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 Uma viagem aos Açores 

São Miguel é a maior ilha do Arquipélago, com 62.1 quilómetros e 15.80 quilómetros de largura máxima. 
A área de 744.70 km3 alberga mais de metade da população açoriana:                                                                                          
133.816 habitantes (dados de 2008). São Miguel forma o grupo Oriental do Arquipélago dos Açores 
Juntamente com a ilha de Santa Maria, situada a 81 km de distância. O ponto mais elevado da ilha, aos 
1105 metros de altitude está situado no Pico da Vara. 

Terá sido entre 1427 e 1431 que navegadores portugueses descobrem São Miguel, logo após Santa 
Maria. O povoamento inicial data da década de 1440, sob a liderança de Gonçalo Velho Cabral, e é 
efetuado com colonos oriundos das regiões do Norte, Estremadura, Algarve e Alentejo. Posteriormente 
chegam comunidades de mouros, judeus e alguns estrangeiros, nomeadamente franceses e ingleses. Os 
solos férteis e a existência de algumas baías seguras rapidamente tornam a ilha num entreposto 
comercial. O crescimento económico sustenta-se essencialmente no cultivo e exportação de trigo e de 
pastel, que dinamizam o povoamento desta ilha. 

O perfil de São Miguel é marcado por duas áreas montanhosas separadas por uma plataforma de baixa 
altitude. Denominada de Ilha Verde, a paisagem caracteriza-se por prados extensos e manchas de 
floresta forçadamente implantadas nos vales das ribeiras e em zonas de difícil acesso. A criptoméria 
destaca-se na floresta produtiva micaelense, atingindo grandes dimensões em matas densas que 
integram o típico bilhete-postal de São Miguel. A flora original resiste em pequenos núcleos, onde 
espécies nativas e endémicas como a urze, a faia-da-terra, o loureiro e o azevinho servem de porto de 
abrigo a uma ave muito especial, o priôlo e ajudam a compor uma paleta de diferentes tons de verdes 
estendidos pelo horizonte. 

Em São Miguel moram as grandes lagoas dos Açores, alojadas em caldeiras vulcânicas de dimensões 
quilométricas. A mais emblemática reside nas Sete Cidades, local de lendas e mitos e que bem merece o 
miradouro designado de “Vista do Rei”: o vislumbre das lagoas Verde e a Azul, geminadas por uma 
ponte de arcos, assume nobreza contemplativa. 

O encanto prossegue na Lagoa do Fogo, que demonstra um carácter mais selvagem.  As piscinas naturais 
de águas quentes são um dos prodígios da natureza em São Miguel, oferecidas “à la carte” num menu 
diversificado. Espetaculares, na Caldeira Velha, um fio de água translúcida que escorre por veios ocre 
vivo incrustados em rocha enegrecida. 

No vulcão das Furnas, a lagoa ocupa posição privilegiada e sobressai pela sua extensão, envolvida de 
vegetação luxuriante e extravagante, que faz jus à alcunha de “Vale Formoso” desta zona de São Miguel. 
Na piscina de água férrea acastanhada do Parque Terra Nostra, inserida num jardim botânico sem igual. 

1o dia – Chegada a Ponta Delgada, transporte privado com assistência local para hotel na cidade de 
Ponta Delgada 

2o dia – Combinado Dia inteiro com almoço – Meio dia Observação de Cetáceos. Almoço em restaurante 
local. Apos almoço, Meio dia Sete Cidades 08h30 manhã – Briefing explicativo na base da empresa na 
cidade de Ponta Delgada. Saida ao Mar duração cerca de 03 horas Embarcação: catamaran, barco de 
fibra ou semi-rígido dependerá do número de pessoas para o dia em causa “ Nesta atividade terá 
oportunidade de visualizar algumas de mais de 20 espécies de cetáceos que se podem encontrar no mar 
dos Açores. A saída de barco é precedida de um briefing explicativo sobre as espécies a avistar, 
condições de segurança a bordo, condições de proteção das espécies no mar e alguns istóricos. São 
fornecidos coletes de segurança de uso obrigatório (à exceção do barco catamaran) e casacos e calç as 
impermeáveis se necessário.” 
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Almoço em restaurante local com bebidas da casa incluídas 

Apos almoço, saída em autocarro com guia local para visita as Sete Cidades e Estufas de Ananases. 

Partida de Ponta Delgada em direção à Fajã de Baixo, para visita às estufas, onde um método único de 
cultivo, há mais de 100 anos, tem vindo a ser desenvolvido para se produzir um produto de qualidade 
excecional. 

Percurso continua em direção às Sete Cidades passando pela parte norte da cidade de Ponta Delgada. 
Chegada ao Miradouro da Vista do Rei, onde é possível ter-se uma Vista do Vale das Sete Cidades, (com 
uma cratera de 12 km de perímetro), da pequena aldeia das Sete Cidades e das duas Lagoas (uma azul, 
porque reflete o céu e a outra verde, porque reflecte a paisagem). O nome do miradouro deve-se à 
visita de D. Carlos a esse ponto, em 1901. Descida à aldeia e Comfort Stop. Regresso a Ponta Delgada 
por volta das 17.30hs 

3o dia – Dia Inteiro Furnas e Lagoa do Fogo com almoço, incluído entrada Caldeira Velha e Parque 
Nostra. Partida de Ponta Delgada por volta das 09.30h, ao longo da costa sul da ilha. A primeira paragem 
é feita no Miradouro do Pisão, de onde se pode admirar o lugar da Caloura, uma das mais belas zonas de 
veraneio e de pesca da ilha de S. Miguel. A excursão prossegue ainda pela costa sul, em direção a Vila 
Franca do Campo, a primeira capital da ilha, onde é feito um Rest Stop. 

 Uma vez chegados ao Vale das Furnas, fica-se surpreendido pela natureza que o rodeia. O próximo 
ponto de paragem será feito na freguesia das Furnas, Poderá visitar o magnífico Parque Terra Nostra, 
construído há mais de 200 anos, que conta com inúmeras espécies endémicas e outras tantas vindas dos 
quatro cantos do mundo. 

A excursão continua, agora pela costa norte, com destino à fábrica de chá (o único lugar da Comunidade 
Europeia onde se cultiva o chá). Aí poderá observar todos os passos da cultura do chá. O destino  
seguinte é a Lagoa do Fogo, o ponto alto deste tour, onde chegaremos após percorrer a estrada de 
montanha, o que permite um breve olhar sobre as principais atividades económicas do povo açoriano. 

O regresso a Ponta Delgada é feito pela cidade da Ribeira Grande (a segunda cidade da ilha), conhecida 
pela sua riqueza a nível de arquitetura, pelos seus edifícios do séc. XVII e XVIII. Este é a última paragem 
desta excursão. A lagoa do Fogo poderá ser visitada de manhã, caso as condições climatéricas o 
permitam.  Jantar em restaurante local 

4o dia – Transfer em privado com assistência local do hotel na cidade de Ponta Delgada para aeroporto 
para embarque voo Sata Air Açores com destino a Ilha Terceira ILHA TERCEIRA/Angra do Heroísmo 
“Segunda ilha mais habitada dos Açores, com 56 437 residentes (dados de 2011), a ilha Terceira tem 
401,9 km2 de superfície, com 30,1 quilómetros de comprimento e 17,6 quilómetros de largura máxima. 
É a ilha mais a Leste das cinco que compõem o Grupo Central do arquipélago e a ilha mais próxima é a 
de São Jorge, a 37,9 km de distância. O ponto mais elevado da ilha, aos 1021 m de altitude, está situado 
na Serra de Santa Bárbara, a 38°43’47’’ de latitude norte e 27°19’11’’ de longitude oeste. 

Observado do Alto da Memória ou do miradouro do Monte Brasil, o centro histórico de Angra do 
Heroísmo estende-se num rendilhado de ruas, ruelas, igrejas, palácios, casas senhoriais, monumentos, 
praças e jardins, que gerações abnegadas souberam preservar e manter até aos dias de hoje, 
contrariando inclusive as forças da natureza telúrica. E que a UNESCO soube reconhecer, integrando o 
Centro Histórico de Angra do Heroísmo na lista de Património Mundial. 
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Os vestígios da atividade vulcânica assumem na Terceira formas peculiares, espetaculares e facilmente 
visitáveis. No mundo subterrâneo, destaque para o Algar do Carvão, resquícios de uma antiga conduta 
vulcânica que deslumbra pela sua imensidão espacial. Do seu teto em abóbada pendem notáveis 
estalactites de sílica, as maiores do Mundo. A Gruta do Natal, um túnel lávico, maravilha pela sucessão 
de corredores estreitos e longos e pelas diferentes formas e cores que assumem as paredes, solo e teto, 
transformando a gruta num local místico. 

À superfície, as Furnas do Enxofre são testemunho eloquente da força do vulcanismo açoriano: a 
paisagem é dominada por fumarolas circundadas por terrenos de tons avermelhados, que contrastam 
com o verde dos musgos e outra vegetação.”  

4o dia – chegada à Ilha Terceira. Transporte em privado com assistência local para hotel. Após check in, 
breve passeio a pé no Centro da Cidade de Angra do Heroismo.   

Visitas opcionais, mediante horário de funcionamento, que podemos incluir: 

Visita ao Convento de São Gonçalo – horário das 10h00 /11h30 + 14h00-16h30 (encerrado as Quartas 
feiras)  

Visita ao Palácio dos Capitães Generais – encerrado as Terça Feiras, quarta, quinta sexta e sábado das 
10h00 ás 18h0, Domingo das 14h00 ás 18h00, a visita pode não ser autorizada devido a compromissos 
oficiais do Governo Regional dos Açores – entrada gratuita Museu de Angra do Heroísmo – Segunda, 
feriados encerrados, Terça a sexta feira as 09h30 as 17h00 + Sábado e Domingos das 14h00 ás 17h00. 
Entrada normal – 2.00 Euros por pessoa, Domingo é grátis. 

5o dia – Dia Inteiro visita a ilha com almoço em restaurante local e acompanhamento de guia local 

Saída do hotel em direção ao Monte Brasil. Paragem no Miradouro – Pico das Cruzinhas, com vista 
panorâmica sobre a cidade de Angra do Heroísmo, cidade Património Mundial, classificada pela UNESCO 
desde 1983. 

Saída pelo sul para lado Este (Praia da Vitória), com paragem em São Sebastião, onde se fixaram os 
primeiros povoadores e onde se visita um dos mais característicos e explicativos “Impérios” das festas 
do Senhor Espírito Santo, bem como a Igreja Matriz, belo exemplar arquitetónico do séc. XV, com os 
seus magníficos frescos. Visita à cidade da Praia da Vitória, com primeira paragem no Pico do Facho, 
bela vista panorâmica sobre baía, com informações sobre as lutas liberais e sobre, de um modo geral, a 
história desde esse tempo à importância da cidade e da freguesia das lajes, com a base aérea, na II 
Guerra Mundial. Após almoço, saída em direção à Serra do Cume, espetacular vista quer sobre a 
freguesia das Lajes e Praia da Vitória, quer sobre o planalto da Achada, onde se pode vislumbrar um 
“mar” de cerrados – pequenas parcelas de terra separadas por pedras, lembrando uma manta de 
retalhos! Continuação por estradas interiores, Saída em direção aos Biscoitos, passando por zonas de 
criação de gado bravo – informações sobre a tradição das Touradas à Corda. Na freguesia dos Biscoitos, 
existem piscinas naturais derivadas de formações vulcânicas singulares na costa norte, resultantes de 
antigas erupções, onde se localizam as famosas vinhas dispostas caracteristicamente em curraletas.  
Almoço: Sopa do dia + prato principal (Alcatra de Carne) + Sobremesa do dia + bebidas da casa (aguas, 
sumos, vinho branco ou tinto e café)  

Opcional - Visita Algar do Carvão”, para mais informações sobre o Algar poderá visualizar o seguinte  

vídeo Algar do Carvão - Monumento Natural Regional - YouTube  

Jantar em restaurante local   

Comment [bb1]:  
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6o Dia – Transfer privado do hotel na cidade de Angra do Heroísmo com destino ao aeroporto para 
embarque em voo da Sata Air Açores com destino a Ilha do Faial com assistência local ILHA DO  
FAIAL/Horta “Com 19,8 quilómetros de comprimento e 14 quilómetros de largura máxima, os 173,1 km2 
da área do Faial apresentam um contorno, grosso modo, pentagonal. É a terceira ilha mais habitada do 
arquipélago, com 14 994 residentes (dados de 2011). A ilha do Faial integra o Grupo Central e é o vértice 
mais a Oeste das chamadas “ilhas do triângulo”, em conjunto com São Jorge e a ilha do Pico, da qual 
dista 6 km. O ponto mais elevado da ilha, aos 1043 m de altitude, está situado no Cabeço Gordo, na 
zona da Caldeira, a 38°34’34’’ de latitude norte e 28°42’47’’ de longitude oeste. 

A Ilha Azul Do miradouro do Cabeço Gordo, o ponto mais elevado da ilha, o terreno parece descer 
suavemente até ao mar, onde uma profusão de hortênsias traz para terra os tons do mar e 

 

materializa o namoro entre o azul floral e o verde da vegetação e das pastagens. O mesmo se 

 

passa na estrada que leva à Caldeira, no centro da ilha, e noutros caminhos e estradas do Faial, 

 

fazendo jus ao epíteto de Ilha Azul. Mas, tudo muda no Vulcão os Capelinhos, numa paisagem 

 

árida e agreste, onde o cinzento também pode deslumbrar.” 

6o Dia - Transfer de chegada aeroporto da Horta com destino ao hotel com assistência de guia local. 
Visita de Meio dia Caldeira e Vulcão do Capelinhos com acompanhamento de guia local.  Passando pelo 
centro da cidade da Horta, tão característica pela sua marina cosmopolita, ponto de encontro de iates 
vindos de todo o mundo, nas suas travessias transatlânticas. Paragem no Miradouro da Espalamaca, 
ponto panorâmico sobre a Horta, a Marina e arredores. Passando pelo Largo Jaime de Melo, chegada à 
Caldeira, uma enorme Cratera na parte central da Ilha, uma das mais bonitas paisagens da Ilha e reserva 
natural devido à sua vegetação. Continuação em direção aos Capelinhos, resultante da erupção 
vulcânica ocorrida junto à costa em 1957/58. Regresso à cidade Horta pela zona ribeirinha e chegada ao 
Hotel. 

7o dia –Transporte do Hotel para Cais da Horta para embarque no barco TRANSMACOR com destino a 
Madalena do Pico. Travessia terá duração de 30 minutos. Chegada a Ilha do Pico onde o guia local 
aguarda pelo grupo inicio de visita de dia inteiro passando pelos Mistérios, restos de antigas erupções 
vulcânicas. De São Roque, o percurso continua por estrada do interior, atravessando a Ilha para Sul, área 
de exuberante vegetação onde sobressaem as espécies endémicas do cedro vinhático e o loureiro. 
Almoço em rota com bebidas da casa incluídas. Depois do almoço, visita facultativa ao Museu dos 
Baleeiros. No regresso à Madalena, paragem para visita de exposição de Artesanato, Fábrica de Queijo e 
Adega.   

Regresso à Madalena para embarque na lancha em direção ao Faial. Chegada ao cais da Horta 
transporte em autocarro de regresso ao Hotel.  Jantar Buffet com bebidas em restaurante Local com 
animação de grupo de cantares tradicionais  

8o dia – Check out e transfer privado em autocarro com assistência local com destino ao aeroporto da 
Horta.   
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Fim da viagem! 
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