
- O Arquipélago dos Açores situa-se no Atlântico Norte entre os paralelos 36 e 39 Norte e os meridianos 25 e 31 Oeste.

- Região Autónoma de Portugal.

- Localiza-se a cerca de 2h de avião de Portugal continental e tem o continente norte-americano a 4h30 de avião.

- Constituído por 9 ilhas, divididas em 3 grupos:

 - Grupo Oriental: ilhas Santa Maria e São Miguel
 - Grupo Central: ilhasTerceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial
 - Grupo Ocidental: ilhas Flores e Corvo.

                    Hora: GMT-1   |   Idioma: Português   |   Moeda: Euro (€)   |   Energia: 220V
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Quem somos e Onde Estamos

36º 55’ 44’’ N, 25º 01’ 02’’ W - Açores, PORTUGAL
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Açores

População

Área Total

Coordenadas

Ponto Mais Alto

Fontes: População: SREA, Censos 2011 | Ponto mais alto: Universidade dos Açores (UAç) | Coordenadas:Universidade dos Açores (UAç)
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37°48’34’’ N
25°12’40’’ W

36°58’59’’ N
25°05’26’’ W

38°43’47’’ N
 27°19’11’’ W

38°34’34’’ N
 28°42’47’’ W

38°28’07’’ N
28°23’58’’ W

38°39’02’’ N
28°04’27’’W

39°01’17’’ N
27°57’59’’ W

39°27’48’’ N
 31°13’13’’ W

39°41’58´’ N
31°06’55’’ W

Pico da Vara 
1105 m

Pico Alto
587 m

Serra de Santa 
Bárbara - 1021 m

Cabeço Gordo 
1043 m

Piquinho
2350 m

Pico da Esperança
1053 m

Caldeira
405 m 

Morro Alto
911 m

Zona Estreitinho
720 m

São Miguel Santa Maria  Terceira  Faial  Pico  São Jorge  Graciosa Flores Corvo Total
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_São Jorge
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_Faial

_São Miguel

_Santa Maria

As 9 ilhas dos Açores
Grupo OCIDENTAL Grupo CENTRAL Grupo ORIENTAL
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Breve História dos Açores

Séc. 
XV

1427 - Ano provável do descobrimento das primeiras ilhas do Arquipélago por Diogo de Silves.
1439 - Autorização régia para povoamento de sete das ilhas dos Açores.
1452 - Descoberta das ilhas do grupo Ocidental, Flores e Corvo, por Diogo de Teive. Séc. 

XVI

Início do povoamento das ilhas do Grupo Ocidental. - 1508
Nasceu Gaspar Frutuoso, historiador e cronista da Macaronésia. Escreveu a obra de referência Saudades da Terra. - 1522

Criação da Diocese de Angra e ilhas dos Açores. - 1534
Último baluarte da resistência Portuguesa, os Açores ficam totalmente submetidos ao domínio espanhol. - 1583

Séc. 
XVII

1642 - Retirada das últimas tropas castelhanas dos Açores depois da Restauração da Independência.
Período de forte emigração para o Brasil. Um dos períodos mais activos do corso e da pirataria nas ilhas. Séc. 

XVIII

Início do chamado “Ciclo da Laranja”, próspero e importante produto de exportação no arquipélago que durou um século. - 1750
Expulsão dos Jesuítas, na aplicação das reformas Pombalinas. - 1759

Criação da Capitania Geral, estrutura que visava unificar os Açores sob a mesma Instituição Político-Administrativa. - 1766

Séc. 
XIX

1829 - Vitória do movimento Liberal nos Açores.
1834 - Supressão de Conventos e Mosteiros no arquipélago, no âmbito da extinção das Ordens Religiosas pelo rei D. Pedro IV.
1893 - Lançamento do primeiro cabo submarino, que ligou Lisboa e os Açores.
1895 - Primeira Legislação Autonómica Açoriana. Séc. 

XX

Visita oficial aos Açores do Rei de Portugal D. Carlos e da Rainha D. Amélia. - 1901
Erupção do vulcão dos Capelinhos (Faial) - 1957/58

Constituição da Região Autónoma dos Açores, com governo e parlamento próprio. - 1976
Visita do Sumo Pontífice da Igreja Católica, Papa João Paulo II. - 1991

PICO
2004 - O comité da UNESCO considerou a Paisagem 
da Cultura da Vinha da Ilha do Pico como Património 
Natural da Humanidade.

SÃO JORGE
1757 - O “Mandado de Deus”, grande terramoto que 
levou à formação de muitas das actuais fajãs.

GRACIOSA
2007 - Integração na Rede Mundial de Reservas da 
Biosfera da UNESCO.

FLORES
2009 - A ilha integra a Rede Mundial de Reservas da 
Biosfera da UNESCO.

CORVO
2007 - Integração na Rede Mundial de Reservas da 
Biosfera da UNESCO.

FAIAL
1893 - Instalação do 1º cabo telegráfico submari-
nos que ligou a cidade da Horta ao resto do mundo, 
tornando a ilha importante centro de comunicações 
transoceânico.

TERCEIRA
1983 - Cidade Angra do Heroísmo é classificada como 
Património Mundial da Humanidade pela UNESCO.

SÃO MIGUEL
1874 - Início da produção de chá, actualmente única 
em toda a Europa.

SANTA MARIA
1493 - Cristóvão Colombo acosta na localidade dos 
Anjos quando regressava da primeira viagem de des-
coberta da América.
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Quality Coast
O arquipélago dos Açores é o primeiro destino QualityCoast de Platina no mundo.  

Desde de 2009, os Açores têm sido reconhecidos consecutivamente como destino QualityCoast.

2as Melhores Ilhas do Mundo para Turismo Sustentável
O Arquipélago dos Açores foi seleccionado como as segundas melhores ilhas do mundo para Turismo Sustentável. 
O escrutínio envolveu 111 ilhas e arquipélagos avaliados por 522 especialistas. Os Açores obtiveram 84 pontos em 

100. Em 2006, a National Geographic Traveller descreveu os Açores como “um belo local com as suas montanhas 
verdes e cidades pitorescas a preto e branco prontas para permanecerem intocáveis”.

Açores são um dos Melhores Destinos de Verão de 2011
Os Açores são para todas as estações. A revista National Geographic Traveller refere que ir ao Arquipélago foi uma 

das 10 melhores viagens do Verão de 2011. A publicação menciona um “Arquipélago intocado” classificando-o 
como o 8º melhor destino de Verão. Como complemento à Natureza a revista salienta a grande riqueza cultural, da 

qual fazem parte numerosas procissões religiosas e eventos culturais.

Açores no Top Ten Mundial para Observação de Cetáceos
O jornal inglês Sunday Telegraph apontou os Açores, em 2010, como um dos melhores destinos para a observação 

de cetáceos, classificando-o como um dos dez melhores destinos mundiais.

Açores um dos Melhores Destinos Mundiais
A prestigiada editora de guias de viagens Lonely Planet, que influencia milhões de viajantes e turistas, apontou os 

Açores, em 2008, como um dos melhores destinos do Mundo.

Açores são um Destino Único de Viagens
A revista norte americana Forbes considerou, em 2010, o Arquipélago dos Açores como Destino Único de Viagens. 

Sustentabilidade, cultura e gastronomia muito próprias convenceram a publicação americana.
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Actividades

Mergulho

Observação de Cetáceos e Natação com GolfinhosPasseios Pedestres

Golfe

Pesca Desportiva Vela

Surf e Bodyboard

Canyoning

SUP, Canoagem e Caiaques Parapente

Passeios a Cavalo

Observação de Aves
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Saúde e Bem-estar

Geoturismo Passeios de Bicicleta e BTT
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Actividades

Observação de Cetáceos e Natação com Golfinhos

Os Açores são um dos melhores locais do mundo para observação de 
cetáceos. Podem ser avistadas, ao redor do arquipélago, cerca de 25 
espécies, entre residentes e migratórias. Entre as espécies mais co-

muns de avistar está o Cachalote (Physeter macrocephalus), gigante 
dos mares imortalizado no clássico MobyDick, com dimensões que 
podem atingir os 18 m de comprimento e 44 toneladas de peso. É 

Passeios Pedestres

Nos Açores encontra uma rede com cerca de 70 trilhos homologados e 
sinalizados, todos de elevado interesse bio-geológico e histórico-etno-
gráfico e classificados consoante o grau de dificuldade, distância e tipo 
de trajecto, linear ou circular (trilhos.visitazores.com). Caminhando do 
litoral para o interior, a paisagem é marcada por densos matos costeiros, 

zimbrais e bolsas da floresta relíquia da Laurissilva. Contudo nem só de 
vegetação se faz a paisagem, vulcões, cascatas, casas típicas, moinhos 
de vento, barcos de pesca, vinhas e currais, também se encontram à 
distância do olhar. No litoral é sempre possível desfrutar das inúmeras 
piscinas naturais que crescem entre incríveis formações rochosas.
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Actividades

5

também frequente encontrar outras baleias como a Baleia azul 
(Balaenoptera musculus), a Baleia comum (Balaenoptera physalus), 
algumas espécies de tubarões, tartarugas, várias espécies de golfi-

nhos, como o Golfinho-comum (Delphinus delphis), o Roaz (Tursiops 
truncatus), o Golfinho pintado (Stenella frontalis) e outros animais 
marinhos.

Golfe

Considerados pelo IGTM (International Golf Travel Market) como um 
dos melhores e menos explorados locais do mundo para a prática do 
golfe, os Açores combinam paisagem e clima ameno que proporciona 
a prática desta actividade em qualquer estação do ano. Existem dois 
campos de golfe em São Miguel e um na Terceira, todos certificados e 
reconhecidos internacionalmente. Em São Miguel, o Campo de Golfe 
das Furnas, a cerca de 40 km de Ponta Delgada, é um campo Par 72 

de 18 buracos. O Campo de Golfe da Batalha, situado na costa norte 
de São Miguel, e apenas a 10 minutos de Ponta Delgada, é um campo 
Par 72 de 27 buracos. O Campo de Golfe da Terceira, situado a 1 km 
das Lajes e a menos de 15 km da cidade de Angra do Heroísmo, é um 
campo Par 72 de 18 buracos.  Os três campos estão preparados para 
receber eventos de grandes dimensões e contam com restaurante/bar, 
Pro Shop, Golf Cart, Chipping Area, Putting Greens e Driving Range.



Temperaturas médias do mar entre os 22ºC no Verão e 16ºC no Inver-
no, e a boa visibilidade das águas cristalinas são algumas das condições 
que fazem dos Açores um destino ideal para a prática de mergulho. A 
esta amenidade climática associa-se a variedade de paisagens subma-
rinas, com fundos vulcânicos de onde emergem arcos marinhos e túneis 
lávicos, habitados por diversas espécies. E se, para o mergulhador, esta 
riqueza de ecossistemas não basta, existem também os parques arqueo-
lógicos cheios de destroços de navios mercantes e de guerra, que ao lon-

go da História aqui ficaram sepultados. Estão catalogados e descritos de-
zenas de locais para todos os gostos e variantes de imersão: snorkeling, 
baptismos de mergulho, mergulho nocturno, junto à costa, em grutas ou 
naufrágios, em baixas litorais ou mais afastados em montes submarinos.
Os três grupos de ilhas dos Açores estão equipados com uma câmara hi-
perbárica, cada uma delas servindo as ilhas do respectivo grupo, estando 
em funcionamento nas ilhas de São Miguel, Faial e Flores.
mergulho.visitazores.com

www.visitazores.com

Actividades

A origem vulcânica do arquipélago, a reduzida dimensão das ilhas e a 
proximidade entre algumas delas permite que, em qualquer altura do 
ano e em qualquer ilha se possa explorar a geodiversidade da região, 
com magníficas geopaisagens e geossítios. Contemplar as caldeiras 
de colapso e algumas das suas lagoas, caminhar por fajãs, observar 
cordilheiras vulcânicas e os vestígios de erupções recentes, descer algares 

e túneis lávicos, descobrindo o mundo subterrâneo ou presenciar a terra 
a borbulhar nos campos de fumarolas, são algumas das atracções que 
motivam, por si só, a vinda aos Açores. O arquipélago é reconhecido como 
Geoparque e possui uma série de centros interpretativos que contribuem 
para valorizar o património em questão.
http://siaram.azores.gov.pt   |  www.azoresgeopark.com

Geoturismo
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Actividades
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Saúde e Bem-estar

Os Açores possuem recursos hidrotermais reconhecidos e explorados 
desde há séculos, nomeadamente inúmeras nascentes de águas car-
bónicas naturais, cascatas e piscinas de água férrea, referenciados 

desde o séc. XVI. Destacam-se as Termas da Ferraria e as piscinas 
termais nas Furnas, em São Miguel e as Termas do Carapacho na 
Graciosa. 

Passeios de Bicicleta e BTT

Existem nos Açores inúmeros trilhos e caminhos para serem desvendados quer pelos praticantes habituais, como pelos aventureiros de 
circunstância. Em qualquer época do ano, com guia ou à descoberta, existem múltiplas opções à disposição.
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Actividades

Observação de Aves

Os Açores são conhecidos internacionalmente como destino para a ob-
servação de determinados grupos de espécies de aves. Devido à sua 
posição central no Oceano Atlântico, é possível observar várias espé-
cies migratórias que ocorrem ocasionalmente nos Açores por desvios 
migratórios provocados principalmente por intempéries. É possível 
ainda observar aves marinhas que nidificam nos Açores e espécies e 
subespécies endémicas.
Na sua totalidade o arquipélago tem aproximadamente trinta espécies 
nidificantes. O número de espécies ocasionais já observadas e regista-
das no Arquipélago aproxima-se dos 400, entre elas algumas extre-
mamente raras e debutantes para o Paleárctico ocidental. Em todas 
as ilhas se pode praticar observação de aves, sendo de destacar a ilha 
de São Miguel e Graciosa para a observação das espécies endémicas, 
para a ilha Terceira para a observação de gaivotas e limícolas de origem 
Neártica e Paleártica, e as ilhas das Flores e Corvo, para a observação 
de passeriformes americanos.

Paínho-das-Tempestades-de-Monteiro

Priolo 

Canyoning

São Miguel, Santa Maria, São Jorge e Flores possuem, no seu conjunto, 
mais de meia centena de vias montadas, umas com desníveis curtos 
acessíveis a principiantes, outras com grandes verticais ao gosto dos 

praticantes mais experientes. A época ideal para esta modalidade decorre 
entre Abril e Outubro, mas se as condições meteorológicas e o caudal dos 
cursos de água permitirem pode ser praticada durante todo o ano.
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Actividades

Pesca Desportiva

Os Açores são um paraíso para os amantes desta actividade, em es-
pecial para a modalidade de Big Game Fishing. Podem-se encontrar 
espécimes pelágicos de grande dimensão a poucas milhas da costa. 
Algumas delas contam com vários recordes mundiais de captura. A 
época mais propícia para esta modalidade vai de Abril a Outubro e as 

espécies mais frequentemente pescadas são o espadarte, a cavala-
-da-índia ou wahoo, bicudas, vários tipos de atum, como o patudo, o 
bonito, o galha-à-ré, o espadim branco e a espécie mais ambiciona-
da por todos - o grande espadim azul do Atlântico. 

A diversidade da orla costeira nas diferentes ilhas, por vezes alta e 
escarpada, de fundos rochosos, outras vezes mais suave e arenosa, 
permite uma variedade de ondas de qualidade e consistência notá-
veis.  As temperaturas amenas e constantes do ar e da água permi-
tem a prática desta actividade durante todo o ano, com destaque 
para os meses de Inverno. Além das suas características naturais, o 
arquipélago apresenta outros factores atractivos para quem gosta 

de surfar, como a proximidade entre os vários spots de surf e o facto 
de estes serem relativamente pouco lotados. Encontram-se ondas 
um pouco por todas as ilhas. Os point breaks e beach breaks de Santa 
Maria e São Miguel são os que conquistaram mais fama internacio-
nal. No entanto, é na ilha de São Jorge, com as suas singulares fajãs 
e reef breaks, onde são frequentes as ondas mais longas e tubulares.

Surf e Bodyboard
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Actividades

SUP, Canoagem e Caiaques

Nos Açores estes desportos são praticados tanto em águas interiores 
como em mar aberto. Seja a explorar as escarpas que rodeiam as 
lagoas no fundo de caldeiras vulcânicas ou a remar à volta de pe-

quenos ilhéus para observar aves marinhas e explorar grutas. Estas 
actividades possibilitam uma envolvência física e emocional total 
com a paisagística açoriana.

10

Vela

Os Açores desde há séculos 
que atraem velejadores dos 
quatro cantos do mundo, em 
particular pela relevância 
internacional da Marina da 
Horta. Todas as ilhas do arqui-
pélago estão dotadas de por-
tos e ancoradouros. As ilhas 
de São Miguel, Terceira e Faial 
possuem centros portuários, 
com instalações e equipa-
mentos de reparações e ou-
tras acessibilidades necessá-
rias às embarcações e suas 
tripulações. No seu conjunto, 
estas marinas portadoras de 
bandeira azul, totalizam mais 
de 1000 locais de amarração.
Aqui começam, passam ou 
acabam muitas regatas inter-
nacionais.
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Actividades

Nos Açores, andar a cavalo, mais do que um desporto, é uma tradi-
ção. Acredita-se que o cavalo está presente no arquipélago desde a 
sua ocupação, sendo certa a existência destes equídeos nos inven-
tários de propriedades de inícios do séc. XVI. A passo ou a trote, a 

descoberta de trilhos e de lagoas montado numa sela, é uma ex-
periência inesquecível, em que o tempo passa a galopar. Existem 
nas ilhas programas de passeios equestres disponíveis o ano todo e 
acessíveis até aos que nunca montaram a cavalo.

Passeios a Cavalo

Parapente

Nestas ilhas, qualquer que seja o rumo do vento e sem ter que per-
correr longas distâncias, existem sempre plataformas de onde é 
possível descolar e aterrar, em segurança. Sobrevoar em silêncio a 
paisagem vulcânica, escoltados pelos milhafres na procura de cor-

rentes de ar ascendentes é, sem dúvida, uma forma diferente e cheia 
de adrenalina de apreciar o horizonte. A sós ou em voo tandem, as 
condições climáticas amenas que caracterizam o arquipélago permi-
tem desfrutar desta actividade o ano todo.
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Santa Maria



36°58’59’’ N
25°05’26’’ W

97 km2

5 547 hab (2011)

Pico Alto a 587 m

Santa Maria

Santa Maria
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Mergulho

• Pedrinha - Meros, badejos e peixes-cão deambulam por fendas, fundos 

rochosos e formações em arco.

• Formigas/Dollabarat - Recife rochoso e monte submarino, em águas de 

grande visibilidade. Observam-se jamantas com frequência, bem como gran-

des cardumes de peixes pelágicos.

• Ambrósio - É o ex-líbris do mergulho em Santa Maria. Esta baixa localizada 

a poucas milhas da costa de Santa Maria permite mergulhos com dezenas de 

graciosas Jamantas.

Passeios Pedestres

• Santa Bárbara - Este trilho contempla o casario mariense, que passa por 

uma antiga pedreira. Acaba na magnífica Baía de São Lourenço.

• Santo Espírito - Maia - Do lado Este da ilha, este trilho passa por uma cascata 

no lugar da Maia onde se encontram vestígios de uma antiga Fábrica da Baleia.

• Pico Alto - Anjos - Começa no ponto mais alto de Santa Maria, contrastan-

do paisagens verdejantes com desérticas, acabando junto ao mar. 

Geoturismo / Geossítios

• Pedreira do Campo - Destacam-se as pillow lavas, formadas por escoadas 

submarinas muito fluidas.

• Poço da Pedreira - Antiga pedreira de pedra de cantaria mariense, talha-

da num cone de escórias consolidadas. 

• Ponta do Castelo - Famosa por existir uma jazida fossilífera, do Miocénico 

e Pliocénico, a “Pedra-que-Pica”.

• Ribeira do Maloás - Colunas basálticas formadas durante o arrefecimento 

da escoada lávica.

Pesca Desportiva

• Saída da Marina de Vila do Porto

• Pesqueiros de costa - Ponta Negra, Ponta do Marvão, Maia.

Vela

• Marina de Vila do Porto

Surf e Bodyboard

• Anjos - Reef break com ondas potentes que exigem alguma experiência.

• Praia formosa - Beach break de fundo misto, ao alcance de qualquer um.

SUP, Canoagem e Caiaques

• Praia Formosa

• Baía da Vila do Porto

• Baía dos Anjos

• São Lourenço

Parapente

• Praia Formosa

• Baía de São Lourenço

• Anjos

Observação de Aves

• Zona do Aeroporto - Bom local para observar patos, garças e limícolas.

• Baía dos Anjos - Avistam-se várias espécies de aves migratórias.

Sugestões de Actividades

Passeios Bicicleta e BTT

• Pico Alto - Venha descobrir alguns 

dos melhores single tracks dos Açores. 

Vários níveis de experiência.

Vila do PortoVila do Porto
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Baía de São Lourenço - Em forma de an-
fiteatro, rodeada com vinhas cultivadas em 
socalcos e com praia e piscinas naturais muito 
concorridas na época balnear.

Baía dos Anjos - Na parte norte da ilha, 
onde ainda hoje se mantém a capela onde 
Cristóvão Colombo mandou celebrar uma 
missa após o seu regresso da América.

Ermida N. Sr.ª dos Anjos (séc. XV) - Consi-
derado o primeiro templo destas ilhas. Aqui 
rezou Cristóvão Colombo na viagem de retor-
no da América. No interior existe um painel de 
azulejos e um altar tríptico, que terão perten-
cido a Gonçalo Velho Cabral, povoador da Ilha 
de Santa Maria.

Igreja N. Sr.ª da Assunção (séc. XV) - De-
dicada à padroeira da ilha, é uma das igrejas 
mais antigas do arquipélago. Sofreu altera-
ções ao longo dos séculos, fruto de pilhagens, 
incêndios e reconstruções, mas ainda man-
tém alguns elementos da estrutura primitiva.

Centro de Interpretação Ambiental Dal-
berto Pombo - É possível ver colecções do pa-
trimónio natural da ilha, espólio do eminente 
naturalista açoriano que deu nome ao centro.

Pedreira do Campo - A mais de 100 m de 
altitude, pode-se observar uma parede de la-
vas submarinas, provando que esta parte da 
ilha esteve, a alguns milhares de anos atrás, 
submersa.

Barreiro da Faneca - É uma paisagem semi-
desértica árida e argilosa de cor avermelhada, 
usualmente conhecida por “deserto verme-
lho”. É uma área de Paisagem Protegida única 
nos Açores, com cerca de 8.35 km2, que inclui 
as Baías do Raposo, do Tagarete e da Cré.

Ribeira de Maloás - Formação geológica 
única que apresenta disjunção colunar em 
escoada lávica basáltica numa queda de água 
com aproximadamente 20 metros de altura.

Praia Formosa - Uma das raras praias de areia clara.
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Santa Maria

Casa típica de Santa Maria - Construída em pedra, o telhado é coberto 
por telhas de canudo, fabricadas com barro da ilha. As paredes caiadas de 
branco para manter a casa mais fresca exibem barras coloridas em torno 
das portas e janelas. As cores das barras, azul, anil, amarelo, vermelho ou 
verde, definem as diferentes freguesias. 

Antigos Fornos de Telha - Desde o séc. XVI que se faz a extracção de 
argila na ilha, para a produção do barro exportado para o resto do arqui-
pélago e usado em louça e telhas locais. Foi durante muito tempo uma 
indústria de sucesso.
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Festival Maré de Agosto - É o mais antigo festival de música dos Açores. Todos os anos, durante 4 dias do mês de Agosto, milhares de jovens 
concentram-se na baía da Praia Formosa para assistir a concertos ao vivo e a outras actividades culturais.



www.visitazores.com

Fósseis de Santa Maria - Santa Maria tem estruturas geológicas que 
ultrapassam os 8 milhões de anos. Pelo facto de não ter actividade vul-
cânica há mais de 2 milhões de anos, apresenta extensas formações se-
dimentares onde se encontram fósseis únicos no arquipélago e raros em 
zonas vulcânicas, muitos pertencentes a espécies que já não existem nos 
Açores e muitos estão até extintos. Hoje conhecem-se 18 jazidas fossilí-
feras, com idades que vão dos 7 milhões de anos (Mioceno) aos 117 mil 
anos (Pleistoceno).

Antigos Fornos de Cal - A cal produzida a partir de depósitos calcários 
de origem marinha, era usada para rebocar e isolar a humidade das ca-
sas. Tal como o barro constituiu produto de exportação exclusivo e teve o 
seu auge no princípio do séc. XX.

Gastronomia
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Meloa

Caldo de nabos Biscoitos de orelha





São Miguel



37°48’34’’ N 
25°12’40’’ W

744,7 km2

137 699 hab (2011)

Pico da Vara (Nordeste) a 1105 m

Ponta 
Delgada

Ribeira
Grande

Nordeste

São Miguel

Mergulho
• Navio Dori - Antigo cargueiro militar que, em funções civis, afundou perto da 
costa há 47 anos.
• Arcos da Caloura - Arcos e gruta de grandes dimensões a 300 m da costa.
• Ilhéu dos Mosteiros - Reminiscências de um cone vulcânico submarino moldado 
pela erosão marinha.

Observação de Cetáceos e Natação com Golfinhos
• Saída de Ponta Delgada
• Saída de Vila Franca do Campo

Passeios Pedestres
• Sanguinho - Aldeia em reabilitação e uma cascata são as referências deste trilho.
• Praia-Lagoa do Fogo - Vista magnifica para a costa Sul e muita vegetação 
endémica.
• Ribeira Funda (Maia) - Na costa Norte, saltando ribeiras ladeadas por antigos 
moinhos de água.

Geoturismo / Geossítios
• Caldeira do Vulcão das Furnas - Caldeira de colapso com manifestações de 
vulcanismo secundário.
• Caldeira do Vulcão do Fogo - A mais pequena caldeira de colapso da ilha de São 
Miguel.
• Lagoa do Congro - Lagoa inserida numa cratera de explosão hidromagmática 
(maar).
• Caldeira do Vulcão das Sete Cidades - Caldeira de colapso que alberga o maior 
reservatório de água doce superficial dos Açores.

Golfe
• Campo de Golfe das Furnas
• Campo de Golfe da Batalha

Saúde e Bem-estar
• Ferraria - Zona termal e balnear onde emergem águas quentes de nascentes 
vulcânicas que, misturadas com água do mar, têm propriedades terapêuticas.
• Furnas - Uma das regiões hidrológicas mais ricas da Europa, com cerca de trinta 
variedades de água de elevado valor minero-medicinal, aproveitadas desde o início 
do séc. XVII.

Pesca Desportiva
• Saída da Marina de Ponta Delgada
• Saída da Marina de Vila Franca do Campo
• Pesqueiros de costa - Ponta da Bretanha, Poços de São Vicente, Ribeira do 
Nordeste.

Vela
• Marina de Ponta Delgada
• Marina de Vila Franca do Campo

Surf e Bodyboard
• Areais de St.ª Bárbara - Ribeira Grande - Beach break para surfistas 
experientes.
• Praia das Milícias - Próximo de Ponta Delgada, acessível aos principiantes.

Canyoning
• Ribeira dos Caldeirões - Nordeste
• Lombadas - 5 descidas em rappel para ultrapassar 45 m de desnível.
• Pico da Vela - Com desnível de 40 m e 8 descidas em rapel.

SUP, Canoagem e Caiaques
• Lagoa das Sete Cidades
• Lagoa das Furnas
• Ilhéu de Vila Franca do campo

Parapente
• Sete Cidades
• Salto do Cavalo (Furnas/Povoação)
• Lagoa do Fogo

Passeios Bicicleta e BTT
• Lagoa das Furnas
• Faial da Terra
• Nordeste

Passeios a Cavalo
• Furnas
• Ginetes
• Ponta Delgada

Observação de Aves
• Serra da Tronqueira- Habitat do Priolo, uma das espécies mais raras da Europa e 
endémica de São Miguel.
• Lagoa das Furnas - Spot de espécies holárcticas, destacam-se alguns anatídeos 
com presença regular.
• Mosteiros - Piscinas naturais para a observação de aves invernantes, principal-
mente limícolas.

São Miguel
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Windsurf

Escalada
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Paisagem Protegida da Bacia das Sete Cidades - Uma das 
7 Maravilhas Naturais de Portugal, onde se inserem as lagoas 
Verde e Azul, formadas, segundo a lenda, das lágrimas derra-
madas por um pastor e uma princesa que viviam um amor proi-
bido. Podem deslumbrar-se com a panorâmica do miradouro 
da Vista do Rei, nome que recorda a presença do rei D. Carlos e 
da rainha D. Amélia, em 1901.

Ponta da Ferraria - Zona balnear e termal 
com nascentes de águas terapêuticas já refe-
renciadas desde o séc. XVI.

Jardins românticos - Jardins do séc. XIX, o 
de António Borges, o maior arquitecto paisa-
gista açoriano de todos os tempos e o Jardim 
José do Canto, com colecções raras de espécies 
vegetais.

Ilhéu de Vila Franca do Campo - Vulcão 
submarino, a cerca de 1 km da costa, tem uma 
enseada de água salgada no seu interior e é 
muito procurada na época balnear.

Lagoa do Fogo - Reserva Natural desde 1974, 
encerra com uma lagoa de 30 m de profundi-
dade máxima.

Caldeira Velha - Cascata de água quente fér-
rea onde se pode tomar banho, localizada na 
encosta do vulcão do Fogo.

Vale das Furnas - Local com uma grande 
geodiversidade como uma caldeira vulcânica 
com lagoa, campos fumarólicos e diversas nas-
centes de águas minerais e termais. É um dos 
principais geossítios do arquipélago.

Parque Terra Nostra - É um dos mais belos 
jardins da Europa. Tem uma piscina de água 
termal e mais de 2000 espécies de árvores. 

Ribeira Quente - Pequena vila piscatória 
com os tradicionais barcos de “Boca Aberta” e 
uma praia abrigada.

Miradouros da Ponta da Madrugada e  da 
Ponta do Sossego - Miradouros no concelho 
do Nordeste, onde se aprecia o nascer do sol.
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São Miguel

Expolab - Localizado na cidade da Lagoa, é um centro de divulgação 
científica, onde se podem conhecer novas aplicações da tecnologia e 
realizar experiências.

Observatório Astronómico de Santana - Centro de Ciência que pro-
cura criar um espaço privilegiado para a difusão das temáticas relacio-
nadas com a Astronomia.

Centro de Monitorização e Investigação das Furnas - Dispõe de 
uma exposição interativa e multimédia que permite ao visitante “viajar” 
pelo património natural do vale das Furnas e da sua lagoa.

Observatório Vulcanológico e Geotérmico - Centro de divulgação 
das ciências vulcanológicas e geoambientais, onde são abordadas, en-
tre outros, temas relacionados com a geodinâmica do Atlântico.

Núcleo Museológico da Central Hídrica da Fajã Redonda e Mu-
seu Hidroeléctrico da Praia - Estruturas que revivem os primórdios 
da produção de energia na ilha.

Centro Ambiental do Priolo - Coordenado pela Sociedade Portu-
guesa para o Estudo das Aves, promove a preservação e reabilitação 
da fauna e flora endémica da ZPE (Zona Protegida Especial) Pico da 
Vara/Ribeira do Guilherme, com destaque para a protecção do Priolo.

Plantações de Ananás - O Ananás de S. Miguel (Ananas comosus L.) 
foi inicialmente introduzido como planta ornamental, e a sua cultura 
industrial iniciou-se a meados do séc. XIX. A produção é feita em estufas 
de vidro e, desde que se planta até que esteja pronto a colher, medeiam 
quase dois anos.

Plantações de chá - São Miguel é o único local da Europa onde se 
produz chá. As primeiras sementes da planta (Camelia sinensis) che-
garam no início do séc. XIX, bem como os especialistas que vieram 
ensinar as várias fases da sua produção. Existem actualmente duas 
fábricas: Fábrica de Chá da Gorreana (www.gorreana.net) e Fábrica de 
Chá do Porto Formoso (www.chaportoformoso.com).
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Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres - Maior festividade reli-
giosa dos Açores, tem o seu ponto alto na procissão pelas ruas cobertas 
de tapetes de flores, no quinto domingo depois da Páscoa. Esta procis-
são realiza-se desde o séc. XVII, altura em que a imagem do Ecce Homo 
saiu pela primeira vez em cortejo em apelo ao fim das crises sísmicas 
constantes.

Forte de São Brás (séc. XVI) - É a maior fortaleza da ilha e serviu de 
protecção contra incursões de piratas e corsários. Nele estão instalados 
o Comando da Zona Militar dos Açores e o Museu Militar dos Açores.

Portas da Cidade de Ponta Delgada (1783) - Marcava a entrada da 
cidade. Deslocadas da sua posição original, devido às obras da Avenida 
Infante D. Henrique, foram transferidas para o local actual em 1952.

Igreja Matriz de São Sebastião (séc. XVI) - Com características do 
gótico tardio, apresenta elementos em estilo Manuelino e Barroco, in-
troduzidos posteriormente no séc. XVIII.

Romeiros - Grupos de peregrinos organizados em ranchos que, na 
Quaresma percorrem a ilha a pé rezando em todas as igrejas. Única ilha 
onde se observa esta tradição do séc. XVI.

Gastronomia
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Cozido das Furnas

Queijadas da Vila

Outras Sugestões: 

• Chicharros com molho de vilão
• Morcela com ananás 
• Bolo lêvedo 
• Mel de Incenso





Terceira



Terceira

Sugestões de Actividades

Mergulho
• Cemitério das Âncoras - Parque arqueológico com mais de 30 âncoras de várias 
embarcações desde o séc. XVI.
• Banco D. João de Castro - Vulcão submarino cujo topo fica a 12 m de profun-
didade, onde é ainda visível actividade fumarólica e é possível mergulhar com 
grandes cardumes de peixes pelágicos.
• Lidador - Embarcação de transporte transatlântica do séc. XIX que se encontra a 
baixa profundidade nas tranquilas águas da baía de Angra do Heroísmo.

Observação de Cetáceos e Natação com Golfinhos
• Saída da Marina de Angra do Heroísmo
• Saída da Marina da Praia da Vitória

Passeios Pedestres
• Mistérios Negros - Trilho de 5 km que passa por 3 domos formados pela erupção 
histórica de 1761. 
• Serreta - Percurso circular que passa por zonas de reserva florestal.
• Baías da Agualva - Trilho em terreno misto com vistas da costa norte da ilha.

Geoturismo / Geossítios
• Algar do Carvão - Cavidade vulcânica com magníficas estalactites e estalagmites 
de sílica amorfa.
• Furnas do Enxofre- São o campo fumarólico mais importante da ilha Terceira, 
emitindo vapor de água e gases vulcânicos de um sistema subterrâneo complexo.
• Ponta da Serreta - Situada no lado Oeste, são visíveis domos e espessas escoa-
das traquíticas.

Golfe
• Clube de Golfe da Ilha Terceira

Pesca Desportiva
• Saída da Marina de Angra do Heroísmo e/ou Marina da Praia da Vitória
• Pesqueiros de costa - Silveira, São Mateus, Porto Novo.

Vela
• Marina de Angra do Heroísmo
• Marina  da Praia da Vitória

Surf e Bodyboard
• Baía das Quatro Ribeiras - Reef break na costa Norte da ilha.
• Praia da Vitória - Point breaks de fundo misto, proporciona ondas longas no 
período de inverno acessível a todos os níveis de experiência.
• Baía das Contendas - Reef break consistente com ondulações de sul.

SUP, Canoagem e Caiaques
• Marina da Praia da Vitória
• Porto Judeu

Passeios Bicicleta e BTT
• Monte Brasil
• Biscoitos

Passeios a Cavalo
• Terra Chã

Parapente
• Serra do Cume
• Serra do Moreão
• Serra de Santa Bárbara

Observação de Aves
• Cabo da Praia - Um dos melhores locais da Europa para avistar limícolas da 
América do Norte e da Europa.
• Lagoa do Ginjal -Bom lugar para observar raridades.
• Ponta das Contendas - Há uma importante colónia de garajaus-comum (Sterna 
hirundo) e de garajaus-rosado (Sterna dougallii) Classificado como ZPE (Zona de 
Protecção Especial), local de aves marinhas.
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- Local mais consistente dos Açores para as 
diversas disciplinas do Kite e do Windsurf.

- Percurso curto, mas interessante e lúdico.

Windsurf

Canyoning
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Algar do Carvão - Chaminé vulcânica com 90 m de profundidade, formada há cerca de 3200 anos devido à drenagem do magma da chaminé 
principal, que regrediu para a câmara magmática. No seu tecto encontra-se uma grande concentração de estalactites.

Locais a Visitar

Miradouros da Serra do Cume - Pode-se 
apreciar a baía da Praia da Vitória e a planície 
interior da ilha, dividida por muros de pedra 
vulcânica conhecida por “manta de retalhos”.

Museu de Angra do Heroísmo - Museu ins-
talado no antigo Convento de São Francisco. 
Nesta construção do séc. XVII ilustra-se os Aço-
res em toda a sua história, através de colecções 
de cerâmica, mobiliário, numismática, pintura e 
etnografia.

Sé Catedral - Considerado o maior templo 
do arquipélago, a sua construção iniciou-se 
em 1570, sobre as ruínas da Igreja gótica de 
São Salvador (séc. XV), e terminou 48 anos 
depois. Destaque no interior para o frontal de 
prata do altar do Santíssimo, executado por 
artesãos de Angra do Heroísmo, no séc. XVIII.

Obelisco do Alto da Memória (séc. XIX) - Cons-
truído com as pedras do antigo castelo dos 
Moinhos, foi erigido em 1856, em homena-
gem à passagem de D. Pedro IV pela ilha, no 
período da Guerra Civil Portuguesa. A pri-
meira pedra para a sua construção foi uma 
das que o imperador havia pisado quando 
desembarcou em 1832. Excelente vista pano-
râmica sobre Angra do Heroísmo.

Monte Brasil - Vulcão submarino com 3 km2 rodeado pelos 4 km de muralhas da Fortaleza 
São João Baptista, a mais antiga fortaleza continuamente ocupada por tropas portuguesas, nos 
dias de hoje. 
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Sanjoaninas - Celebrações do Santo Popular São João (24 de Junho), 
que se prolongam por vários dias com “touradas à corda”, cortejos 
etnográficos e desfiles de marchas populares, provenientes de várias 
localidades e das outras ilhas, ensaiadas ao longo do ano.

Festas da Praia - Realizam-se no início do mês de Agosto, na cidade 
da Praia da Vitória, com grande animação musical e cultural.

Bailinhos de Carnaval - Manifestações teatrais populares do entrudo na ilha, trazidas por volta do séc. XVI, possivelmente influenciadas pelos 
autos de Gil Vicente. Estes Bailinhos são considerados a maior exposição de teatro em língua portuguesa em todo o Mundo.
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Museu do Vinho - Aqui é possível visitar a exposição de utensílios 
utilizados na produção vitinícola, bem como provar o vinho verdelho 
produzido na freguesia dos Biscoitos. Em tempos produzido para abas-
tecer as armadas portuguesas que desembarcavam na ilha, é hoje um 
dos pontos principais de visita na ilha Terceira.

Observatório do Ambiente dos Açores - Localizado no centro his-
tórico de Angra do Heroísmo onde dispõe de instalações para o estudo 
do ambiente.

Locais a Visitar
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Impérios do Divino Espírito Santo - Pequenas edificações, pre-
sentes em toda a ilha, que estão no centro das cerimónias em louvor 
ao Divino Espírito Santo. Com as paredes exteriores pintadas de cores 
garridas, guardam no interior um altar coberto por cetim branco onde 
pousa a coroa de prata e o ceptro, símbolos deste culto. Na ilha Terceira 
existem cerca de 70 impérios. 

Tourada à corda - Herdada dos primeiros povoadores, de regiões com 
tradição tauromáquica, esta tradição do séc. XVI foi favorecida pela 
abundância do gado e pela influência da presença castelhana.

Gastronomia

Angra do Heroísmo - Única cidade do arquipélago classificada como Património Mundial da UNESCO desde 1983.
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Outras Sugestões: 

• Massa Sovada
• Sopas do Espírito Santo

Alcatra de Carne Bolo Dona Amélia
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Graciosa

Mergulho
• Terceirense - Navio adaptado para o transporte de gado vivo naufragado em 1969 
depois de embater no ilhéu do Carapacho.
• Baixa do Pesqueiro Longo - Baixa litoral perto da costa, frente aos Ilhéus do 
Barro Vermelho. Encontros com mantas e grandes cardumes pelágicos no Verão.
• Baixa do Farol - Em frente ao farol da Ponta da Barca, encontram-se meros, mo-
reias, peixes-porco, entre outras espécies.

Observação de Cetáceos e Natação com Golfinhos
• Saída de Santa Cruz
• Saídas de São Mateus
 

Passeios Pedestres
• Serra Branca - Praia - Trilho com vista panorâmica sobre a costa Norte e que 
percorre a ilha transversalmente.
• Volta à Caldeira - Percorre o perímetro do cone vulcânico com vista de quase toda 
a costa da ilha.
• Baía da Folga - Com vista para outras ilhas do grupo central, termina no ancora-
douro da Folga, antigamente um dos principais portos piscatórios da ilha.

Geoturismo/ Geossítios
• Furna do Enxofre - Cavidade vulcânica que constitui um importante geossítio que 
é classificada como Monumento Natural Regional.
• Ilhéu da Baleia - Chaminé vulcânica com disjunção prismática que se assemelha 
à forma de uma baleia. 

• Caldeirinha de Pêro Botelho - Spatter cone, formado por acumulação de salpicos 
de lava, o único na ilha.

Saúde e Bem-estar
• Termas do Carapacho

Pesca Desportiva
• Saída do Porto da Praia
• Pesqueiros de costa - Baía do Carapacho, Baía da Folga, Porto Afonso.

Passeios Bicicleta e BTT
• Monte da Ajuda
• Barro Vermelho

Parapente
• Caldeira
• Serra das Fontes
• Serra Branca

Observação de Aves
• Ilhéu da Praia - Local de nidificação do Paínho-das-Tempestades-de-Monteiro 
(Oceanodroma monteiroi), espécie endémica. 
• Ilhéu de Baixo - Presença de colónias de várias espécies de aves marinhas.

Locais a Visitar

Furna do Enxofre - Algar vulcânico com 180 de comprimento e 80 de 
altura, que tem no interior estalactites e uma lagoa de água fria sulfu-
rosa de 130 m de diâmetro. No séc. XIX começaram as primeiras explo-
rações da gruta, nas quais participaram investigadores internacionais 
como o Príncipe Alberto I do Mónaco, em 1879, um dos primeiros a 
descer até a lagoa.

Graciosa
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Santa Cruz

 - Reef break da costa norte da ilha.

 - Reef break para todos os níveis 
de experiência.

Surfing and Bodyboard
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Moinhos de Vento - De inspiração flamen-
ga, com cúpulas vermelhas, são cerca de 20 
os que testemunham a abundante produção 
de cereais que ao longo dos tempos foram ex-
portados e granjearam o título de celeiro dos 
Açores à ilha.

Paínho-das-Tempestades-de-Monteiro 
(Oceanodroma monteiroi) - Espécie endé-
mica e a menor ave marinha do arquipélago. 
Nidifica nos ilhéus ao largo da Graciosa e ali-
menta-se de pequenos peixes, lulas e plânc-
ton que captura tanto de dia como de noite.  

Igreja Matriz de Sta. Cruz (séc. XVIII) - Du-
rante os quase dois séculos que tardou a sua 
edificação, misturou tendências manuelinas 
com barrocas. É um dos primeiros templos da 
Graciosa.

Gastronomia
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Monte de N. Sr.ª da Ajuda - Miradouro natural com vista sobre San-
ta Cruz onde existem três Ermidas, com destaque para a de N. Sr.ª da 
Ajuda (séc. XVI). Semelhante a um castelo em miniatura, esta ermida 
é um dos melhores exemplos de “arquitectura religiosa fortificada” nos 
Açores. Tem anexado a ‘’casa dos romeiros’’ destinada a acolher os que 
ali se deslocavam em peregrinação.

Termas do Carapacho - Estância termal do séc. XIX, situada junto ao 
mar. As suas águas sulfurosas quentes, entre os 36ºC e os 40ºC, são 
utilizadas desde 1750 para o tratamento de reumatismo e doenças de 
pele. A área é também muito procurada pelas suas piscinas naturais.

Igreja de Guadalupe (séc. 
XVIII) - Edificada em substituição 
e em sítio distinto de uma ermida 
anterior do séc. XVI, onde estava 
alojada a imagem da Virgem de 
Guadalupe trazida por um dos 
primeiros povoadores desse local. 
A construção desta igreja demo-
rou quase meio século fruto de 
um evento sísmico que provocou 
grandes danos na freguesia.

Centro de Visitantes da Furna do Enxofre - É o núcleo da Reser-
va da Biosfera, do Parque Natural da Graciosa e Delegação de ilha do 
Geoparque Açores.

Gastronomia
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Outras Sugestões: 

• Caldeirada de Peixe
• Vinho Branco
• Aguardente

Queijadas da Graciosa
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São Jorge

Pico da Esperança - Com 1053 m de altitude, 
é o ponto mais alto de São Jorge, de onde são 
visíveis as restantes ilhas do grupo central.

Mirante - Miradouro com vista panorâmica 
sobre a vila das Velas e as restantes duas ilhas 
que compõem o chamado Triângulo, Pico e 
Faial.

Museu Etnográfico - Neste local estão presen-
tes tradições como o fabrico de pão e a matança 
de porco. Também estão expostos vários objectos 
e instrumentos rurais do trabalho diário.

São Jorge

Mergulho
• Entre-Morros - Zona com grande diversidade de habitats e abundância de espécies.
• Baixa dos Rosais - Óptimo para ver grandes pelágicos como bicudas, lírios ou serras.
• Ilhéu do Topo - Localizado na ponta Este da Ilha, é um excelente local para avistar 
espécies pelágicas e uma grande abundância de espécies típicas do fundo dos Açores.

Passeios Pedestres
• Fajã de Santo Cristo - Fajã dos Cubres - O circuito mais famoso que integra uma 
das fajãs mais emblemáticas da ilha.
• Fajã dos Vimes - Fajã voltada para sul, onde se podem ver oficinas de teares artesa-
nais e provar café plantado na própria fajã.
• Pico da Esperança - Fajã do Ouvidor - Caminhar pela espinha dorsal de São Jorge, 
passar o ponto mais alto da ilha (1053 m) e terminar na costa, nas mais belas piscinas 
naturais.

Geoturismo / Geossítios
• Fajã do Ouvidor - Situada na costa Norte é formada por escoadas basálticas, é uma 
das poucas fajãs lávicas da ilha.
• Fajãs dos Cubres e de Santo Cristo - As únicas com lagunas costeiras, formadas 
por depósitos de vertente e derrocadas.
• Morros de Velas e de Lemos - Episódios de vulcanismo submarino originaram 
estes cones de tufos surtseianos.

Pesca Desportiva
• Saída do Porto das Velas
• Pesqueiros de costa - Laje do Morro, Baía da Enfiada, Ponta das Eiras.

Vela
• Porto das Velas

Surf e Bodyboard
• Fajã da Caldeira de Santo Cristo – Reef break em local paradisíaco. Considerado 
um santuário de surf.
• Fajã dos Cubres - Ondas rápidas e a esquerda mais longa dos Açores.
• Fajã dos Vimes - Reef break da costa sul da ilha, ideal com swell de sul
• Fajã do Belo - Reef break de esquerdas tubulares.

Canyoning
• Sanguinhal - 750 m de desnível, a maior vertical com 75 m e saída por mar.
• Cavaletes (Troço Inferior) - São 18 descidas em rapel para este troço de nível V4.
• Fajã Redonda - 6 descidas em rapel e 35 m de corda para vencer 160 m de desnível.
• Caldeira

SUP, Canoagem e Caiaques
• Baía de Entre os Morros    • Baía de Velas     • Baía de Urzelina

Passeios Bicicleta e BTT
• Pico da Esperança    • Topo    • Sete Fontes-Rosais

Passeios a Cavalo
• Ribeira Seca    • Calheta    • Serra do Topo

Parapente
• Urzelina    • Brenhas    • Pico da Esperança

Observação de Aves
• Fajãs dos Cubres - Observam-se, no Inverno, espécies oriundas da Europa e Amé-
rica do Norte.
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243,9 km2

8 998 hab (2011)

Pico da Esperança a 1053 m 38°39’02’’ N
28°04’27’’ W

Locais a Visitar

Sugestões de Actividades

Velas

Calheta
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Locais a Visitar

Portão do Mar (séc. XVIII) - Parte da rede de 
muralhas que defendia a vila das Velas de ata-
ques exteriores.

Fajã da Caldeira de Santo Cristo -  Reserva 
Natural e Área Ecológica Especial. É considerada 
um santuário do Bodyboard e do Surf. Único local 
onde se desenvolvem os bivalves (Tapes decussa-
tus) que constituem iguaria local.

Fajã de São João - Casas típicas em pedra de la-
voura, com janelas de três guilhotinas e pequenas 
produções de agricultura de subsistência, fazem 
desta fajã uma das mais pitorescas da ilha.

Fajã dos Vimes - Aqui subsiste a arte da tecela-
gem em teares manuais de madeira desde o séc. 
XVI. As técnicas de Ponto Alto e Ponto de Repasso 
aplicam-se em belas colchas e tapetes. Devido 
a condições microclimáticas nesta fajã existem 
plantações de café, para consumo local.

O queijo de São Jorge - Possivelmente pro-
duzido desde os primeiros tempos da ocupa-
ção da ilha, no séc. XV, e muito influenciado 
pela presença de flamengos, é considerado um 
dos melhores queijos do mundo. Declarado 
como DOP (Denominação de Origem Protegi-
da) em 1991. Caracteristicamente é produzido 
com leite de vaca, inteiro e cru, coagulado por 
coalho animal e curado durante um mínimo 
de 3 meses. É apresentado com um peso entre 
8 a 12 kg de pasta dura ou semi-dura.

Gastronomia

Igreja de Santa Bárbara - O templo primiti-
vo data de 1485, ano em que foi encontrada uma 
imagem de Santa Bárbara, de 28 cm de compri-
mento, que motivou a construção do edifício. Em 
1770 a igreja foi ampliada ficando só vestígios do 
que foi o antigo templo na actual sacristia. Exu-
berantemente decorada em estilo Barroco, esta 
igreja é uma lição sobre a arte religiosa da época. 

Ilhéu da Ponta do Topo - Local de nidifica-
ção de aves na zona Este da ilha. A localidade 
do Topo é também conhecida pela qualidade 
do seu queijo.

Centro de Interpretação da Fajã da Cal-
deira de Santo Cristo - Concebido de modo 
a  dar a conhecer a história geológica, biológica e 
cultural das Fajãs de São Jorge.

Património e Cultura

Outras Sugestões: 

• Queijo de São Jorge
• Linguiça com inhames
• LapasEspécies Amêijoas





Pico



Pico

Mergulho
• Arcos do Pocinho - Formações rochosas com fundo  irregular terminando nos 2 
arcos unidos.
• Mergulho com Tubarões Azuis no Banco Submarino Condor - Considerado um 
dos melhores locais do mundo para mergulho com Tubarões Azuis e Tubarões Mako.
• Banco Princesa Alice - Monte submarino considerado um dos melhores
spots de mergulho de todo o Atlântico.

Observação de Cetáceos e Natação com Golfinhos
• Saída da Madalena
• Saída da Marina das Lajes

Passeios Pedestres
• Caminho dos Burros - Percurso pedestre que atravessa a Ilha da costa Norte à 
costa Sul.
• Montanha do Pico - Subida ao ponto mais alto de Portugal, com 2350 m.
• Caminhos de Santa Luzia - Percurso que atravessa a paisagem de Cultura da 
Vinha, Património Mundial da Unesco.

Geoturismo / Geossítios
• Gruta das Torres - Um dos maiores túneis lávicos da Europa. Interior com estalac-
tites e estalagmites e outras formações vulcanoespeleológicas.
• Lajido de Santa Luzia - Observam-se lavas encordoadas, pahoehoe toes, tumuli, 
e outras estruturas típicas de escoadas efusivas.
• Ponta da Ilha - Na zona Este da ilha vêem-se formações características de escoa-
das basálticas muito fluidas.

Pesca Desportiva
• Saída da Madalena, Lajes e/ou S. Roque
• Pesqueiros de costa - Lugar da Furna, Baía de São Roque, Correntes.

Vela
• Marina das Lajes
• Porto da Madalena

Passeios Bicicleta e BTT
• Rota do Verdelho
• Rota dos Moinhos
• Rota das Lagoas

Passeios a Cavalo
• Ponta da ilha

Parapente
• Pico do Gerardo
• São Roque
• Cabeço do Silvado

Observação de Aves 
• Plataforma Costeira das Lajes - Maior spot de limícolas da ilha.
• Lagoa do Caiado -  A 800 m de altitude, é ideal para a observação de anatídeos. 
• Zona da Barca -  Observam-se limícolas, passeriformes e columbiformes.
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Pico

Locais a Visitar

Montanha do Pico - Estratovulcão de natu-
reza basáltica, com 2350 m de altura. É o pon-
to mais alto de Portugal. Classificada como 
Reserva Natural desde 1982. 

Gruta das Torres - Tubo lávico com 5 km de 
comprimento, um dos mais compridos da Eu-
ropa. Classificada como Monumento Natural 
Regional.

Museu do Vinho - Instalado na Casa Con-
ventual dos Carmelitas, os edifícios albergam 
a adega e o alambique. A área está povoada 
de dragoeiros seculares.

Sugestões de Actividades

Lajes do Pico

Madalena

São Roque do Pico

- Reef break mais consistente da ilha, 
acessível a todos os níveis de experiência.

- Reef break da costa sul que funciona  com 
melhor ondulação nos meses de verão.

- Um dos melhores spots dos Açores 
para o windsurf, ventos fortes e ondas 
grandes proporcionam grandes saltos.

- A enorme parede no canto leste da 
baia possui 9 vias de grande beleza, 
para todos os níveis experiência.

Surfing and Bodyboard

Windsurf

Escalada
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Museu dos Baleeiros - Instalado nas anti-
gas casas de botes baleeiros, foi inaugurado 
em 1988 e retrata a actividade baleeira, que 
prosperou na ilha entre o séc. XIX e os anos 80 
do séc. XX.

Museu da Indústria Baleeira de São Ro-
que do Pico - Antigo centro industrial de 
transformação de cetáceos.

Património e Cultura

Paisagem da Cultura da Vinha - O carácter único da produção histórica da vinha, evidente 
nas localidades da Criação Velha e de Santa Luzia, foi reconhecido em 2004 pela UNESCO como 
Património Mundial da Humanidade. Plantadas perto da costa, as uvas da casta verdelho, estão 
protegidas por muros de pedra negra que se compõem em “currais” e “curraletas”, que consti-
tuem uma das maiores malhas de pedra feitas pelo Homem. Nos séc. XVIII e XIX, o vinho era 
exportado para Europa, fazendo parte do cardápio de manjares reais.  

Gastronomia

Centro de Artes e Ciências do Mar - Local de dinamização cultural 
instalada na antiga Fábrica da Baleia. Alberga exposições multimédia 
sobre estes cetáceos.

Centro de Interpretação da Paisagem Protegida da Cultura da 
Vinha - Integra o núcleo museológico do Lajido de Santa Luzia e alber-
ga exposições sobre a cultura vitivinícola.

Semana dos Baleeiros - Festividade asso-
ciada ao culto centenário da padroeira dos 
baleeiros, N. Sr.ª. de Lourdes. Os festejos têm 
uma componente religiosa que culmina numa 
procissão, mas também uma vertente cultural 
e desportiva com a realização de regatas de 
botes baleeiros.

Mistérios de São João (1718) e Silveira 
(1720) - Locais formados por erupções his-
tóricas. O povo apelidou-os como “mistérios”, 
pois viam “rios de fogo” a sair da terra e a des-
truírem os seus pertences sem explicação.

Gastronomia

Locais a Visitar

Património e CulturaPatrimónio e Cultura

Outras Sugestões: 

• Polvo guisado com vinho de cheiro
• Vinho Verdelho Lajido

Caldo de Peixe Arroz Doce





Faial



Faial

Mergulho
• Mergulho com Tubarões Azuis no Banco Submarino Condor - Consi-
derado um dos melhores locais do mundo para mergulho com Tubarões Azuis 
e Tubarões Mako.
• Boca das Caldeirinhas - Esta zona adjacente a uma área protegida possui 
fundos de areia e rocha com vida marinha abundante.
• Banco Princesa Alice - Monte submarino considerado um dos melhores 
spots de mergulho de todo o Atlântico.

Observação de Cetáceos e Natação com Golfinhos
• Saída da Marina da Horta

Passeios Pedestres
• Capelo - Capelinhos - O Farol semi-enterrado pela erupção dos Capeli-
nhos. A paisagem lunar do vulcão e as piscinas naturais são o atractivo deste 
trilho.
• Caldeira - Passear pela cumeeira da cratera com vistas para toda a costa da 
ilha. Zona de Reserva Natural.
• Rota dos 10 Vulcões - Trilho de 20km que resulta da união de segmentos 
de outros trilhos e estende-se desde a Caldeira central até à ponta dos Cape-
linhos no Noroeste da ilha. Pelo caminho é possível descobrir grande parte da 
flora endémica dos Açores.

Geoturismo / Geossítios
• Vulcão dos Capelinhos - Vulcão formado em 1957/58, e o mais ocidental 
da Península do Capelo, composto por tufos e escórias basálticas.
• Graben de Pedro Miguel - Depressão tectónica em degraus formada por 
falhas normais paralelas.
• Morro de Castelo Branco - Domo traquítico formado há 10 mil anos com
cerca de 150 m de altura.

Pesca Desportiva
• Saída da Marina da Horta
• Pesqueiros de costa - Lajinhas, Ribeirinha, Varadouro.

Vela
• Marina da Horta

Surf e Bodyboard
• Almoxarife - Perto da cidade da Horta, beach break com fundo misto de 
areia e rocha.
• Praia do Norte - Beach break mais consistente da ilha do faial, de surfistas 
iniciantes a experientes.

Canyoning
• Ribeira do Cabo
• Ribeira das Cabras
• Ribeira do Abreu - Canyoning mais interessante da ilha com baixo nível 
de dificuldade.

SUP, Canoagem e Caiaques
• Baía da Horta

Windurf
• Horta - Marina - Berço da modalidade nos Açores, ideal para a aprendizagem.

Passeios Bicicleta e BTT
• Varadouro

Passeios a Cavalo
• Varadouro
• Praia do Norte

Parapente
• Praia do Norte
• Caldeira
• Espalamaca

Observação de Aves
• Baía de Porto Pim - Local para observação de aves marinhas e limícolas.
• Charcos de Pedro Miguel - Local mais importante na ilha para a observa-
ção de aves migratórias em especial patos, garças e limícolas.

38°34’34’’ N
28°42’47’’ W

173,1 km2

15 038 hab (2011)

Cabeço Gordo a1043 m

Horta

Faial
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Sugestões de Actividades
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Locais a Visitar

Vulcão dos Capelinhos e Centro 
de Interpretação dos Capeli-
nhos - Uma das erupções mais 
bem documentadas a nível mun-
dial, começou a 1 milha da costa 
em Setembro de 1957 e prolon-
gou-se por 13 meses. No final, for-
mou-se uma península que acres-
centou 2,5 km2 à ilha. É Paisagem 
Protegida e geossítio que conta 
com um dos melhores Centros de 
Interpretação da Europa.

Monte da Guia - Cone vulcânico com vista sobre a Baía do Porto Pim e a cidade da Horta. Está classificado como ZPE (Zona de Protecção 
Especial).

Fábrica da Baleia de Porto Pim - Núcleo museológico que preserva 
toda a maquinaria utilizada na indústria baleeira, que se praticou no 
final do séc. XX.

O Peter Café Sport - Famoso no mundo dos velejadores, foi inaugu-
rado em 1918. É o ponto de encontro cosmopolita que viu passar ao 
longo da sua história todo o tipo de gente, desde baleeiros, funcioná-
rios das companhias telefónicas, agentes secretos a navegadores.



Museu de Scrimshaw do Peter’s - Alberga a coleção particular do proprietário do Café Peter’s e preserva, através das peças em exposição, 
o testemunho e a memória da grande aventura que foi a caça à baleia, principalmente nas ilhas do Faial e Pico. Este museu detém um grande 
espólio ligado à arte de gravar os dentes de baleias, possuindo obras de diversos artistas.

Faial

Museu da Horta - Instalado no antigo Colégio dos Jesuítas. Destaque 
para a obra de Euclides Rosa, artista faialense, composta por setenta 
miniaturas construídas com miolo de ramo de figueira laminados e 
colados com goma-arábica.

Miradouro da Espalamaca - Guardado por uma Cruz com 30 m de 
altura e pela imagem de Nossa Sr.ª da Conceição, daqui avistam-se 
outras ilhas do grupo central (Pico, São Jorge e Graciosa).

Locais a Visitar

Caldeira - Situada no centro da ilha é a caldeira de clapso do vulcão central da ilha com 2 km de largura e 400 m de profundidade, sendo um dos prin-
cipais geossítios da ilha. Classificada como Reserva Natural alberga populações raras de flora endémica. É possível visitar com guia local certificado.
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Forte de Santa Cruz (séc. XVI) - Muito activo na defesa contra a 
pirataria e durante as lutas contra a armada de Filipe II de Espanha. 
Actualmente está adaptado a unidade hoteleira. 

Moinhos de Vento da Espalamaca (séc. XIX/XX) - São moinhos de 
dois pisos, uns de influência portuguesa visível no sistema de oito 
varas para atar velas triangulares, outros de influência flamenga pa-
tente nas velas de grades quadrangulares. Alguns destes moinhos 
estão classificados como Imóveis de Interesse Público.

47

Marina da Horta (1986) - O primeiro porto de recreio nos Açores. 
Esta marina é uma das mais movimentadas e famosas do mundo e 
porto de ligação para regatas internacionais. A superstição indica que 
é preciso gravar um testemunho, pintando nos paredões uma gravura 
para ter protecção divina no resto da viagem.

Edifício da Sociedade Amor da Pátria (1934) - Local onde teve 
lugar o acto inaugural da I Legislatura do Governo Regional (1976) e 
onde, durante muitos anos, funcionou a Assembleia Regional dos Aço-
res. Edifício com linhas “ArtDeco” está construído onde antes havia ou-
tro edifício pertencente à sociedade maçónica “Amor da Pátria”. A esta 
sociedade, fundada em 1859, estão associadas várias obras de carácter 
cultural, económico e social na ilha.

Gastronomia

Património e Cultura

Outras Sugestões: 

• Sopa azeda
• Lapas com molho Afonso
• Torresmos de vinha d’alhos
• Bolo de milhoMolha de carne 





Flores



Flores

Mergulho
• Gruta do Galo - Gruta de erosão marinha que proporciona um contraluz único em forma de 
Z, com uma  cascata de água doce que cai directamente no mar a poucos metros da entrada 
da gruta do Galo. 
• Ilhéu do Garajau - Local a duas milhas da costa onde surgem meros e alguns pelágicos 
de grandes dimensões.
• Ponta da Caveira - Promontório com algumas grutas de erosão marinha, algumas de 
grandes dimensões, ricas em vida marinha.

 
Passeios Pedestres

• Ponta Delgada - Fajã Grande - Trilho sempre junto ao mar e vista sobre o ilhéu de Maria 
Vaz e a ilha do Corvo.
• Lajedo - Fajã Grande - Caminho que passa pelas caldeiras Seca e Branca, ambos locais 
de Interesse Comunitário.
• Fajã de Lopo Vaz - Passeio circular onde frequentemente se encontram cabras selvagens.

Geoturismo / Geossítios
• Rocha dos Bordões - Escoada com disjunção prismática resultante de choque térmico no 
processo de solidificação do basalto.
• Caldeiras Funda e Rasa - Crateras de explosão (maars), associados a erupções hidro-
magmáticas.
• Fajã de Lopo Vaz - Fajã detrítica, resultante da acumulação de materiais provenientes de 
deslizamentos das arribas sobranceiras, com uma praia de calhau rolado.

Pesca Desportiva
• Saída de Santa Cruz   • Saída da Fajã Grande
• Pesqueiros de costa - Boqueirão (Santa Cruz), São Pedro (Santa Cruz), Porto da Fajã Grande.

Surf e Bodyboard
• Fajã Grande  - Fundo misto de areia e rocha. Spot isolado e pouco lotado.

Canyoning
• Ribeira dos Algares - 1,5 km de extensão e 350 m de desnível exige alguma experiência.
• Ribeira do Cabo - 7 descidas em rapel e 2 km de extensão para 360 m de desnível. Saída 
por terra.
• Ribeira dos Mosteiros - 245 m de desnível e a saída é feita por mar.
• Ribeira do Monte Gordo - Grandes verticais, desnível de 305 m. Saída por mar.
• Ribeira das Casas   • Ribeira do Ferreiro   • Ribeira das Barrosas

Canoagem e Caiaques
• Fajã Grande

Passeios Bicicleta e BTT
• Fajã Grande

Parapente
• Outeiro da Madeira Seca   • Pico do Meio Dia   • Pico dos Sete Pés

Observação de Aves 
• Lagoa Branca - Situado na zona central da ilha, avistam-se muitas aves neárticas.
• Ponta Delgada - Pode-se observar uma grande variedade de espécies migradoras no-
meadamente de limícolas e passeriformes, destacando as espécies de passeriformes ame-
ricanos. Nas falésias nidificam espécies marinhas como o cagarro e frulhos (Puffinus baroli), 
nos ilhéus também garajaus.
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Locais a Visitar

Ilhéu de Monchique - Ponto mais ocidental 
da Europa, servia como ponto de referência 
para calibrar os instrumentos de navegação e 
confirmar as rotas.

Fajã de Lopo Vaz - Tem o nome de um dos 
seus primeiros povoadores.Terá sido o primei-
ro local habitado na Ilha. Nesta fajã existem 
caprinos a viver em estado selvagem.

Fajãzinha - Pequena fajã onde se avistam 
cerca de duas dezenas de cascatas, tendo a 
mais imponente uma queda vertical de 300 m.

Flores

Sugestões de Actividades

Lajes das Flores

Santa Cruz
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Poço do Bacalhau - Localizado na Fajã 
Grande é uma pequena piscina alimentada 
por uma cascata de 90 m, onde se pode tomar 
banho.

Património e Cultura

Igreja N. Sr.ª da Conceição (séc. XIX) - 
Igreja Matriz que, devido à grandiosidade e 
o custo do projecto inicial, demorou mais de 
meio século a construir. A obra foi simplifica-
da, mas ainda assim é uma das mais impo-
nentes Igrejas do Arquipélago.

Festa do Emigrante - Uma das maiores fes-
tividades desta ilha, decorre durante o mês de 
Julho, nas Lajes, sendo uma homenagem a 
todos os seus emigrantes.

Museu das Flores - O antigo Convento 
Franciscano de São Boaventura (séc. XVII), a 
Casa-Museu Pimentel de Mesquita, um dos 
edifícios mais antigos de Santa Cruz e a an-
tiga fábrica da Baleia do Boqueirão, estrutura 
industrial da década de 40 e uma das maiores 
do seu género, constituem os três núcleos do 
Museu das Flores.

Sete Lagoas - As sete lagoas localizam-se em 
crateras de explosão vulcânica e os seus nomes 
relacionam-se com as suas características pai-
sagísticas: Funda, Rasa, Lomba, Seca, Branca, 
Comprida e Negra. A última com 100 metros de 
profundidade é a mais funda dos Açores.

Gruta dos Enxaréus - Na linha de costa é 
uma cavidade semi-submersa com 50 m de 
comprimento e 25 m de largura, que apenas 
é visitável por mar. Esta gruta, onde cabem 
embarcações de algum porte, serviu de es-
conderijo de piratas e contrabandistas que 
rondavam a ilha.

Centro de Interpretação Ambiental do 
Boqueirão - Concebido nos tanques onde 
se armazenava o óleo de baleia, é possível 
conhecer temas como observação de aves, 
poluição marinha, fontes hidrotermais de 
profundidade e observação de cetáceos.

Património e CulturaPatrimónio e Cultura

Gastronomia

Locais a Visitar

Outras Sugestões:
 
• Sopa de Agrião
• “Conduto de Porco” (Cozido de Porco)
• Arroz de Lapas

Caldeirada de Peixe





Corvo



Corvo

Corvo

Sugestões de Actividades

Mergulho 
• Gamela - Do fundo surge uma gruta com abertura em clarabóia. A 
área é povoada por  moreias, castanhetas e vejas.
• Baixa do Buraco - Afloramento rochoso com um buraco, assente em 
fundo de areia. Da fauna característica destacam-se alguns pelágicos.
• Caneiro dos Meros - Local habitado por grandes meros, que intera-
gem com os mergulhadores por entre as escoadas lávicas.

Passeios Pedestres
• Caldeirão - Cancela do Pico - Vistas incríveis sobre a caldeira do 
vulcão, a lagoa e as falésias da ilha.

Geoturismo / Geossítios
• Fajã de Vila do Corvo - Uma fajã lávica (termo açoriano para delta 
lávico), resultante da última  fase de crescimento da ilha.
• Caldeirão - Caldeira de colapso com uma lagoa e vários pequenos 
cones no interior.

Parapente
• Caminho para o Caldeirão   • Cova Vermelha

Observação de Aves
• Toda a ilha - Considerado o melhor sítio da Europa para a observa-
ção de aves ocasionais americanas.
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39°41’58´’ N
31°06’55’’ W

17,1 km2

430 hab (2011)

Zona Estreitinho a 720 m 

Miradouro do Caldeirão - Caldeira com 2,3 km de diâmetro e 300 m de profundidade. Importante geossítio, no interior diz-se que estão desenha-
das na paisagem as ilhas açorianas.

Vila do Corvo
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Lenda da Estátua Equestre - Talvez criada 
por historiadores renascentistas, como estrata-
gema de impulsionar a curiosidade pelas terras 
a Ocidente, refere uma estátua de um cavaleiro 
apontando para Oeste, insinuando presença 
humana na ilha antes dos portugueses. Nunca 
se encontraram evidências arqueológicas da 
referida escultura ou outra qualquer prova de 
prévio povoamento.

Festival dos Moinhos - Está integrado nas 
Festas de Nossa Senhora dos Milagres, que 
acontecem todos os anos, a 15 de Agosto.

Fechaduras de madeira - De construção 
simples e engenhosa, são feitas de cedro e, até 
recentemente, muitas eram as casas que ain-
da usavam estas fechaduras. O facto de serem 
construídas em material tão frágil, apesar da 
madeira ser mais duradoura que o metal em 
áreas de grande humidade, reflecte o carácter 
comunitário da população corvina e o estilo de 
vida baseado na confiança mútua.

Moinhos de Vento - De influência mediterrâ-
nica, são de menor porte que os de influência 
norte europeia. Nestas construções de pedra 
negra, a cúpula e as velas triangulares rodam 
por forma a acompanhar constantemente os 
ventos.

Igreja N. Sra. dos Milagres (1795) - Dedi-
cada à padroeira da ilha, celebrada em festa 
no dia 15 de Agosto e cuja imagem do séc. XVI 
pode ser vista no interior.

Centro de Interpretação do Corvo - Faz 
parte da zona classificada no Núcleo Urbano da 
Vila e permite compreender as características 
gerais deste local.
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Património e Cultura

Gastronomia

Outras Sugestões: 

• Caldeirada de Peixe
• Tortas de “erva patinha”
• Feijão com cabeça de porco

Queijo do Corvo
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