa
Atlanticoline numa operação que se estende ao longo do ano.
A frequência das partidas aumenta consoante os meses do ano.
O canal entre a Horta (Faial) e a Madalena (Pico) leva cerca de
30 minutos a fazer-se e é servido por 4 a 6 ligações diárias. Um
percurso alternativo permite a navegação entre a Horta e as
Velas (São Jorge), com escala em São Roque (Pico). Utilizar estes
barcos de carreira é um modo fácil e económico de viajar
entre as ilhas e tem como bónus admirar vistas
alternativas e espetaculares, podendo por vezes avistar
golfinhos.
Durante os meses de maio a setembro, os portos do
“triângulo” recebem a visita do Express Santorini, operado
pela Atlanticoline, barco equipado com camarotes que assegura
a longa rota que passa por oito ilhas dos Açores, de Santa Maria
às Flores. A possibilidade de transporte de viaturas – desde
automóveis de diversas classes até aos reboques, moto 4x4,
jetski e bicicletas –, faz deste cruzeiro uma excelente opção
de transitar comodamente entre os grupos Ocidental,
Central e Oriental.
O Faial é uma das paragens obrigatórias na visita ao grupo
central, com o seu vulcão dos Capelinhos, a sua
magnífica Caldeira coberta de vários tons de verde, os seus
campos de pastagens rodeados de hortênsias azuis e as praias
de mar calmo. Merece especial destaque, a cidade da Horta em
anfiteatro para as baías, onde se situa a marina mais conhecida
internacionalmente por marinheiros de todo o mundo e a vista
imponente da montanha do Pico. E ainda a não perder, os
passeios de barco para a observação de cetáceos.
Do outro lado do canal, está a ilha do Pico e a sua majestosa
montanha que no interior conserva longas e preservadas grutas
vulcânicas. Nos seus campos de lava estende-se um reticulado
único de muros entre os quais nasce a vinha, que foram
considerados paisagem património mundial e onde se produz
o famoso vinho verdelho que podemos degustar nas suas
adegas. De destacar ainda as vistas para as ilhas de São Jorge e
do Faial e a observação de cetáceos. Tudo isto torna esta ilha
única no equilíbrio quase perfeito entre a terra agreste e o
engenho da sobrevivência que permitiu uma cultura singular.
São Jorge é uma ilha estreita, que tem uma cordilheira ao
centro e diversas particularidades como as fajãs – pequenas
planícies que se prolongam pelo mar, formadas por abatimentos
da falésia e muitas vezes só acessíveis através de trilhos
pedestres que atravessam uma natureza encantada. De destacar

Esta ilha com 54 quilómetros de comprimento e 6,9 quilómetros
de largura máxima está integrada no Grupo Central e é um dos
vértices das chamadas “ilhas do triângulo”, em conjunto com
o Faial e o Pico, do qual dista 18,5 km.
Paisagisticamente salta à vista o contraste da cordilheira
central que atravessa a ilha em quase todo o
comprimento, com a escarpada e recortada costa, salpicada
pelas típicas fajãs que se estendem mar adentro. As fajãs são
pequenas planícies que tiveram origem em
desabamentos de terras ou lava e nesta ilha existem mais
de 40, daí ser muitas vezes apelidada por ilha das fajãs.
Nalguns casos apenas existe acesso pedestre, por isso os trilhos
são uma das melhores formas de a descobrir, existindo
caminhos adequados a várias condições físicas e
acompanhamento especializado.
Da Fajã da Caldeira do Santo Cristo, a mais famosa pelas
suas saborosas amêijoas, à Fajã dos Cubres, com uma
cristalina lagoa, e à Fajã do Ouvidor com as suas piscinas
naturais, passear pela ilha de São Jorge é admirar o terreno
parcelado para a agricultura de subsistência, as casas de pedra
com janelas de três guilhotinas, cascatas e os curiosos cabos de
aço para transporte da lenha até às planícies costeiras.
Completando toda esta deslumbrante paisagem costeira, estão
ainda o Ilhéu dos Rosais e, ao largo da ponta oriental da ilha, o
Ilhéu do Topo, centro de nidificação de muitas aves marinhas e
de bons exemplares da flora endémica dos Açores. São razões
que, aliadas à vertente paisagística, levaram à sua classificação
como Reserva Natural.
No planalto central da ilha, a 1.053 m de altitude, encontramos o
ponto mais alto de São Jorge, o Pico da Esperança, de onde
podemos avistar inesquecíveis panorâmicas sobre a própria ilha,
de perto vigiada pelo Pico, Graciosa, Terceira e Faial. É nesta
zona mais alta, numa área que se estende desde o Pico do
Areeiro ao Pico das Caldeirinhas, passando pelos Picos da
Esperança e do Carvão e pelo Morro Pelado, que pela presença
de uma vegetação endémica de grande valor botânico e
científico, foram criadas três Reservas Florestais Naturais,
que adotaram o nome daqueles quatro Picos.
Os vários miradouros disseminados pela ilha, como por
exemplo o da Ribeira do Almeida, Fajã das Almas, das Urzes,
Fajã dos Cubres e do Norte Pequeno, permitem vistas de
indiscutível beleza.
São Jorge divide a sua área por 2 concelhos, as Vilas da Calheta
e das Velas. Na Vila das Velas, o Portão de Mar acolhe os
viajantes dos barcos que atracam no porto, encaminhando-os
para a praceta central da vila, onde se podem visitar a Igreja
Matriz de São Jorge, com o Museu de Arte Sacra anexo, e os
Paços do Concelho.
Ao passar pela Urzelina o olhar fixa-se numa torre de igreja
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ainda o seu queijo, único e famoso, que chega a pesar 12
quilos, as colchas de ponto alto feitas num tear de madeira, uma
caldeira com amêijoas e uma onda mítica.
Toda esta exuberância faz destas três ilhas de beleza
impar, um destino de férias único e sublime!
Informações Úteis

Ligações marítimas:
www.atlanticoline.pt
Ligações aéreas:
www.sata.pt
www.flytap.com
Mais informações sobre as ilhas:
- Faial:
www.visitazores.com/Faial
-Pico:
www.visitazores.com/Pico
-São Jorge:
www.visitazores.com/São Jorge

isolada no meio da paisagem, quase totalmente rodeada por
rochas negras. Trata-se do único vestígio da construção original
que foi soterrada pela erupção vulcânica de 1808. Em Manadas,
de destacar um dos mais interessantes exemplos da arquitetura
barroca nos Açores, a igreja de Santa Bárbara (do século
XVIII), com fachada branca e negra e um rico interior. A Calheta
e o Topo são pitorescos portos onde sobressaem casas e igrejas
seculares com histórias para contar, como a Igreja de Santa
Catarina, o Museu de São Jorge e a igreja de Nossa
Senhora do Rosário.
As colchas de ponto alto continuam a ser manufaturadas em
teares de madeira e as artesãs podem ser encontradas a
trabalhar na Fajã dos Vimes. A cooperativa de artesanato da
Ribeira de Nabo funciona como mostruário destas colchas,
também conhecidas por “mantas de São Jorge”.
Festividades
Tal como nas restantes ilhas, também em São Jorge as Festas do
Espírito Santo têm tradição entre a população e decorrem entre
maio e setembro.A festa dedicada ao santo que deu nome à ilha,
São Jorge, decorre no concelho das Velas por volta do dia 23 de
abril, incluindo uma procissão, espetáculos musicais e
exposições.A Semana Cultural das Velas anima São Jorge e
restantes “ilhas do triângulo” durante o mês de julho. O
programa é composto por diversas atividades como eventos
náuticos, espetáculos musicais e feira gastronómica. Ainda no
mesmo mês, a vila da Calheta apresenta um Festival de Julho
repleto de desfiles etnográficos, música popular, provas
desportivas e exposições.Na ilha também se realizam as
romarias, as quais decorrem nas várias fajãs e constituem
verdadeiras ocasiões em que a devoção religiosa e os arraiais
populares convivem de mão dadas.
Atividades
São Jorge tem excelentes condições naturais para a prática de
atividades marítimas como mergulho, observação de cetáceos,
pesca, vela ou caiaque. No entanto, um dos maiores atrativos
são as ondas da Fajã da Caldeira de Santo Cristo: a onda
constante e regular que se forma sobre a bancada de pedra é
classificada por profissionais e amadores como absolutamente
extraordinária para a prática do surf.Em terra, o relevo da ilha é
perfeito para os passeios pedestres ou circuitos de BTT
inesquecíveis. A escalada desportiva, com base na Urzelina, o
canyoning ou a exploração dos algares do Montoso e das Bocas
do Fogo, os quais, com 140 e 120 metros de profundidade,
respetivamente, constituem outro bom desafio para amadores e
especialistas.
Gastronomia
Com fama internacional e paladar único, o Queijo da Ilha de São
Jorge é provavelmente um dos produtos gastronómicos mais
conhecidos dos Açores.Situada na Beira, a União de
Cooperativas Agrícolas e Lacticínios de São Jorge, funciona como
casa dos processos de cura, classificação e certificação do queijo
produzido na ilha. A Denominação de Origem só é atribuída aos
exemplares cumpridores dos ingredientes e métodos
tradicionais. Julga-se que a produção de queijo de leite de vaca
remonte às influências dos flamengos que povoavam o Topo. O
Queijo da Ilha de São Jorge, de pasta semi-mole ou dura, tem um
ligeiro travo a picante, apresenta-se em forma redonda e pesa 7
a 12 quilogramas, sendo usualmente cortado em
cunhas.Nascidas e criadas espontaneamente na Reserva Natural
e Área Ecológica Especial da Caldeira de Santo Cristo, as
amêijoas são outra maravilha gastronómica de São Jorge.O
microclima de algumas fajãs permitiu o aparecimento de
especificidades agrícolas, como uma plantação de cafezeiros,
caso raro na Europa: na Fajã dos Vimes pode apreciar-se um
café de paladar e aroma intenso, feito com grãos colhidos
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localmente. É um possível complemento, tal como a aguardente
de canela, para a doçaria da ilha, onde coscorões, rosquilhas e
bolos de coalhada são receitas tradicionais.
Informações Úteis
Sobre o Queijo de São Jorge consulte a União das Cooperativas
Agrícolas de Lacticínios de S. Jorge, UCRL:www.portais.ws/uniqueijo- www.lactacores.pt
Como Chegar
Por via aérea com a “Sata-Air Açores”, que efetua voos diários
para esta ilha normalmente a partir dos aeroportos de Ponta
Delgada e Lajes na Ilha Terceira. O tempo médio de voo, a partir
da Terceira, é de 30 minutos. Para mais informações:
www.sata.pt Por via marítima, há ligações regulares a partir das
ilhas: Faial (1.15h de viagem com escala em S. Roque do Pico e
Madalena), Pico (30 minutos de viagem) e Terceira (2h e 30
minutos de viagem). A duração das viagens depende da
transportadora que utilizar.Para mais informações:
www.atlanticoline.pt
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Turismo Activo
Açores
Ilha de São Jorge
Velasfishingtur - Pesca Turismo
Morada: Porto de Velas 9800-000 Velas São Jorge /
Açores
Telefone: +351 919 821 513
E-mail: jaimefbpereira@hotmail.com Website:
http://www.velasfishingtur.com
:
Registo nº 03/2012; Ampliar a funcionalidade do site.; Ampliar a
funcionalidade do site.; Ampliar a funcionalidade do site.;

A Pesca-Turismo tem como objetivo permitir aos Turistas que
usufruam do mar dos Açores, em particular, do mar de São
Jorge, localizado no centro do Grupo Central dos Açores.
Pela sua excelente localização, proporciona o acesso a
deslumbrantes paisagens da sua costa bem como das suas ilhas
vizinhas.
Neste contexto, os Turistas, podem participar na observação da
pesca profissional de modo a conseguirem pescar o seu próprio
peixe.
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