Sugestões
Açores
Ilha de São Jorge
Pico, Faial e São Jorge - as “Ilhas Triângulo”
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.
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
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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
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
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