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São Miguel
Arquipélago dos Açores

São Miguel, também conhecida como a Ilha Verde devido aos seus vastos prados e ma-
tas, é a maior das 9 ilhas do arquipélago. Possui uma superfície de 759,41 Km2, compri-
mento de 65Km e largura de 14 Km, o ponto mais alto da ilha é o Pico da Vara (cerca de 
1100m), e tem à volta de 138 mil habitantes. Com paisagens de uma beleza ímpar e águas 
profundas que atraem baleias e golfinhos, São Miguel orgulha-se das suas paisagens de ver-
des e de flores, das suas grandes e bonitas lagoas, da vida buliçosa de Ponta Delgada. É o 
lugar perfeito para os que gostam de contemplar o que de mais bonito a natureza tem para 
oferecer. 

Nesta ilha espera-vos uma terra de misteriosas crateras vulcânicas que deram origem a lin-
das lagoas: Sete Cidades, uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal, sedutora pela sua 
heterocromia; Lagoa do Fogo, dramática no seu enquadramento de lava e mar; Lagoa das 
Furnas, encantadora com o seu espelho de águas que parece saído de um conto de fadas. 
Os vulcões que deram origem a estas lagoas são os responsáveis pelo nascimento e beleza 
da ilha.

De forma a explorarem e a tirarem o máximo proveito da ilha, recomendamos 8 Percursos 
para 8 Dias distintos. Os percursos não estão por ordem de importância. A escolha dos per-
cursos depende do tempo que dispõem e do que desejam mais ver e fazer. No final do docu-
mento encontra-se uma lista com os melhores restaurantes da ilha, divididos por localização.

Em S. Miguel é costume dizer-se temos as 5 estações do ano num só dia: Primavera, Verão, 
Outono, Inverno... e outra que ninguém sabe o que é! Por isso, caso esteja a chover de 
manhã, não significa que chova todo o dia. Além disso, muitas vezes pode estar a chover 
na cidade, mas chegando às Sete Cidades está um lindo dia de sol. Posto isto, aqui fica um 
aviso: preparem-se para qualquer tipo de tempo. Levem sempre um casaco impermeável na 
bagageira, uma toalha e fato de banho e… estão prontos para seguir viagem!

Bárbara & Ricardo



4

0 3  km1 2

Feteiras

Arrifes

Covoada

Relva

Fajã de Cima

São Vicente
Ferreira

Capelas

Lagoa

Vila de Água
de Pau

Santa
Barbara

Ribeira Seca

Ribeira
Grande

Rabo
de Peixe

Ribeira
Chã

Água
de Alto

Vila Franca
do Campo

Ribeira das 
Taínhas

Ponta 
Garça

Ribeirinha

Porto Formoso

Maia

Furnas

Ribeira
Quente

Povoação

Nossa Senhora
dos Remédios

Faial da Terra

Fenais da Ajuda

Achadinha Santana São Pedro de
Nordestinho

Lomba da Fazenda

Nordeste

Água Retorta

Fenais
da Luz

Calhetas

Pico da
Pedra

São Roque

Livramento

Sete
Cidades

Ginetes

Remédios

Santo António

Candelária

Ajuda da Bretanha

Mosteiros

Ponta
Delgada

João Bom

Pilar da Bretanha

Várzea
Santa Bárbara

Cabouco

Remédios

Caldeiras

São
Brás

Lomba da Maia

Lomba de 
São Pedro

Salga
Achada

Algarvia

Santo António
de Nordestinho

Lomba
da Pedreira

Terra Chã
Fagundas

Pico da Cruz

Cumieira

856
Lagoa 
Verde

Lagoa 
Azul

Lagoa  de
Santiago

Lagoa 
do Fogo Lagoa das 

Furnas
Lagoa 

do Congro

Lagoa de
São Brás

Baía de
Santa Iria

Ponta
da Maia

Ca
ld

ei
ra 

das Sete         Cidades

881

Monte Escuro

889

Cedros
707

Salto do
Cavalo

805

Pico Verde

931

Pico da Vara

1.105

Bartolomeu
847

Ponta da 
Ferraria

Ponta dos
Carneiros

Ponta dos 
Mosteiros

Ilhéu 
dos Mosteiros

Ponta de
Santa Bárbara

Ponta da 
Candelária

Ponta da 
Fonte Grande

Ponta 
da Relva

Fajã de Baixo

Lombadas

Gorreana

Ponta 
do Arnel

Ponta 
do Faial

Ponta 
do Garajau

Ponta 
da Lobeira

Ponta Garça

 

Lagoa do
Caldeirão
Grande

Lagoa Rasa

Ponta
da Achada

Ilhéu 
da Vila

Caloura

Ponta da
Madrugada

PAISAGEM PROTEGIDA

RESERVA FLORESTAL

RESERVA NATURAL

ÁREA PROTEGIDA

ÁREA PROTEGIDA

ÁREA PROTEGIDA

PAISAGEM
PROTEGIDA

ÁREA PROTEGIDA

ÁREA PROTEGIDA

RESERVA NATURAL

ÁREA PROTEGIDA

RESERVA FLORESTAL

MONUMENTO
NATURAL

Ponta da 
Lomba da Cruz

Ponta 
da Cintrão

ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES
AZORES ARCHIPELAGO
ARCHIPEL DES AÇORES
ARCHIPIÉLAGO DE LAS AZORES
AZOREN-ARCHIPEL

57
145
191
184
180
190
195
327
336

106
269
354
341
333
352
361
606
622

Santa Maria · Vila do Porto

Quilómetro | Kilometre | Kilomètre | Kilómetro | Kilometer

Milha Marítima | Nautical Mile | Mile Maritime | Milla Náutica | Seemeile

90
142
132
140
152
154
279
283

167
263
245
259
282
285
517
524

São Miguel · Ponta Delgada

48
48
52
65
70

190
192

89
89
96
120
130
352
356

Terceira · Anga do Heroísmo

38
42
45
46

150
150

70
78
83
85
278
278

Graciosa · Santa Cruzs

9
18
20

144
149

17
33
37
267
276

São Jorge · Velas

12
16

144
149

22
30
267
276

Pico · São Roque

4
135
140

7
250
259

Pico · Madalena

138
144

256
267

Faial · Horta

13 24
Flores · Santa Cruz

Corvo

ATA - Associação de Turismo dos Açores
http://www.visitazores.com | App disponível para download na AppStore

http://www.visitazores.com


5

Percurso 1
Sete Cidades e Ferraria

Encoberto por vezes por um nevoeiro denso está o Vale das Sete Cidades, um peque-
no povoado no interior do Concelho de Ponta Delgada. A determinar a sua importância lá 
estão as duas lagoas - a Azul e a Verde - de uma beleza radiosa, a que as várias lendas que 
procuram justificar as diferentes cores das suas águas comunicantes entre si, dão uma aura 
de mistério. 

À sua volta concentram-se inúmeras lagoas, da quais se destacam a das Empadadas e do Ca-
nário. Parecem um enorme casulo, apenas desvendado a quem se aventura pelas cumeeiras 
rumo à freguesia dos Mosteiros, a noroeste, que ocupa a base plana de uma fajã, actualmen-
te terrenos agrícolas e casario de veraneio, a ver o mar.

Indicações:
Sair de Ponta Delgada em direção ao aeroporto, passar pela Relva e subir em direção às Sete 
Cidades. Já perto das Sete Cidades, visita à Lagoa das Empadadas e Lagoa do Canário.
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Lagoa das Empadadas e Lagoa do Canário
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Lagoa das Empadadas
37.826751, -25.742759



8

Parque da Lagoa do Canário
37.835118, -25.758638 No parque da Lagoa do Canário, para além 

da Lagoa em si, ao passear pelo parque poderão 
descobrir uma nascente de captação de água e 
um miradouro com vista para a Lagoa de San-
tiago e a Lagoa Azul das Sete Cidades.
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Miradouro da Vista do Rei
37.839331, -25.795204 A pós a visita às lagoas mais pequenas, pre-

parem-se para uma vista de cortar a respiração 
sobre a magnífica Lagoa das Sete Cidades, 
no Miradouro Vista do Rei, assim chamado 
por ter sido o local onde o Rei D. Carlos e a 
Rainha D. Amélia se deslumbraram com esta 
paisagem, aquando da sua visita à ilha de São 
Miguel, em 1901.
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Lagoa de Santiago

Depois das fotos tiradas na Vista do Rei, 
descer em direção à lagoa. Mas há que fazer 
ainda uma paragem no Miradouro da Lagoa 
de Santiago, a lagoa rodeada de criptomérias.

Ao chegarem à vila lembrem-se que se encon-
tram no interior da caldeira do vulcão das Sete 
Cidades. Não é todos os dias que nos podemos 
gabar de ter estado literalmente dentro da cra-
tera de um vulcão. 

É seguro circular pelas estradas que circunda a 
lagoa das Sete Cidades pois estas são mantidas 
em boas condições.
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Lagoa de Santiago
37.848943, -25.773710
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Lagoa das Sete Cidades
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Ponte das Sete Cidades
37.855231, -25.786243
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Ponta da Ferraria

A Ferraria é um local onde uma fonte ter-
mal quase superficial aflui junto à costa, numa 
pequena enseada. Bafejadas pelas fumarolas de 
fracturas do Atlântico, com os olhos em busca 
da mítica Sabrina - uma décima ilha, submersa 
nas profundezas oceânicas - guardada pelo Fa-
rol da Ponta da Ferraria, na ponta mais oeste da 
ilha. Imaginem a sensação de estar numa pisci-
na natural de água quente temperada com água 
fria do mar que entra a cada ondulação... 

Na Ferraria existe também um complexo termal 
chamado Termas da Ferraria, onde poderão 
usufruir de vários serviços.

Indicações:
Na volta, seguir em direção aos Ginetes, 
pela Várzea. Ao chegar aos Ginetes, procu-
rar as placas que indicam Ponta da Ferraria.
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Ponta da Ferraria
37.861071, -25.851504
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Percurso 2
Lagoa do Fogo e Ribeira Grande

A Lagoa do Fogo, classificada como Reserva Natural desde 1974 tal o seu valor natural 
e paisagístico, é a segunda maior lagoa da ilha de S. Miguel. Situando-se na caldeira de um 
vulcão adormecido, a Lagoa do Fogo encanta pela sua beleza natural e dimensão fenome-
nal, atingindo os 30m de profundidade. O miradouro da lagoa situa-se a uma altitude ele-
vada e, por isso, se conseguirem observar as antenas de comunicações que também estão a 
uma altitude elevada é sinal que existe boa visibilidade, de outra forma adiem a visita para 
outro dia ou outra hora… 

A Ribeira Grande é a segunda cidade de S. Miguel, desenvolve-se ao longo de um curso 
de água, terra fértil de grande pastagens. A oeste localiza-se a mais importante e conhecida 
vila piscatória de São Miguel: Rabo de Peixe, que vive da pesca e das grandes quintas de 
terrenos produtivos que se estendem até à zona de Santana,onde outrora foi o primeiro 
aeródromo da ilha, hoje transformado em extensas plantações de beterraba.

Indicações:
Sair de Ponta Delgada, em direção à Vila Franca do Campo, seguindo as indicações para a La-
goa do Fogo. À saída também encontram as placas que indicam o caminho para a R.Grande.
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Lagoa do Fogo
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Miradouro no Topo da Cratera da Lagoa do Fogo
37.763861, -25.495385
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Caldeira Velha

A Caldeira Velha é uma cascata de água 
quente rodeada de uma frondosa floresta de 
fetos arbóreos. É um Monumento Natural e 
Regional, fazendo parte da Reserva da Biosfe-
ra. A água vem de nascentes de água quente de 
origem termal, fomando cascatas, é um cenário 
paradisíaco e muito romântico.

O Centro de Interpretação Ambiental da Cal-
deira Velha está aberto todos os dias da sema-
na, onde pode encontrar uma explicação da 
origem vulcânica das ilhas e da Lagoa do Fogo.

Indicações:
Visitados os miradouros da Lagoa do Fogo, 
seguir  em direção à costa norte e tomar ba-
nho nas águas quentes da Caldeira Velha.

Sugestões:
Aconselho o uso de fatos de banho velhos 
(as águas férreas podem manchar os teci-
dos irreversivelmente), toalhas e sapatos 
de borracha (sapatilhas serve).

Informações:
Horário de Setembro: 09h00 às 20h30
Telefone: (+351) 914 748 604
Entrada paga. Instalações com balneários.
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Caldeira Velha
37.784822, -25.500701
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Situada na zona Norte da Ilha de são Mi-
guel, no bonito concelho de Ribeira Grande, as 
Caldeiras da Ribeira Grande são testemunho 
vivo das manifestações vulcânicas desta Ilha.

Num local de paz de espírito e calmaria, na Cal-
deira da Ribeira Grande misturam-se as águas 
fumegantes que brotam a altas temperaturas, 
cujo vapor alimenta a verdejante vegetação que 
a circunda.

Caldeiras da Ribeira Grande

Sugestão:
Revigorados após o banho na Caldeira 
Velha, sigam em direção às Caldeiras da 
Ribeira Grande.
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Caldeiras da Ribeira Grande
37.797658, -25.487075
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Trilho: Salto do Cabrito

Para os mais aventureiros sugerimos este tri-
lho pedestre com a oportunidade agradável de 
acesso à Cascata do Salto do Cabrito. 

Nas Caldeiras da Ribeira Grande existe um tri-
lho chamado Salto do Cabrito. O percurso pe-
destre do Salto do Cabrito é uma pequena rota 
circular com início/fim na zona das Caldeiras 
da Ribeira Grande. O percurso tem a duração 
de aproximadamente 2h30m.
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Dê início ao percurso pedestre descendo a estrada alcatroada (cerca de 100 metros) até 
chegar ao entroncamento e siga à esquerda na direção das Lombadas/Monte Escuro, até 
encontrar uma conduta de água (37.793920, -25.486276). Depois, seguir à esquerda para 
ver a Barragem da Central Hídrica da Fajã do Redondo. Voltar novamente para a estrada 
alcatroada no local da conduta seguir à direita paralelo à conduta. Cerca de 500 metros à 
frente deverá contornar um portão (fechado) pela sua esquerda. 

Terá de atravessar a ribeira, subindo as escadas que dão acesso a uma passadeira metálica. 
O trilho prossegue ao longo do passadiço até encontrar uma escadaria íngreme que o levará 
até à Central Hidroelétrica do Salto do Cabrito. Chegando aqui, terá de contornar o edifí-
cio pela sua direita de forma a poder contemplar a cascata que dá nome à central. De costas 
para a cascata, continue a caminhada, subindo até chegar a uma estrada asfaltada. Volte à 
direita, seguindo pela berma, passará pelo bar “Lagoa do Fogo” e pela Central Geotérmica 
do Pico Vermelho. 

Antes do entroncamento à esquerda, encontrará um desvio à direita, em terra batida, pelo 
qual deverá seguir. Aqui terá de transpor duas ribeiras, a segunda de maior caudal, sendo 
aconselhável fazer a travessia descalço. Mais à frente irá encontrar uma bifurcação, siga 
pela direita, cortando na primeira à esquerda. Acompanhe a sinalética até encontrar um 
caminho em pedra de calçada onde deverá virar de novo à direita de volta às Caldeiras da 
Ribeira Grande.  

Informação do trilho

Sugestão:
Descarregar uma aplicção capaz de ler ficheiros .gpx e a usar 
o ficheiro disponível no site enquanto caminham pelo trilho.

Início Trilho Salto do Cabrito (Caldeiras da R. Grande)
37.797658, -25.487075

http://trilhos.visitazores.com/pt-pt/trilhos-dos-acores/
sao-miguel/caldeiras-da-ribeira-grande-salto-do-cabrito

http://trilhos.visitazores.com/pt-pt/trilhos-dos-acores/sao-miguel/caldeiras-da-ribeira-grande-salto-do-cabrito
http://trilhos.visitazores.com/pt-pt/trilhos-dos-acores/sao-miguel/caldeiras-da-ribeira-grande-salto-do-cabrito
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O único local de produção de chá em toda a Europa pode ser encontrado apenas na 
ilha de São Miguel. Graças ao clima temperado da região, foi possível o cultivo desta planta 
(Camellia Sinensis).

Em 1843 foi fundada a Sociedade Promotora da Agricultura Micaelense, a qual empenhou-
se na introdução de diversas plantas com o objetivo de promover o desenvolvimento da 
agricultura da ilha de São Miguel. Por volta de 1878, a sociedade introduziu a planta do chá 
na ilha. Com os conhecimentos de dois macaenses trazidos para a ilha, deu-se a industriali-
zação do fabrico de chá, chegando a existir seis fábricas de chá.

Hoje em dia é possível realizar uma visita guiada a ambas as fábricas de chá: Gorreana e 
Porto Formoso, na zona da Maia, com provas de chá no final da visita. Mais informações e 
contatos nos respetivos sites.

Visita às Plantações de Chá
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Fábrica de Chá Porto Formoso
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Fábrica de Chá Porto Formoso
37.815368, -25.424905
http://www.chaportoformoso.com

http://www.chaportoformoso.com
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Fábrica de Chá Gorreana
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Fábrica de Chá Gorreana
37.818309, -25.402417
http://www.gorreana.org

http://www.gorreana.org


30

Percurso 3
Caloura e Vila Franca do Campo

P assando Água de Pau, espraia-se a zona da Caloura. A Caloura, antigo Vale de Cabaços, 
é uma das zonas de maior atração turística onde pode usufruir de uma praia, piscina natural, 
e deliciosa vista panorâmica de uma típica fajã de lavas basálticas.

Continuando para sul chegamos a Vila Franca do Campo, a primeira capital da ilha, pri-
mitiva residência do capitão do donatário e principal centro de São Miguel até meados do 
século XVI. O seu topónimo deriva de Vila Franca de Xira, pois o fundador Vaz Botelho era 
um orgulhoso Vila-Franquense. Esta vila foi, durante o primeiro século de povoamento, a 
mais importante povoação da ilha. A norte de Vila Franca do Campo, localiza-se a Ermida 
de Nossa Senhora da Paz e do alto seu alto, têm uma vista fabulosa para o litoral.

Na vila poderão deliciar-se com as famosas Queijadas da Vila, com origens no Convento de 
Santo André, ainda hoje fabricadas de acordo com uma receita mantida em segredo.

Indicações:
Partir de Ponta Delgada em direção à Vila Franca do Campo,virar na placa que diz Caloura e 
depois à saída encontram novamente a estrada em direção à Vila Franca. 
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Caloura e Porto da Caloura

A  Caloura possui uma praia e um porto, 
onde os locais e os turistas convivem com as 
cerca de 20 embarcações de boca aberta, que 
alimentam grande parte de famílias de Água de 
Pau. Beneficiando de um microclima favorável 
é nesta zona que se situa o extremo sul da ilha 
de São Miguel. 

Aqui está o Convento da Caloura - onde terá sido 
descoberta a imagem do Sr. Sto. Cristo dos Mi-
lagres. A ponta da Galera é uma zona de elevada 
diversidade geomórfica, alberga baías e ensea-
das, grutas, ilhotas e rochedos, nas quais aves 
como o cagarro e o garajau-comum, nidificam.
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Porto da Caloura
37.713562, -25.496025
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Ermida de Nossa Senhora da Paz
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Ermida de Nossa Senhora da Paz
37.818309, -25.402417
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Porto de Vila Franca do Campo

É no porto desta vila que se pode apanhar 
os barcos para visitar o Ilhéu da Vila Franca, 
hoje um dos principais atrativos no Verão, al-
tura em que um barco se encarrega de trans-
portar banhistas para se refrescarem nas águas 
calmas e transparentes da cratera. Há barcos de 
hora a hora mas existe um número limitado de 
bilhetes diários. A viagem de barco até ao ilhéu 
tem a duração aproximada de 15/20 minutos. 

Deste porto também saem as embarcações que 
fazem, actualmente, a observação de cetáceos 
nos mares da costa sul. 

Sugestão:
Numa mochila levar uma merenda, sapati-
lhas, toalha, fato de banho, protetor solar, 
e muito boa disposição.
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Porto de Vila Franca do Campo
37.716285, -25.429729
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Ilhéu de Vila Franca do Campo

Vila Franca vive de frente para o seu ilhéu, o 
anel de princesa, como lhe chamam. Este ilhéu 
surgiu na sequência de uma erupção vulcânica 
submarina. 

Classificado como Reserva Natural, tem uma 
forma quase circular, interrompida pela entra-
da do mar em parte do perímetro, localizando-
se a cerca de 1Km da costa.

Proporciona-se não só nadar e apanhar sol no 
ilhéu, como dar um passeio a pé na zona indi-
cada no local, e atravessar a baía a pé quando a 
maré está baixa.

Sugestão:
Estar sempre atentos quanto à proteção 
solar, por algum motivo é um dos sítios 
preferidos da ilha para nos bronzearmos. 
Aconselhamos a estarem atentos às en-
tradas e saídas dos barcos caso estejam 
dentro de água.
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Percurso 4
Furnas

O Vale das Furnas, igualmente chamado Vale Formoso é, definitivamente, o berço das 
atrações turísticas da ilha, quer pela paisagem luxuriante quer pela diversidade de águas 
que oferece. O Vale das Furnas é atravessado por duas caudalosas ribeiras, uma de água fria 
e outra de água quente, colorida de sais de ferro em suspensão e constitui uma das regiões 
mais ricas da Europa, com as suas vinte e uma fontes termais.

As caldeiras são uma área de manifestações vulcânicas diversas, de onde brotam águas fer-
ventes e lamas medicinais, sendo a Caldeira de Pêro Botelho a mais espetacular de todas.
Não podemos deixar de visitar a sua linda lagoa onde numa das suas margens, nas entranhas 
da Terra, que se fazem os cozidos e noutra margem encontramos a Ermida de Nossa Senho-
ra das Vitórias, a Poça da D.Beja e o idílico Parque Terra Nostra. 

Indicações:
Sair de Ponta Delgada em direção às Furnas. A nossa sugestão é que façam a viagem pela 
costa norte com paragem indispensável no Miradouro do Pico do Ferro. Depois continue o per-
curso para as Furnas. Nas Furnas, visita às caldeiras, onde poderão admirar as Fumarolas das 
Furnas. Experimentar o milho cozido, os bolos lêvedos e a água azeda (levar copos de plástico).
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Pico do Ferro e Caldeiras na Vila das Furnas
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Miradouro do Pico do Ferro
37.771595, -25.334346
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Caldeiras na Vila das Furnas
37.772616, -25.304729
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Capela de Nossa Senhora das Vitórias

Na Lagoa das Furnas encontra-se a Capela 
de Nossa Senhora das Vitórias, de estilo neogó-
tico mandada erigir por José do Canto, em hon-
ra à sua esposa. Nas imediações da sua casa de 
veraneio, que nela se encontra sepultado com 
sua esposa. 

É considerada como um dos mais ricos e origi-
nais templos do arquipélago. A obra de cantaria 
foi executada por pedreiros micaelenses sob a 
chefia do Mestre António de Sousa Redemoi-
nho, de Vila Franca do Campo. A capela ficou 
muitíssimo valorizada com riquíssimos vitrais.
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Capela de Nossa Senhora das Vitórias
37.750335, -25.330540
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Caldeiras da Lagoa das Furnas

Cozinhado pelo calor natural emanado pela 
energia geotérmica consequente da atividade 
vulcânica, o Cozido das Furnas é um dos pra-
tos mais emblemáticos da ilha. 

Os vários ingredientes são dispostos na panela 
por uma ordem específica, para que a cozedura 
seja uniforme. Entre as 12:00 e as 14:00 os 
cozidos são desenterrados após 6 horas de co-
zedura nas Caldeiras da Lagoa das Furnas.

Sugestão:
O melhor local para comer o cozido (com 
marcação prévia) é no Restaurante Terra 
Nostra Garden Hotel, inserido no parque 
Terra Nostra. Pode ser um pouco mais 
caro que noutros restaurantes mas a vista 
para o parque compensa.
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Caldeiras da Lagoa das Furnas
37.768596, -25.330894
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Terra Nostra Garden Hotel
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Parque Terra Nostra

De barriga cheia, está na hora de visitar o 
encantador Parque Terra Nostra. Este jardim 
botânico possui uma das maiores coleções do 
mundo de camélias, bem como a maior coleção 
de cicas da Europa. 

A história do parque Terra Nostra está ligada à 
evolução da aldeia das Furnas como centro ter-
mal e estância de veraneio. Foi construído no 
séc. XVIII/XIX e é um dos sítios mais popula-
res da Ilha de São Miguel, visitado por locais e 
estrangeiros atraídos pelos banhos da piscina 
geotermal, devido aos magníficos cenários e 
pela variedade e riqueza da vegetação exótica.

Sugestão:
Um mergulho na piscina amarela após um 
relaxado passeio pelo parque. Atenção: 
levar fato de banho velho, pois a piscina 
contém águas férreas que mancham os 
tecidos). A água da piscina ronda os 25ºC. 

Informações:
Horário de Setembro: 10h00 às 19h00
Entrada paga. Instalações com balneários. 
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Terra Nostra Garden Hotel e Parque Terra Nostra
37.773070, -25.314266
http://www.bensaude.pt/terranostragardenhotel
http://www.parqueterranostra.com

http://www.bensaude.pt/terranostragardenhotel
http://www.parqueterranostra.com
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Poça da Dona Beija

Finda a visita ao parque, está na hora de ir 
tomar um novo banho na Poça da Dona Beija. 
A Poça da Dona Beija faz parte de um conjunto 
de nascentes férreas e quentes associadas aos 
fenómenos de vulcanismo secundário bem evi-
dentes na Caldeira do Vulcão das Furnas. 

A sua formação advém da existência de aquífe-
ros termais subterrâneos cuja água, em contac-
to com as rochas sujeitas a altas temperaturas, 
aquece gradualmente e atinge a superfície com 
temperaturas médias de 39ºC. Decididamen-
te, um lugar a não perder!

Curiosidades:
Atualmente as lamas férreas da poça da 
dona beija são indicadas para o forteleci-
mento cutâneo e as suas águas quentes 
consideradas terapêuticas. As águas fér-
reas também são utilizadas pelos furnen-
ses para irrigar as plantações de inhames 
(lameiros), pois as lamas constituem um 
fertilizante ecológico para aquele tubércu-
lo e a sua qualidade faz os furnenses os 
“inhameiros” de S. Miguel.

Informações:
Horário: 07h00 às 23h00
Entrada paga. Instalações com balneários.
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Poça da Dona Beija
37.769296, -25.319186
http://www.pocadadonabeija.com

http://www.pocadadonabeija.com
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Percurso 5
Povoação e Nordeste

O Concelho da Povoação foi o lugar inicial do povoamento. O Vale, rodeado de gran-
des encostas, é atravessado por uma ribeira que atraiu os povoadores, mas, a natureza en-
cheu várias vezes o leito que transbordou, fazendo com que as populações fugissem para as 
partes mais altas, criando aquilo a que hoje se chamam lombas, ao todo são sete. É também 
neste concelho que encontramos o ponto mais alto da ilha: o Pico da Vara. Na vila da Povoa-
ção podem aproveitar para deliciarem-se com o doce regional típico: a Fofa.

Seguindo viagem entramos em Nordeste, o concelho mais florido da ilha e talvez aquele 
que padece de maior isolamento. Pouco povoado e muito disperso, contornado por falé-
sias muito altas, é conhecido pelos inúmeros miradouros que vão surgindo ao longo da 
costa - Ponta do Sossego e Ponta da Madrugada (o melhor nascer do sol dos Açores) - de 
onde se pode contemplar praticamente toda a costa Sul e Norte da ilha. Nesta zona da ilha, 
é possível visitar bonitas reservas florestais, e para os mais aventureiros, usufruir de bonitos 
trilhos pedestres.

Indicações:
Sair de Ponta Delgada em direção à Vila Franca do Campo, seguir novas indicações em 
direção às Furnas, passar as Furnas e seguir as placas a indicar a Povoação e o Nordeste.
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Povoação
37.746531, -25.244908
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Faial da Terra

A freguesia denominada “Presépio da Ilha”, 
situa-se no vale onde corre a ribeira o Faial da 
Terra e que divide a localidade a meio. O nome 
desta freguesia, com todos os seus atributos 
naturais, advém da abundância de Faia-da-terra 
existente no lugar onde foi implantada. 

Nos princípios do séc. XVI, a terra fértil e a 
beleza do vale atraíram os primeiros povoado-
res que depressa fizeram produzir os terrenos, 
criando os seus próprios meios de subsistên-
cia. O mar também foi muito precioso para esta 
comunidade, pois foi outrora uma das princi-
pais zonas baleeiras da ilha de São Miguel.

Sugestão:
Estando relativamente perto da Povoação, 
passagem indispensável pelo Faial da Ter-
ra. É aqui que fica, literalmente, o Cu de 
Judas (se encontrarem a placa não se es-
queçam de tirar fotografias).
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Faial da Terra
37.745406, -25.199136
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Trilho: Salto do Prego

No Faial da Terra existe um trilho chamado 
Salto do Prego, onde poderão vislumbrar, pro-
vavelmente, a cascata mais bonita da ilha - Cas-
cata do Salto do Prego, também conhecida 
por Cascata do Sanguinho.

O percurso é constituído por um caminho de 
terra batida, de inclinação elevada, com degraus 
e passagens hidráulicas. Ao longo do percurso 
podemos admirar as várias perspectivas da fre-
guesia do Faial da Terra, assim como uma vege-
tação rica e exótica. Este trilho tem a duração de 
aproximadamente 2 horas.



56

Esta pequena rota circular começa e termina no Faial da Terra, na zona do Burguete. 
O percurso inicia-se ao lado da Ribeira do Faial da Terra, sobe durante cerca de 300m, 
depois dos quais chega a uma bifurcação onde deverá virar à direita. Caminhando por um 
caminho de pé posto, seguirá ao longo da margem da ribeira e, gradualmente, irá afastar-se 
do povoado para entrar numa mata em que os incensos e as acácias são as árvores predomi-
nantes. Logo no início do caminho encontra-se, à direita, um antigo moinho de água que 
foi abandonado.

Após cerca de 800m, chegará a uma pequena ponte, depois da qual o caminho apresenta 
uma subida mais íngreme e, no fim desta, encontra-se uma bifurcação onde deverá virar à 
direita em direção à cascata do Salto do Prego. Continuando em frente, chegará a uma nova 
bifurcação onde, virando à direita irá para o Salto do Prego ou, virando à esquerda, entrará 
no trilho PR11 SMI Trilho da Ribeira do Faial da Terra. 

Após visitar a cascata, volte para trás e siga na segunda bifurcação à direita, em direção à 
antiga aldeia do Sanguinho. Nesta aldeia, agora recuperada, irá encontrar típicas constru-
ções antigas, bem como pequenas quintas agrícolas. Ao longo de todo o caminho existem 
alguns exemplares de Sanguinhos, planta endémica dos Açores e Madeira, que se pensa que 
outrora foi muito abundante na zona, dando origem ao nome da aldeia. Finalmente desça 
pelo caminho serpenteante, em pedra calçada, que o levará ao ponto inicial do percurso.  

Informação do trilho

Sugestão:
Descarregar uma aplicção capaz de ler ficheiros .gpx e a usar 
o ficheiro disponível no site enquanto caminham pelo trilho.

http://trilhos.visitazores.com/pt-pt/trilhos-dos-acores/
sao-miguel/ribeira-do-faial-da-terra 

Trilho Salto do Prego
37.774432, -25.184046

http://trilhos.visitazores.com/pt-pt/trilhos-dos-acores/sao-miguel/ribeira-do-faial-da-terra
http://trilhos.visitazores.com/pt-pt/trilhos-dos-acores/sao-miguel/ribeira-do-faial-da-terra
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Miradouro Ponta do Madrugada
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Miradouro Ponta da Madrugada
37.789807, -25.146290



59

Miradouro Ponta do Sossego
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Miradouro Ponta do Sossego
37.799500, -25.146100
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Parque da Pedreira

Nesta zona da ilha, encontramos bonitas re-
servas florestais. Sugerimos a Reserva Flores-
tal de Recreio da Cancela do Cinzeiro, tam-
bém conhecida como Parque da Pedreira. 

Esta é a única zona da ilha onde poderão ter 
a sorte de ver um Priolo. O Priolo é uma ave 
única no mundo e confinada à floresta de Lau-
rissilva (vegetação endémica do arquipélago) 
da zona nordeste da ilha de São Miguel, tor-
nando-a uma das aves mais raras do planeta.
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Reserva Florestal de Recreio da Cancela do Cinzeiro
ou Parque da Pedreira
37.8007194, -25.16321972222222
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Vila do Nordeste
37.832149, -25.146246
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Trilho: Lomba da Fazenda

Neste trilho irá passar pelo Parque de Cam-
pismo e pela Ribeira do Guilherme, onde exis-
tem alguns moinhos de água e um fontanário 
que data de 1982. 

Volte ao trilho e continue o percurso indicado 
até atravessar uma pequena ribeira até chegar 
ao Parque de Endémicas do Pelado, onde po-
derá desfrutar de um miradouro com uma vista 
soberba sobre a costa. Aproveite para relaxar 
um pouco e fazer um pequeno picnic para re-
cuperar forças. 
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Este trilho é um percurso circular que começa e termina em frente da Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição, na freguesia da Lomba da Fazenda. O percurso inicia-se na estrada 
regional ao longo de uma curta extensão de 200m, após a qual vira à esquerda para uma 
estrada secundária que desce em direção ao Parque de Campismo. 

No final da descida terá de atravessar a ribeira do Guilherme e poderá visitar alguns moi-
nhos de água antigos. Seguindo em frente, o trilho sobe em direção à Vila do Nordeste, e 
depois desce para a Boca da Ribeira. Após desfrutar desta zona balnear, deverá seguir para 
o atalho de pé posto que sobe a arriba. 

Após chegar ao topo, o trilho segue ao longo de pastagens, descendo para a zona litoral. Já 
perto da costa, atravessará uma pequena ribeira e logo depois chegará ao Parque de Endé-
micas do Pelado. Continuando ao longo da costa, irá encontrar um desvio para um pequeno 
portinho. Seguindo a sinalética, irá encontrar uma estrada de alcatrão que o levará de volta 
à Lomba da Fazenda. 

Aí, poderá visitar o bonito Parque da Morgada, onde poderá dar um passeio ao longo de 
uma ribeira e visitar o local onde se encontram antigas pias para lavar roupa. Voltando atrás, 
atravessa-se a ribeira e sobe-se perto de umas casas onde se tem uma vista sobre toda a Fre-
guesia. Continuando em frente, irá voltar ao local de partida.

Informação do trilho

Sugestão:
Descarregar uma aplicção capaz de ler ficheiros .gpx e a usar 
o ficheiro disponível no site enquanto caminham pelo trilho.

http://trilhos.visitazores.com/pt-pt/trilhos-dos-acores/
sao-miguel/trilho-pedestre-da-lomba-da-fazenda 

Trilho Lomba da Fazenda
37.845050, -25.161510

http://trilhos.visitazores.com/pt-pt/trilhos-dos-acores/sao-miguel/trilho-pedestre-da-lomba-da-fazenda
http://trilhos.visitazores.com/pt-pt/trilhos-dos-acores/sao-miguel/trilho-pedestre-da-lomba-da-fazenda
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Pico da Vara

O Pico da Vara, classificado como Reserva 
Florestal Natural, é o ponto mais alto da ilha de 
São Miguel, com 1100 m de altitude, e perten-
ce ao mais antigo complexo vulcânico da ilha. 
O seu relevo é muito acidentado e, porque é de 
difícil acesso, permite a vivência da natureza na 
sua forma mais sublime. 

O Pico da Vara é atravessado pela Ribeira do 
Guilherme, uma belíssima cascata que, nas mar-
gens, cria zonas de verde muito intenso. Do ou-
tro lado está a Serra da Tronqueira.
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Pico da Vara
37.834064, -25.200015
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Percurso 6
Ponta Delgada - Centro Histórico

Indicações:
À saída do Aeroporto João Paulo II seguir pela Via Rápida. Siga pela saída 5 em direção à Zona 
Portuária de Ponta Delgada. Na rotunda, 2ª Saída R.de Lisboa, e siga para a R. Machado dos 
Santos, e desça em direção às Portas da Cidade.

Ponta Delgada, cidade da água, sempre foi um centro de negócios, o local da afirmação 
social, política e económica e o maior centro empregador da ilha. Aqui se situa a Presidên-
cia do Governo Regional e mais de 50 porcento do tecido empresarial do arquipélago.

A produção da laranja, no século XVIII, marcou o início dum período de prosperidade que 
se prolongou até ao final do século XIX e fez de Ponta Delgada a mais rica cidade dos Aço-
res, a “capital” dos Açores. No século XX funda-se na cidade o Banco Micaelense, com 
capitais açorianos, com o objectivo de financiar a produção e exportação do ananás. 

O espírito empreendedor dos micaelenses permitiu-lhes visionar a importância das infra-es-
truturas e, a cada século que passou, correspondeu sempre um salto qualitativo nessa matéria. 
Seja em terra, no ar ou no mar, Ponta Delgada assume-se como a principal porta de entrada 
do arquipélago.
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Câmara Municipal

O povoamento da Ilha de São Miguel ocor-
reu a 29 de Setembro de 1444, dia da dedica-
ção do Arcanjo São Miguel, o qual dá o nome à 
ilha. Por esse motivo, poderão encontrar a sua 
estátua em frente à Câmara Municipal. 

Mesmo ao lado, poderão visitar a Igreja Matriz, 
do século XVI, cujo padroeiro é São Sebastião. 
Olhando em direção ao mar, não passarão des-
percebidas as Portas da Cidade, datadas de 
1783, local onde, antigamente, a cidade tinha 
início.
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Câmara Municipal de Ponta Delgada
37.739522, -25.668781
http://www.cm-pontadelgada.pt

http://www.cm-pontadelgada.pt
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Igreja da Matriz
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Igreja de São Sebastião - Matriz
37.740031, -25.668454
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Portas da Cidade

O “Ex libris” da cidade, estas portas são um 
símbolo da primitiva defesa terrestre da cida-
de, na costa sudoeste da ilha. Foram erguidas 
em 1783, primitivamente abertas nos muros 
do setor este. Com o início das obras de aber-
tura da Avenida Infante D. Henrique (Avenida 
Litoral) (1948), foram apeadas e, novamente 
erguidas no centro da Praça de Gonçalo Velho 
(1952).

Constitui-se em um conjunto de três arcos de 
volta perfeita, executados em pedra regional.
Encontram-se classificadas como Imóvel de 
Interesse Público.
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Portas da Cidade - Praça Gonçalo Velho Cabral
37.739454, -25.668200
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Campo de São Francisco

No Campo de São Francisco está localiza-
da a Igreja de São José (antigo convento de São 
Francisco) e o Convento de Nossa Senhora 
da Esperança (a paredes meias com a Igreja do 
Senhor Santo Cristo).

É no Convento onde se encontra o Santuário do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres (a mais ele-
vada devoção para o povo açoriano e um verda-
deiro tesouro de arte sacra). O culto e as festas 
em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres 
realizam-se nos dias em torno do 5º Domingo 
após a Páscoa, dia em que se procede à grande 
procissão, terminando na 5ª Feira da Ascensão.

Sugestão:
Do outro lado da Avenida encontram o For-
te de São Brás, oficialmente Prédio Mili-
tar nº1 e considerado o mais importante 
exemplar de arquitectura militar do século 
XVI e a mais poderosa fortificação da ilha.
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Campo de São Francisco
37.737172, -25.672917
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Convento de Nossa Senhora da Esperança
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Convento de Nossa Senhora da Esperança
37.737892, -25.673296
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Jardim António Borges
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Jardim António Borges
37.742511, -25.675507
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Jardim José do Canto

A conselhamos a visita a estes dois jardins ro-
mânticos: o bucólico Jardim António Borges, 
criado em 1858 e o parque botânico Jardim 
José do Canto (junto ao Palácio de Sant’Ana), 
construído em 1845. 

Estes dois homens eram ilustres da época, que 
muito contribuíram para o desenvolvimento 
agrícola da ilha, com a introdução de novas es-
pécies de árvores e plantas.

Informações:
Horário: Aberto todos os dias desde as 
10h00 até ao pôr-do-dol.
Telefone: (+351) 296 650 310
Entrada gratuita.
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Jardim José do Canto
37.746609, -25.670292 
http://www.jardimjosedocanto.com

http://www.jardimjosedocanto.com
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Gruta do Carvão

Deslumbrem-se com as belezas escondidas 
do interior da ilha, na Gruta do Carvão. Esta 
gruta é resultado dos fenómenos geológicos 
ocorridos, dada a natureza vulcânica da ilha. 

Esta cavidade vulcânica é a maior conhecida 
da ilha, com uma dimensão de 2500m, e en-
quadra-se numa região da Ilha de S. Miguel 
denominada geologicamente como “Complexo 
Vulcânico dos Picos”, uma área de vulcanismo 
fissural, composta por cerca de 250 cones de 
escórias e por escoadas lávicas de natureza basá-
ltica que se desenvolve grosso modo entre as Ca-
pelas e Ribeira Grande, e Ponta Delgada e Lagoa.

Informações:
Horário de Setembro: 3ª-Feira a Domingo 
às 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 e 16h30.
Telefone: (+351) 296 284 155
Entrada paga.
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Via de Acesso à Gruta do Carvão
37.748406, -25.685777
http://amigosdosacores.pt/grutadocarvao

http://amigosdosacores.pt/grutadocarvao
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Fábrica de Tabaco Estrela

Visto, inicialmente, como uma medicina mila-
grosa, um elemento imprescindível em cerimó-
nias religiosas e militares, e mais tarde como 
uma moda ou forma de prazer, o Tabaco foi des-
de cedo incorporado na vida das pessoas. Nos 
Açores a sua cultura iniciou-se por volta 1820.

Nascida no ano de 1882, esta Fábrica de Ta-
baco distingue-se por ser única a fazer charutos 
totalmente à mão. A arte de enrolar charutos 
com folhas inteiras é uma tradição praticamen-
te extinta nos dias de hoje. É possível visitar a 
fábrica e observar todo o processo de confeção 
dos charutos.
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Fábrica de Tabaco Estrela
37.739075, -25.678707
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Percurso 7
Estufas de Ananases e Fábrica de Licores

O ananás dos Açores (Ananas comosus L. Merril, variedade Cayene) cultivado em es-
tufas de vidro, na ilha de São Miguel, é originário da América Central e do Sul e foi introdu-
zido nesta ilha como planta ornamental, em meados do século XIX. 

O ananás dos Açores é de Denominação de Origem Protegida e o modo de produção é 
totalmente biológico. Atualmente, com uma produção que ronda as 1200 toneladas anuais, 
este fruto tornou-se num verdadeiro ex-libris da região.

Os concelhos de Ponta Delgada, Lagoa, Vila Franca do Campo e Ribeira Grande são, em 
ordem decrescente, os seus principais centros produtores, sendo a Fajã de Baixo (concelho 
de Ponta Delgada) a freguesia com maior número de estufas.
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Quinta Augusto Arruda

Constituída por casa, jardim, matas e estu-
fas de plantações de ananás, é um exemplo de 
uma quinta rústica que atravessou os séculos, 
adaptando-se às novas produções e às modas 
do tempo.

Uma das principais atrações de São Miguel é 
o ananás. Na plantação de ananases Augusto 
Arruda pode observar o fruto nas grandiosas 
estufas, passear pela herdade e visitar a loja 
de produtos típicos. Aí, para além do ananás, 
pode provar o licor de ananás e a compota de 
ananás.

Informações:
Telefone: (+351) 296 384 438
Dispõe de parque privativo.

ATENÇÃO:
A localização que o site TripAdvisor apre-
senta está errada, utilizar as coordenadas 
da página seguinte.
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Estufa de Ananases Quinta Augusto Arruda
37.763172, -25.641469
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A Mulher de Capote

A Fábrica de Licores Eduardo Ferreira & 
Filhos Lda., empresa fundada em 1993, dedi-
ca-se ao fabrico e comercialização de variados 
Licores de frutos naturais das Ilhas dos Açores.
 
O peculiar Capote-e-Capelo foi, durante sé-
culos, o traje tradicional da mulher açoriana. 
Consistia numa grande e rodada capa, que co-
bria a figura feminina. O capelo, amplo capuz 
suportado por um arco de osso de baleia e forro 
de cânhamo, que lhe assegurava a forma e con-
sistência, assentava sobre os ombros e permitia 
apenas um vislumbre do rosto da mulher.

Informações: 
Horário: 2ª a 6ªFeira, das 09h00 às 18h00.
Telefone: (+351) 296 472 831 / 32 / 37

Indicações:
Após visita às estufas de ananases, seguir 
em direção à Ribeira Grande e fazer uma 
visita guiada à fábrica de licores, que inclui 
provas dos vários licores.
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Fábrica de Licores A Mulher de Capote
37.815178, -25.519775 
http://www.mulherdecapote.pt

http://www.mulherdecapote.pt
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Percurso 8
Observação de Cetáceos e Mergulho

Bom, isto não é bem um percurso, mas é algo que devem aproveitar para fazer se tiverem 
tempo. Não prometo que vejam baleias (terão mais sorte nas ilhas do grupo central) mas 
pelo menos golfinhos verão de certeza absoluta.

Entre espécies residentes e migratórias, comuns ou raras, é possível avistar-se mais de 20 
tipos diferentes de cetáceos. A observação de cetáceos é uma atividade que pode ser pra-
ticada em todo o arquipélago mas com maior relevo nas ilhas do grupo Central. Para além 
dos golfinhos comuns e roazes, há baleias que utilizam os Açores como rota de migração. 
A baleia azul pode ser avistada com facilidade nos finais do Inverno. Cachalotes, baleias 
sardinheiras e de barba são frequentes no Verão.

Há, por isso, vários pontos de partida, espalhados por várias ilhas, que servem de base para 
quem queira contactar com estes encantadores mamíferos. Na Ilha de S. Miguel existem 
diversos operadores especializados na observação de cetáceos espalhados pela Ilha – em 
Ponta Delgada, Mosteiros e Vila Franca do Campo.
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Observação de Cetáceos

Aqui estamos num ecossistema de caracterís-
ticas únicas. Com a presença das majestosas ba-
leias e dos simpáticos golfinhos, o azul do Atlân-
tico torna-se ainda mais mágico e abençoado em 
redor destas nove ilhas. E traz para os novos tem-
pos, onde preservação é palavra-chave, um grito 
antigo: “Baleia à vista!”.    

Antes da partida, um briefing explica as espécies 
a avistar, medidas de segurança e procedimentos 
a adoptar para não interferir com a vida marinha. 
Após a partida do barco, o vasto oceano é o cená-
rio em que decorrem os encontros maravilhosos 
entre humanos e seres marinhos. 

Locais: 
Picos de Aventura 
Morada: Hotel Marina Atlântico,
Av. J. B. Mota Amaral
9500-767, Ponta Delgada
Telefone: + 351 296 283 288 
http://www.picosdeaventura.com 

Terra Azul
Morada: Marina de Vila Franca 
do Campo, Loja 5 
9680 Vila Franca do Campo
Telefone: + 351 913 453 030 
http://www.azoreswhalewatch.com 

http://www.picosdeaventura.com
http://www.azoreswhalewatch.com
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Mergulho

Entre os variadíssimos locais de mergulho 
que esta ilha oferece ao longo da sua extensa 
costa, destaca-se sem dúvida o parque arqueo-
lógico do naufrágio Dori, um Liberty ship da 
segunda guerra mundial que descansa sobre o 
fundo de areia a uma profundidade ideal para 
o mergulho e a escassos minutos da cidade de 
Ponta Delgada. 

A Ilha de São Miguel é também conhecida pelos 
seus mergulhos em baixas costeiras, relativa-
mente próximas da costa, como os Lourenços 
e Baixa da Sabrina, onde é comum ver grupos 
de jamantas e cardumes de grandes pelágicos.

Centros de Mergulho: 
Best Spot
Morada: Marina de Ponta Delgada 
Quiosque B 
Telefone: (+ 351) 963469932 
http://www.bestspotazores.com

Azores Sub Dive Center
Morada: Marina da Vila Franca 
do Campo, Loja 6 
Telefone: (+ 351) 963469932 
http://www.bestspotazores.com

Mais informações:
http://mergulho.visitazores.com/pt-pt/
islands/sao-miguel
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Restaurantes
A Boa Gastronomia na Ilha de São Miguel

Na gastronomia micaelense abundam os pratos de diferentes tipos de peixe, sempre 
com uma característica comum: a frescura. No marisco há também enorme variedade e 
curiosidades, como as cracas, crustáceo cozinhado em água do mar, e as lapas grelhadas. A 
carne proveniente do gado criado em pastagens é macia e saborosa. O famoso Cozido das 
Furnas, as panelas que resguardam as carnes e vegetais do cozido são ensacadas e enterra-
das no solo geotérmico e a cozedura leva cerca de cinco horas. 

Nas entradas, a famosa “pimenta da terra” associa-se ao queijo fresco, mas este tipo de 
malagueta local marca presença em várias receitas. O bolo lêvedo, originário das Furnas, 
está bastante difundido e pode surgir em qualquer refeição. Na doçaria, ganharam especial 
fama as Queijadas de Vila Franca do Campo. Os fumadores podem terminar a refeição com 
um charuto ou cigarrilha fabricados localmente. 

Para refrescar, não se esqueça da saborosa Kima de Maracujá ou da Laranjada, e a Especial 
Melo Abreu, para os amantes da cerveja.
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Restaurantes

A Colmeia
Travessa do Colégio, s/n
Ponta Delgada
(+351) 296 306 600

A Tasca
Rua do Aljube, 16
Ponta Delgada
(+351) 296 288 880

Aliança
R. do Açoreano Oriental, 23
Ponta Delgada
(+351) 296 284 095

Boca de Cena
Largo São João, 4
Ponta Delgada
(+351) 296 283 262

Forneria São Dinis
Rua Padre Fernando Vieira Gomes, 20
Ponta Delgada
(+351) 296 286 238

Quinta dos Açores
Caminho da Levada, 134 
Ponta Delgada
(+351) 296 653 412

O Alcides
Rua Hintze Ribeiro, 61/77
Ponta Delgada
(+351) 296 629 884

O Mariñero
Av. Infante D. Henrique
Portas do Mar – Loja 3 | Ponta Delgada
(+351) 296 629 524

Saca-Rolhas
Rua da Corujeira, 3
Relva | Ponta Delgada
(+351) 296 716 747

O Raião
Rua da Ribeira, 132
Candelária | Ponta Delgada   
(+351) 296 295 333

Restaurante Bar Ferraria
Rua Ilha Sabrina, Ed. Termas da Ferraria
Ginetes | Ponta Delgada
(+351) 296 295 669

Cais 20
2ª Rua - Rua Terreiro, 11
São Roque | Ponta Delgada
(+351) 296 384 811

Mariserra
Rua Praia dos Santos, 61
São Roque | Ponta Delgada
(+351) 296 636 495

O Galego
Bairro Praia Santos 21
São Roque | Ponta Delgada
(+351) 296 700 857

Pópulo Café
Canada do Borralho, s/n
Praia do Populo | Ponta Delgada
(+351) 912 593 240

Paladares da Quinta
Canada de Santa Barbara, 40 
Rosário | Lagoa
(+351) 296 965 306
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Associação Agrícola
Campo Santana Recinto Feira, s/n
Rabo de Peixe | Ribeira Grande
(+351) 296 490 001

Caldeiras 
Caldeiras da Ribeira Grande, s/n
Ribeira Grande
(+351) 296 474 307

O Alabote
Largo East Providence, s/n
Ribeira Grande
(+351) 296 473 516

O Silva
Rua Direita de Cima, 41
Ribeira Seca | Ribeira Grande
(+351) 296 472 641

Tuká-Tulá
Areal de Santa Bárbara, s/n
Ribeira Grande
(+351) 296 477 647

Cantinho do Cais
Rua Ramal, s/n
São Brás | Ribeira Grande
(+351) 296 442 631

Caloura Bar Esplanada
Rua da Caloura, 20 
Água de Pau | Lagoa
(+351) 296 913 283

Atlântico Grill
Av. Vasco da Silveira, 10
Vila Franca do Campo
(+351) 296 583 360    

Atlântico Vila Praia Café
Vinha d`Areia, s/n
Vila Franca do Campo
(+351) 296 539 162

O Garajau
Rua Dr. Frederico Moniz Pereira, s/n
Ribeira Quente | Povoação
(+351) 296 584 678

Snack-Bar 3 Bicas
Rua Padre Jacinto Botelho, 19
Furnas | Povoação
(+351) 296 584 222

À Terra Fornaria (Furnas Boutique Hotel)
Avenida Dr. Manuel de Arriaga, s/n 
Furnas | Povoação
(+351) 296 249 200

Restaurante Hotel Terra Nostra
Rua Padre José Botelho
Furnas | Povoação
(+351) 296 549 090

A Moagem
Estrada Regional, s/n
Salga | Nordeste
(+351) 296 462 544

Tronqueira
Estrada Regional, s/n
Nordeste
(+351) 296 488 292

Casa de Pasto O Cardoso
Estrada Regional, s/n
Lomba da Fazenda | Nordeste
(+351) 296 486 138

Restaurantes
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http://www.rcreative.pt

