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O arquipélago dos Açores situa-se no centro do Oceano Atlântico 
Norte, a grande distância do continente mais próximo (1500 km da 
Europa e aproximadamente 3900 km do continente norte-americano).

As ilhas dos Açores dividem-se em três grupos, em função da 
proximidade entre si: o Grupo Ocidental (Flores e Corvo); Grupo 
Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) e o Grupo Oriental 
(São Miguel e Santa Maria).

1. Localização



5

A ilha de São Miguel é a maior ilha do arquipélago, com uma 
superfície de 746,82 km2 e uma população de 138 092 habitantes 
(Censos de 2011), maioritariamente concentrada em torno da maior 
cidade da ilha: Ponta Delgada. Conhecida como a Ilha Verde, esta ilha 
apresenta fabulosas paisagens naturais, como é o caso da Caldeira 
das Sete Cidades, da lagoa do Fogo e da lagoa das Furnas e, nas áreas 
costeiras, o ilhéu de Vila Franca do Campo.

Os concelhos do Nordeste e Povoação, localizados no extremo les-
te da ilha de São Miguel, apresentam uma área total de 211,30 km2 
e uma baixa densidade populacional. Ambos se caracterizam pela 
sua deslumbrante paisagem e são locais ideais para se desfrutar da 
natureza. É nestes concelhos que encontramos a Zona de Proteção 
Especial (ZPE) do Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, o único local no 
mundo onde o misterioso Priolo (Pyrrhula murina) pode ser observado.

O clima é temperado e ameno, com baixas amplitudes térmicas, 
que variam entre os 10 °C e 14 °C no inverno e 22 °C a 25 °C no verão.

Nordeste
O concelho do Nordeste, 

como o próprio nome sugere, 
situa-se na costa norte/nordes-
te de São Miguel. Com diversas 
serras e ribeiras, oferece ótimas 
condições para quem procura o 
turismo de natureza. Considera-
do também o concelho mais flo-
rido dos Açores, apresenta des-
lumbrantes miradouros e jardins 
de grande beleza. É na fronteira 
do Nordeste com o concelho da 
Povoação que se encontra o Pico da Vara, o ponto mais alto de São 
Miguel (1105 m) e que dá nome à Zona de Proteção Especial (ZPE) no 
qual se insere: Pico da Vara/Ribeira do Guilherme.



6

Povoação
Localizada no sudeste de 

São Miguel, a vila da Povoação 
foi o local de desembarque dos 
primeiros povoadores da ilha, ao 
que tudo indica, nos inícios da 
década de 40 do séc. XV. 

Devido ao seu relevo aciden-
tado, as freguesias do concelho 
estão rodeadas por montanhas 
abruptas que, por vezes, se abrem 
em vales profundos até à beira-
-mar ou se fecham no interior, 

conferindo à Povoação uma paisagem única. É também neste concelho 
que se encontra o complexo vulcânico das Furnas, cujas manifestações 
secundárias de vulcanismo ativo podem ser observadas tanto nas cal-
deiras junto à lagoa das Furnas e onde tradicionalmente são feitos os 
cozidos das Furnas, (um prato típico muito apreciado pelos visitantes), 
bem como no centro da freguesia nas águas naturalmente quentes do 
Parque Terra Nostra e da Poça da D. Beija onde estão localizados os 
banhos férreos muito procurados pelas suas características curativas.
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Geologicamente, a área abrangida pelos concelhos do Nordeste e 
da Povoação é formada por três áreas vulcânicas distintas:
• O complexo vulcânico do Nordeste, que se estende desde a 

Algarvia ao Faial da Terra e corresponde à parte mais antiga 
da ilha, cuja atividade vulcânica ter-se-á iniciado há cerca de 4 
milhões de anos, e há muito que está extinta. Trata-se de uma área 
de vulcanismo exclusivamente basáltico e fissural, onde pontuam 
alguns pequenos cones vulcânicos.

• Igualmente extinto, o Vulcão da Povoação corresponde a um grande 
edifício vulcânico traquítico (ou silicioso) com caldeira, a qual tem 
cerca de 6,4 km de diâmetro médio e está atualmente aberta a Sul. 
O interior da sua caldeira exibe as famosas “7 lombas da Povoação”, 
talhadas em rochas vulcânicas designadas de ignimbrito e que são 
popularmente chamadas de “pedra da Lomba”.

• De idade bastante mais recente e inferior a 1 milhão de anos, o 
Vulcão das Furnas é, igualmente, um vulcão poligenético silicioso, 
que está truncado no topo por um conjunto de caldeiras de 

2. Enquadramento
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colapso, com 8 x 5,6 km de diâmetro. A caldeira apresenta uma 
lagoa e diversos campos fumarólicos (na freguesia, junto à lagoa 
e ao longo do vale da Ribeira Quente), testemunho do vulcanismo 
secundário que subsiste neste importante vulcão ativo, mas 
adormecido, dos Açores: a última erupção do Vulcão das Furnas 
remonta ao ano de 1630.

Em termos biogeográficos, os Açores fazem parte da região da 
Macaronésia, na qual estão incluídos os arquipélagos da Madeira, 
Canárias e Cabo Verde. Esta região caracteriza-se por ser formada 
por ilhas que nunca estiveram ligadas aos continentes, pelo que as 
espécies nelas existentes lá chegaram por via aérea ou marítima. 
Como consequência, apresentam uma reduzida diversidade de 
espécies mas uma alta percentagem de endemismos, o que torna a 
sua fauna e flora muito valiosas.

Destaca-se, também, a sua floresta nativa, floresta Laurissilva, 
que no Terciário ocupava a zona mediterrânica e que após a última 
glaciação praticamente desapareceu do continente, mantendo-se 
apenas em algumas zonas do arquipélago da Madeira, Canárias e 
Açores.

Os Açores começaram a ser povoados entre 1436 e 1443, tendo 
sido a ilha de Santa Maria a primeira a ser povoada. Por volta de 
1444, iniciou-se o povoamento da ilha de São Miguel, na atual vila 
da Povoação, facto relembrado pela presença de um monumento em 
homenagem aos primeiros povoadores.

“Chegando aqui às ilhas os novos descobridores 
tomaram terra no lugar onde agora se chama a Povoação 
Velha pelo que fizeram depois […] e, desembarcando 
entre duas frescas ribeiras de claras, doces e frias águas, 
(a Ribeira de Além e a Ribeira de Pelames) entre rochas 
e terras altas, (Morro de Santa Bárbara e Lomba dos Pós) 
todas cobertas de espesso arvoredo de cedros, louros, 
ginja-do-mato e faias, e outras […]”
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Desde então, os primeiros povos iniciaram o corte de bosques 
para obtenção de madeira e terras cultiváveis o que resultou numa 
importante perda da área total de vegetação autóctone e degradação 
da vegetação remanescente.

O Priolo é já identificado, por Gaspar Frutuoso, em 1591 na obra 
“Saudades da Terra” como uma ave que só existia na ilha de São 
Miguel, não mencionando, no entanto, a sua distribuição.

No século XIX, os agricultores viram os seus pomares de laranjeiras, 
cultura então dominante na costa sul da ilha de São Miguel, serem 
“devorados” por esta ave. Foi então instituído um prémio por cada 
cabeça de Priolo apresentada nos Serviços Agrícolas.

Durante aquele século, chegaram a São Miguel colecionadores de 
todas as partes do mundo que atraídos por aquela ave enigmática, 
procuravam capturar espécimes para museus.

Os naturalistas obtiveram assim as primeiras informações sobre a 
distribuição, hábitos e classificação da espécie. Godman (1866) foi o 
primeiro a classificar a espécie corretamente como Pyrrhula murina.

Também constatou que, apesar de invadir os pomares durante a 
floração, a ave predominava nas áreas montanhosas.

Com o aumento da população, a necessidade de recursos cresceu 
substancialmente e consequentemente a degradação da vegetação 
nativa. A diminuição da área coberta com vegetação deu lugar 
a grandes problemas de erosão dos solos que tiveram que ser 
rapidamente remediados. A solução adotada, já em meados do século 
XX, foi a arborização de baldios com espécies de crescimento rápido, 
neste caso de Cryptomeria japonica.

Simultaneamente, com o processo de sobre-exploração da 
vegetação natural dos Açores, assistiu-se à introdução de espécies 
exóticas invasoras, um fenómeno que iria dar lugar a uma das maiores 
ameaças para a vegetação nativa assim como para o Priolo.

Primeiramente, os povoadores dos Açores e, posteriormente, 
os emigrantes açorianos trouxeram um grande número de plantas 
provenientes de todos os cantos do mundo para ornamentar jardins e 
para uso agrícola. Algumas destas encontraram no clima dos Açores as 
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condições ideais para se reproduzirem e em pouco tempo começaram 
a ocupar as áreas degradadas de floresta natural, fazendo com que a 
sua autorregeneração se tornasse impossível.

Atualmente, esta situação representa a principal ameaça para a 
conservação do Priolo e da floresta Laurissilva na área da ZPE Pico 
da Vara/Ribeira do Guilherme. Entretanto, esforços no sentido de 
erradicar as espécies exóticas invasoras e recuperar o habitat do 
Priolo têm sido desenvolvidos.

Contudo, é da nossa responsabilidade e de todos os visitantes 
desta área protegida garantir a conservação dos habitats naturais e 
das espécies que nela vivem. 

Por estas razões, não se esqueça de respeitar o Código de Conduta 
do Visitante.

Código de Conduta

Não abandone o lixo. Coloque-o nos locais apropriados.

Não perturbe os animais nem destrua os ninhos, mesmo 
quando vazios.

Não destrua nem recolha espécies vegetais nem as formações 
geológicas.

Não acampe nem faça lume.

Não pratique desportos suscetíveis de provocarem poluição ou 
perturbação do local.

Procure seguir os trilhos e caminhos indicados, evitando pisar 
a vegetação.

Circule de viatura só onde for permitido e estacione nos locais 
apropriados.

Não contribua para a introdução de espécies de plantas, 
animais exóticos ou estranhos ao ambiente.

Adaptado de SRAM, As Áreas Ambientais dos Açores
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01	- Reserva Natural do Pico da Vara
08	-	Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Serra da
       Tronqueira e Planalto dos Graminhais
11	- Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Faial da Terra
12	- Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Ponta do Arnel
17	-	Área de Paisagem Protegida das Furnas
22	-	Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Este

A ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme insere-se no Parque 
Natural de Ilha de São Miguel e é uma área protegida designada 
para a conservação do Priolo e do seu habitat - a floresta Laurissilva 
dos Açores. Esta área abrange quase metade da área geográfica dos 
concelhos de Nordeste e Povoação, localizados na parte oriental da 
ilha de São Miguel, Açores. Este parque inclui também outras áreas 
protegidas, em ambos os concelhos, de grande importância para a 
conservação de habitats únicos na ilha.

3. Importância Ecológica
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Uma Zona de Proteção Especial (ZPE) é uma área protegida criada 
com o intuito de conservar espécies de aves ameaçadas e seus 
habitats, bem como espécies de aves migratórias cuja ocorrência em 
território nacional seja regular. (Diretiva 79/409/CEE)

Um Sitio de Importância Comunitária (SIC) é uma área protegida 
designada com o objetivo de proteger os habitats prioritários nela 
contidos. (Diretiva 92/43/CEE)

As	ZPE	e	os	SIC	são	sítios	integrados	na	Rede	Natura	2000.

A atual área da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme é de 6067 
hectares e coincide com a área de distribuição do Priolo identificada 
até 2005, data em que foi aprovada a sua ampliação.

Outras Áreas Protegidas

- Área Protegida para a Gestão de Habitats ou 
Espécies do Faial da Terra

- Área de Paisagem Protegida das Furnas

- Reserva Natural do Pico da Vara

- Área Protegida para a Gestão de Habitats ou 
Espécies da Serra da Tronqueira e Planalto dos 
Graminhais

- Área Protegida para a Gestão de Habitats ou 
Espécies da Ponta do Arnel

-  Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Este

- ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme

205,9

3149

786

5373

22

362,8

6067

Espaço Protegido Área (ha)
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Os habitats naturais, como a floresta Laurissilva e as turfeiras 
do planalto dos Graminhais, são ecossistemas ricos em espécies 
nativas e endémicas, únicas no mundo e que, portanto, só podem ser 
encontradas nestes locais.

Merece especial destaque, o Priolo que habita a floresta Laurissilva 
de altitude e apenas pode ser encontrado na área da ZPE Pico da 
Vara/Ribeira do Guilherme, bem como algumas plantas como a ginja-
do-mato, que foi considerada quase extinta em tempos mas que 
atualmente se conhecem cerca de 400 exemplares na ZPE.

Esses habitats naturais também possuem um grande valor para 
as populações humanas, uma vez que contribuem para a melhoria 
da qualidade do ar, a fixação de carbono, a quantidade e qualidade 
da água, atração de visitantes e turistas, valor paisagístico e contem-
plativo, assim como a proteção contra riscos de cheias ou derrocadas.

0 2 4 km

0 20 40 km

®
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Exotic forest
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Ameaças à Biodiversidade
O ecossistema e habitats da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme 

estão a ser gravemente ameaçados pela rápida expansão de plantas 
exóticas invasoras. Estas espécies, trazidas para a ilha por diversos 
motivos (em especial como ornamentais), conduziram à degradação 
e redução da área dos habitats naturais existentes nesta área. É o 
caso da conteira, cletra, incenso e gigante que podem ser vistas em 
maior abundância nesta área. Embora em menor escala a acácia, 
feto arbóreo e a Leycisteria sp. também  representam uma ameaça 
à conservação da biodiversidade. Para garantir a manutenção destes 
habitats, tem sido necessário um grande esforço por parte de diversas 
entidades, no sentido de recuperar e conservar as áreas mais afetadas. 

Cletra

Gigante Incenso

Conteira
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Diversos projetos de conservação, com o intuito de proteger a 
população de Priolo e o seu habitat, foram já desenvolvidos na ZPE 
Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, recorrendo a fundos comunitários 
LIFE e fundos regionais: 

LIFE “Conservação do Priolo” (1994-1996)
LIFE “Estudo e Conservação do Património Natural 
dos Açores” (1997-2000)
LIFE “Priolo” (2003-2008)
LIFE “Laurissilva Sustentável” (2009-2012)

O projeto LIFE Laurissilva Sustentável surgiu no seguimento do 
trabalho realizado durante o projeto LIFE Priolo, tendo como objetivo 
geral conservar a floresta Laurissilva valorizando-a e definindo 
as medidas mais adequadas para a sua conservação. As áreas de 
intervenção deste projeto foram selecionadas de forma a travar o 
processo de degradação dos principais habitats naturais encontrados 
na ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme, nomeadamente a floresta 
Laurissilva Macaronésica, as charnecas Macaronésicas Endémicas e 
as turfeiras altas ativas.

Ações de conservação visíveis na área da ZPE Pico da 
Vara/ Ribeira do Guilherme

Reconversão	de	área	de	produção	de	Criptoméria	
em	floresta	nativa
De uma forma experimental, testou-se pela primeira vez na Região 

a reconversão de uma área de cerca de 10 ha de floresta de produção 
de criptoméria para floresta nativa.

4. Conservação
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Foram plantadas mais de 
30 000 plantas de 11 espécies 
diferentes, considerando a sua 
importância para a dieta do 
Priolo (uva-da-serra, ginja-do- 
-mato e azevinho) e estrutura do 
habitat.

Esta ação permitiu demons-
trar na prática, as possibilidades 
e problemas que podem surgir 
com a reconversão de áreas de 

floresta de produção, além de pretender aumentar a área de habitat e 
a disponibilidade de alimento para o Priolo.

Controlo	de	exóticas	na	área	do	miradouro	da	Serra	da	Tronqueira
A área de floresta que se avista do miradouro da serra da Tronqueira 

alberga a maior bolsa de floresta nativa existente em São Miguel. 
Ao longo das últimas décadas, esta área foi sendo progressivamente 
ocupada por espécies vegetais invasoras, como a conteira e a cletra, 
entre outras. As ações desenvolvidas pelos projetos LIFE permitiram 
recuperar uma área significativa de floresta Laurissilva (cerca de 250 
ha) através da remoção dessas espécies.

Recuperação	do	jardim	de	
endémicas	da	Reserva	
Florestal	da	Cancela	do	
Cinzeiro,	Nordeste
Na Reserva Florestal de Re-

creio da Cancela do Cinzeiro (sob 
gestão do Serviço florestal do 
Nordeste) existe um jardim de 
plantas endémicas, onde foi cria-
do um percurso circular no qual 
os visitantes podem desfrutar de 
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um passeio agradável e observar as espécies presentes na floresta 
Laurissilva dos Açores , tais como o azevinho, cedro-do-mato, louro, 
tamujo, ginja-do-mato, uva-da-serra e o patalugo.

Recuperação	da	floresta	Laurissilva	no	Pico	Bartolomeu
É necessária uma intervenção continuada nas áreas de floresta 

Laurissilva e em novas áreas, de modo a diminuir a pressão da 
vegetação exótica invasora neste habitat. Neste sentido, a remoção de 
incenso, acácia e gigante complementará a erradicação da conteira e 
cletra nas áreas já intervencionadas e permitirá a posterior plantação 
de espécies nativas e a consequente recuperação desta área.

Conservação	da	Turfeira	no	
Planalto	dos	Graminhais
A turfeira é um habitat prio-

ritário que, para além da sua 
riqueza biológica, é fundamen-
tal para garantir a manutenção 
dos recursos hídricos da região. 
A área de turfeira existente no 
planalto dos Graminhais ocupa 
cerca de 100 ha e encontra-se 
atualmente ameaçada pela pre-
sença de espécies exóticas inva-
soras, nomeadamente,  o gigan-
te, cletra e o feto arbóreo.

Para os concelhos de Nor-
deste e Povoação, a conservação 
deste habitat é vital para a qualidade de vida da população, uma vez 
que garante a disponibilidade de água de boa qualidade e em quan-
tidade durante as estações mais secas. Por este motivo, a eliminação 
das espécies invasoras está a ser realizada, igualmente, nestas áreas, 
com vista a melhorar a qualidade deste habitat e garantir o bom fun-
cionamento ecológico do mesmo.
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Viveiros	e	estufas	para	
produção	de	plantas	nativas
A produção de plantas na-

tivas é fundamental para res-
taurar e aumentar as áreas dos 
habitats prioritários.

Na década de 90, a DRRF 
(Direção Regional dos Recursos 
Florestais) através do Serviço 
Florestal do Nordeste, iniciou a 
produção de espécies lenhosas, 

endémicas e nativas. A experimentação e melhoria das infraestruturas 
permitiram o aumento da produção e da qualidade das espécies 
produzidas em viveiro. Junto à sede do Serviço Florestal do Nordeste, 
podem ser visitados os viveiros integrados nesta reserva bem como, 
aqueles incluídos na Reserva Florestal de Recreio do Viveiro das 
Furnas. As plantas neles produzidas são utilizadas em projetos de 
arborização, nos planos de ordenamento das bacias hidrográficas e 
nos taludes dos caminhos, entre outros, considerando em todos os 
momentos a biodiversidade local.

Com o projeto LIFE Laurissilva Sustentável foi criado um viveiro 
e uma estufa, na Vila da Povoação, para a produção de milhares de 
plantas de espécies que são usadas nas ações de recuperação da 
Floresta Laurissilva, tais como: o azevinho, a ginja-do-mato, a uva-
da-serra, o louro, o pau-branco, a faia-da-terra, a urze, o sanguinho, o 
folhado e o patalugo.

Centro	Ambiental	do	Priolo
Durante o projeto LIFE Priolo, por inicitavia da SPEA com apoio 

da Direção Regional de Recursos Florestais e Secretaria Regional 
do Ambiente e do Mar, foi criado o Centro Ambiental do Priolo, um 
centro de interpretação e educação ambiental localizado na Reserva 
Florestal de Recreio da Cancela do Cinzeiro (Pedreira, Nordeste) que 
pretende ser um ponto de orientação para os visitantes da ZPE Pico 
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da Vara/ Ribeira do Guilherme 
e contribuir para incrementar 
o conhecimento  do Priolo e 
do seu habitat tanto para a 
população local como para os 
visitantes. Este centro encontra-
-se aberto ao público e pode 
ser visitado durante todo o ano, 
para mais informações consulte 
o website centropriolo.spea.pt.

0 2 4 km

0 20 40 km

®
Nordeste

Povoação

Nota: ver texto - páginas 15 a 19 0                 2                4 km
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Outras ações de conservação realizadas nas 
Terras do Priolo
O Plano de Ordenamento da Bacia Hidrográfica da lagoa das Furnas 

(POBHLF) é uma ferramenta de gestão do território cujo objetivo 
principal é recuperar a qualidade da água da lagoa das Furnas. Este 
tem inúmeras ações de intervenção multissectoriais, que visam 
não só reduzir as cargas afluentes à lagoa, mas também aumentar 
a biodiversidade, salvaguardar a sustentabilidade dos rendimentos, 
diversificar e consolidar a base económica local, promover os valores 
locais e minimizar os riscos geotécnicos. Estes objetivos são atingidos 
através de um crescente turismo de natureza que deverá promover 
atividades económicas sustentáveis, geradoras de receita para a 
comunidade local, contribuindo assim para a valorização dos recursos 
naturais, como é o caso da lagoa das Furnas.

Para a prossecução destes objetivos a Secretaria Regional do 
Ambiente e do Mar, através da Sociedade de Gestão Ambiental 
e Conservação da Natureza – Azorina S.A. tem vindo a estabelecer 
inúmeras parcerias com diversas entidades (Zona Militar dos Açores, 
Viveiro da lagoa Seca dos Serviços de Desenvolvimento Agrário de 
São Miguel, Universidade dos Açores, PT Açores & Fundação PT, SATA, 
entre outras entidades locais e internacionais) para a realização de 
diversos subprojetos como são exemplo os seguintes:

Combate	à	erosão	dos	solos
As linhas de erosão são “rasgos” nas pastagens onde o solo 

sofre erosão pela ação da água, afluindo à lagoa das Furnas e 
consequentemente contribuindo para a sua eutrofização. Após a 
supressão da abundante flora invasora são plantadas espécies nativas, 
cujas raízes ajudam a agregar o solo, reduzindo desta forma a erosão. 
Com estas plantações, criam-se também novos núcleos dispersores 
de sementes das diversas espécies nativas que estavam extintas na 
área. 
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Reabilitação	de	pomares	das	Furnas
As Terras do Priolo, particularmente as Furnas, foram em tempos 

um local de produção de fruta por excelência. No entanto, são poucos 
os pomares que prevalecem na paisagem. A recuperação de um antigo 
Pomar das Furnas é um dos projetos desenvolvidos para promoção 
dos valores locais.

A recuperação de uma pastagem culminou com a instalação de 330 
macieiras das 21 variedades tradicionais do vale das Furnas, outrora 
uma das atividades com grande expressão económica e cultural nesta 
localidade. A promoção dos seus valores aliada a uma diversificação e 
consolidação da sua base económica através de culturas sustentáveis, 
passíveis de gerar rendimento sem que se comprometa a boa 
recuperação da lagoa das Furnas é um passo muito importante para 
a revitalização destas tradições.

Pomares	de	Uva-da-Serra
A instalação de pomares desta espécie (Vaccinium cylindraceum) 

pretende estudar a viabilidade económica da produção de mirtilos 
endémicos. 

Destes pomares será feita uma primeira seleção das plantas mais 
produtivas para constituírem uma população de melhoramento 
genético, tendo em vista a produção economicamente viável do fruto 
de uva-da-serra, outrora utilizados na gastronomia local (compotas 
e licores).
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A ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme apresenta cerca de 
15% das espécies vegetais presentes no arquipélago dos Açores. No 
que se refere a endemismos, o seu valor é bem mais importante ao 
incluir quase metade (44,12%) das espécies endémicas dos Açores. A 
grande maioria destas pode ser encontrada na floresta Laurissilva de 
altitude, em especial nos locais recuperados e livres de invasão por 
espécies exóticas. As turfeiras do planalto dos Graminhais contam, 
também, com um elevado número de espécies endémicas, mesmo nas 
áreas recentemente invadidas que ainda preservam algumas espécies 
nativas e endémicas.

Espécies Endémicas
Espécie de animal ou planta que é exclusiva de um determinado 
local, não existindo noutro sítio no mundo.

			Azevinho	Ilex perado azorica
Descrição:	 Arbustos dioicos (com dife-
renças entre macho e fêmea), perenes ou 
pequenas árvores com casca lisa. As folhas 
são simples, agudas, até 6 x 5 cm.
Apresenta flores actinomorfas com pétalas 
Brancas. O fruto é vermelho e globoso, 
até 8 mm. Encontra-se dispersa em ravinas e em florestas de louros, 
cedro-do-mato e incenso, entre os 250-750 m.
Estatuto	 Taxonómico:	 Subespécie endémica dos Açores, exceto na 
Graciosa
Estatuto	de	Conservação:	Não Avaliada

5. Flora
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			Patalugo	Leontodon rigens
Descrição:	 20-50 cm, com caule ereto, 
muito ramificado na parte superior. As 
folhas, em roseta basal, são simples, 
dentadas, medindo até 30 x 10 cm. As 
flores são amarelas, até 40 por capítulo. 
Aquénio entre 4-5 mm, papilhos até 7 mm, em 2 filas.
Estatuto	Taxonómico:	Endémica dos Açores, exceto em Santa Maria 
e Graciosa
Estatuto	de	Conservação:	Não Avaliada

			Uva-da-serra	Vaccinium cylindraceum
Descrição:	 Arbusto alto ou pequena 
árvore caducifólia até 3,5 m, com folhas 
oblongas, acuminadas, serrilhadas, entre 
3-5 cm. Flores com pétalas brancas, rosa 
ou vermelhas, formando uma corola 
campanulada até 1,5 cm de comprimento. 
Fruto azul-escuro, ovado e comestível. Encontra-se dispersa em 
encostas íngremes e em florestas de louro e cedro-do-mato, acima 
de 300 m de altitude.
Estatuto	Taxonómico:	Endémica dos Açores, exceto na Graciosa.
Estatuto	de	Conservação:	Quase Ameaçada

			Ginja,	Gingeira-do-mato	Prunus azorica
Descrição:	 Pequena árvore ou arbusto, 
até 6 m. Galhos jovens vermelho-
acastanhados com folhas simples, elípticas 
e acuminadas, até 12 x 6 cm. Flores com 
5 pétalas brancas, até 5 mm. Fruto preto 
+/- acuminado. Planta quase extinta da 
floresta Laurissilva remanescente, presente em ravinas com pouca 
luminosidade e em crateras entre 500-600 m.
Estatuto	 Taxonómico:	 Endémica dos Açores, exceto em Santa 
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Maria,Graciosa, Flores e Corvo
Estatuto	de	Conservação:	Criticamente Ameaçado

			Folhado	Viburnum treleasei
Descrição:	 Arbusto pequeno, perene, 
com galhos mais ou menos pubescentes. 
As folhas são opostas, simples, ovadas, 
obtusas até 8 x 5 cm. Corola branca-rosada 
com 5 lobos, até 1 cm de diâmetro. O fruto 
é azul-escuro com drupa com 1 semente, 
subglobosa. Dispersa a rara em encostas íngremes, ravinas e crateras 
entre 400-800 m.
Estatuto	Taxonómico:	Endémica dos Açores, exceto na Graciosa
Estatuto	de	Conservação:	Quase Ameaçada

			Urze	Erica azorica
Descrição:	 Arbusto perene ou pequena 
árvore, até 6 m. Com folhas simples, tipo 
agulha. Flores em panículas terminais com 
pétalas verdes, geralmente tingidas a roxo, 
formando uma corola campanulada, entre 
1,5-1,75 mm. O fruto é uma cápsula seca. 
Comum em falésias costeiras, em inclinações secas, escoadas lávicas 
jovens e sebes até 1500 m. As plantas mais velhas são raras devido 
a cortes ilegais.
Estatuto	Taxonómico:	Endémica dos Açores
Estatuto	de	Conservação:	Quase Ameaçada

			Cedro-do-mato	Juniperus brevifolia
Descrição:	 Árvore ou arbusto perene 
dioico, até 12 m. Folhas verde escuras 
lineares-lanceoladas, tipo agulha, até 10 
x 2 mm. Sementes ovadas, 3 por cone. No 
passado, foi a árvore dominante da floresta 
açoriana, entre 600-900 m. 
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Atualmente, pode ser visto em algumas áreas que permanecem mais 
ou menos intocadas.
Estatuto	Taxonómico:	Endémica dos Açores, exceto na Graciosa
Estatuto	de	Conservação:	Em Perigo

			Sanguinho	Frangula azorica
Descrição:	 Árvore ou arbusto pequeno 
dioico, até 6 m. Folhas simples, elípticas, 
acuminadas, até 15 x 8 cm. Flores axilares 
e agrupadas. Pétalas de um amarelo 
pálido, 4-5. Fruto preto, drupa carnuda 
com 2-3 sementes, até 1 cm de diâmetro. 
Dispersa a rara em ravinas, sebes, florestas de louro e cedro-do-mato, 
geralmente, entre 500-700 m.
Estatuto	Taxonómico:	Endémica dos Açores, exceto na Graciosa
Estatuto	de	Conservação:	Em Perigo

			Pau-branco	Picconia azorica
Descrição:	 Árvore ou arbusto perene até 
8 m, com casca esbranquiçada e lisa. As 
folhas são opostas, simples e lanceoladas, 
até 6 x 3 cm. Flores em cachos axilares 
curtos e corola branca, com 4 lobos. Fruto 
azul-escuro e drupa ovada, até 1,5 cm. 
Localmente comum mas ameaçada devido a cortes rasos e à criação 
de gado. Presente em falésias, ravinas e floresta de faias-da-terra  e 
incenso, até 750 m.
Estatuto	Taxonómico:	Endémica dos Açores, exceto na Graciosa
Estatuto	de	Conservação:	Em Perigo

			Espigos-de-cedro	Arceuthobium azoricum
Descrição:	Hemiparasita dioico do cedro-
do-mato. Caule verde amarelado, com 
5-9mm de largura. Folhas tipo escamas, 
até 5mm, cónicas aos pares. Fruto verde, 



28

ovado, entre 1-3 mm.
Estatuto	Taxonómico:	Endémica dos Açores, exceto em São Miguel, 
Santa Maria, Graciosa, Corvo e Flores
Estatuto	de	Conservação:	Em Perigo

			Hera	Hedera azorica
Descrição:	 Trepadeira perene, até 20 m, 
com caule densamente tomentoso e folhas 
alternadas e simples. Flores em umbela 
com 5 pétalas. Fruto, azul-escuro, bagas 
com 2-3 sementes. Comum em falésias, 
ravinas e em florestas de incenso, louro e 
cedro-do-mato, até 900 m.
Estatuto	Taxonómico:	Endémica dos Açores
Estatuto	de	Conservação:	Não Avaliada

			Louro-da-terra,	Loureiro	Laurus azorica
Descrição:	 Arbusto ou pequena árvore 
dioica, até 13 m. Ramos jovens e folhas, 
geralmente, tomentosas na página inferior, 
elípticas, oblongas ou obovadas, mais ou 
menos agudas, aromáticas, até 15 x 6 cm. 
Flores actinomórficas, de um amarelo 
pálido. Fruto preto, baga elipsoide com 1-2 cm. Dispersa em ravinas, 
encostas íngremes e em florestas de faia-da-terra e incenso, até 850 m.
Estatuto	Taxonómico:	Endémica dos Açores
Estatuto	de	Conservação:	Quase Ameaçada
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Espécies Nativas
Espécie própria de um local, mesmo não sendo exclusiva 
do mesmo.

			Queiró	Calluna vulgaris
Descrição:	Arbusto pequeno perene, muito 
ramificado, com folhas pequenas, mais ou 
menos triangulares e opostas. Flores em 
rácimos terminais, pétalas rosa formando 
uma corola campanulada. Fruto é uma 
cápsula seca. Comum em inclinações secas 
e escoadas lávicas jovens, até 2 300 m.
Estatuto	Taxonómico:	Nativa da Macaronésia
Estatuto	de	Conservação:	Não Avaliada

			Tamujo	Myrsine retusa
Descrição:	 Arbusto dioico, perene muito 
ramificado com folhas alternadas, simples, 
dentadas até 10 x 8 mm. Flores em grupos 
de 3-9, com pétalas formando corola de 
4 a 5 lobos, até 1,5 mm de diâmetro. O 
fruto é roxo e carnudo com uma semente. 
Abundante em sebes e encostas íngremes e em florestas de cedro-do-
-mato, entre 300 a 900 m.
Estatuto	Taxonómico:	Nativa
Estatuto	de	Conservação:	Não Avaliada

			Faia-da-terra	Myrica faya
Descrição:	 Árvore ou arbusto dioico, 
perene,  entre 10-16 m. Com folhas verdes, 
oblanceoladas, mais ou menos agudas, até 
10 x 3 cm, com algumas glândulas e mar-
gens dentadas. Flores verde-amareladas 
com 4 estames cada. 



30

O fruto é uma drupa carnuda, com 4-6 mm. No passado, foi uma árvore 
dominante das florestas de baixa altitude. Atualmente, é substituída 
por incenso (espécie exótica invasora) em áreas extensas, mas ainda 
é comum abaixo dos 600 m.
Estatuto	Taxonónico:	Nativa da Macaronésia
Estatuto	de	Conservação:	Pouco Preocupante

			Feto-do-cabelinho	Culcita macrocarpa
Descrição:	 Rizoma densamente coberto 
por escalas castanho-avermelhadas. Fo-
lhas em tufo. Sori marginal, coberto por 
ápice do segmento e pelo indúsio de duas 
valvas, com 2-4 mm. Esporos tetraédricos. 
Disperso em pastagens naturais, ravinas, 
plantações de criptoméria antigas e florestas de cedro-do-mato e 
louro, acima dos 300 m.
Estatuto	Taxonómico:	Nativa da Macaronésia
Estatuto	de	Conservação:	Não Avaliada

			Feto-do-botão	Woodwardia radicans
Descrição:	 Rizoma ascendente. Folhas 
pendentes. Lâmina pinulada, ovada-
lanceolada. Segmentos em forma de foice 
e serrulados. Sori oblongo, até 3 mm. 
Esporos elípticos. Propagação vegetativa 
frequente. Localmente comum em ravinas, 
encostas e em florestas de louro ou incenso antigas, entre 50-950 m.
Estatuto	Taxonómico:	Nativa
Estatuto	de	Conservação:	Não Avaliada

			Feto-real	Osmunda regalis
Descrição:	Caule curto, folhas eretas, em tufos densos com 
esporângios agrupados. Homosporia, esporos verdes e globosos. 
Comum em encostas íngremes, em ravinas e florestas de cedro-do-
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mato e por vezes em arribas costeiras 
500-1000 m.
Estatuto	Taxonómico: Nativa da 
Macaronésia
Estatuto	de	Conservação: Não Avaliada

Espécies Exóticas
Espécie de animal ou planta que, não sendo de um local, é 
introduzida neste pelo Homem.

			Criptoméria	Cryptomeria japonica
Descrição:	 Árvore piramidal, perene com 
ramos irregularmente verticilados, até 
50 m, com casca castanho avermelhada. 
Folhas de 6 a 15 mm, subuladas e 
encurvadas. Cultivadas em povoamento 
puro para madeira e naturalizadas desde 
próximo do nível do mar até 900 m. 
Estatuto	 Taxonómico:	 Introduzida, presente em todas as ilhas dos 
Açores. Nativa do Japão e China.

			Azálea	Rhododendro indicum
Descrição:	 Arbusto perene, muito ramifi-
cado até 3 m. Folhas alternadas, elípticas a 
lanceoladas, 3-4 x 2 cm, agudas e ciliadas. 
Flores solitárias ou em rácimos tipo um-
bela. Corola vermelha a rosa com 5 lobos, 
até 5 cm de diâmetro. Possuí 5 estames, 
anteras roxas e fruto, uma cápsula seca. Escapada ornamental. Bem 
estabelecida em algumas ravinas de altitude, em inclinações e em 
plantações de criptoméria, entre 300-600 m.
Estatuto	Taxonómico:	Nativa do Japão.
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			Hortência	Hydrangea macrophylla
Descrição:	Arbusto dioico, muito ramifica-
do, até 3,5 m. Caule numeroso, ascendente 
a ereto. Folhas opostas, simples, ovadas e 
serrilhadas. 4 sépalas, grandes, azuis, bran-
cas ou rosa. 5 pétalas, geralmente azuis, 
estreitas e ovadas, até 4 mm. Fruto é uma 
cápsula. Escapada ornamental. Planta perfeitamente naturalizada e 
invasora, em determinadas circunstâncias, na maioria dos habitats até 
1000 m, ausente apenas em zonas costeiras. 
Estatuto	 Taxonómico: Introduzida, presente em todas as ilhas dos 
Açores. Nativa da Ásia.

   Leycesteria formosa
Descrição:	Arbusto dioico pequeno, entre 
1,5-2,5 m. Caule ereto e oco. Folhas simples, 
ovadas a lanceoladas e acuminadas, até 
15 x 6 cm. Flores pendentes com corola 
branca a rosada e 5 lobos, até 2 cm.  O 
seu fruto é uma baga roxa, carnuda, 
subglobosa, com muitas sementes, até 1 cm de diâmetro. Escapada 
ornamental, comum em encostas e bermas da estrada, em plantações 
de criptoméria, incenso e florestas de louro, entre 500-800 m.
Estatuto	Taxonómico:	Introduzida em São Miguel. Nativa da Índia e 
Ásia oriental.

			Polígono	Polygonum capitatum
Descrição:	 Caule pubescente, rastejante, 
com enraizamento nos nós, formando uma 
esteira. Ócrea castanha e ciliada. Folhas 
verde-avermelhadas, ovadas, agudas, 2-5 
x 1-2,5 cm, com pelos glandulares. Com 
flores brancas a rosa, capituliformes, com 
5-10 mm de diâmetro. Sementes com 3 ângulos, preto-acastanhadas. 
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Escapada ornamental, comum e invasora, especialmente em escoadas 
lávicas jovens e taludes da estrada, até 800 m.
Estatuto	 Taxonómico:	 Introduzida, presente em todas as ilhas dos 
Açores exceto Graciosa e Corvo. Nativa dos Himalaias.

Espécies Invasoras
Espécie de animal ou planta que quando introduzida num local, 
ameaça a sobrevivência de outras espécies

			Cletra,	Verdenaz	Clethra arborea
Descrição:	 Arbusto ou árvore pequena, 
perene com galhos com pelos, até 8 m. 
Folhas simples, serrilhadas, oblanceoladas, 
acuminadas, até 15 x 5 cm. Flores em 
rácimos terminais simples ou ramificados. 
5 sépalas ovadas e 5 pétalas obovadas, 
brancas, até 8 x 5 mm. O seu fruto é uma cápsula seca com pelos, até 3,5 
mm, e com numerosas sementes. Escapada ornamental, muito comum 
em florestas de louro, em ravinas e em encostas, entre 500-800 m.
Estatuto	Taxonómico:	Introduzida em São Miguel. Endémica da 
Madeira.

			Conteira,	Roca-da-velha	
				Hedychium gardneranum
Descrição:	Caule simples, robusto com fo-
lhas, mais ou menos ereto. Rizoma grosso 
e folhas oblongas acuminadas, até 50 x 20 
cm. Flores perfumadas, com corola até 5 
cm. As pétalas são amarelas e os filamen-
tos são vermelhos com 5-6 cm. Anteras amarelas com 1-1,5 cm. 
O seu fruto é uma cápsula carnuda, cor-de-laranja no interior. 
Escapada ornamental, muito comum, invasora por todo o arquipélago, 
ausente apenas em zonas costeiras e acima dos 950 m.
Estatuto	 Taxonómico:	 Introduzida, presente em todas as ilhas dos 
Açores. Nativa dos Himalaias e Nepal.
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			Incenso Pittosporum undulatum
Descrição: Árvore perene, até 25 m. Folhas 
simples, lanceoladas, até 15 x 4 cm, 
agudas, muito aromáticas, com margens 
onduladas. Pétalas brancas, 10-15 mm. O 
seu fruto é uma cápsula laranja obovoide. 
Escapada ornamental, invasora e de 
propagação rápida, dominante em todas as ilhas, entre 50-650 m.
Estatuto	 Taxonómico: Introduzida, presente em todas as ilhas dos 
Açores. Nativa da Austrália.

			Gigante Gunnera tinctoria
Descrição: Rizoma robusto, rastejante. Fo-
lhas gigantes, com pecíolo até 1,5 m e lâ-
mina cordada, até 2 m. Margens da folha 
serrilhadas. Flores em panículas densas 
muito ramificadas com 2 sépalas e 2 péta-
las. O seu fruto é uma drupa pequena car-
nuda. Escapada ornamental, extremamente invasiva em prados hú-
midos, ravinas e em encostas na região das Furnas, entre 500-700 m.
Estatuto	Taxonómico: Introduzida em São Miguel. Nativa da América 
do Sul.

			Acácia	Acacia melanoxylon
Descrição: Árvore perene, até 25 m. Folhas 
jovens, com 2 pinadas, reduzidas a 3-5 fi-
lódios venosos, até 13 x 2 cm. Flores pe-
quenas de um amarelo pálido. O seu fruto 
é um tipo de vagem, até 12 x 1 cm. Semen-
tes envolvidas por um funículo vermelho. 
Cultivada devido à sua madeira. Perfeitamente naturalizada, media-
namente invasora, propagando-se em ravinas e florestas até 700 m.
Estatuto	 Taxonómico: Introduzida, presente em todas as ilhas dos 
Açores, exceto no Corvo. Nativa da Austrália.
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O arquipélago dos Açores, uma vez que se encontra afastado de 
qualquer continente, apresenta um reduzido número de espécies 
animais. Porém, estas devido ao seu isolamento, são em muitos 
casos espécies ou subespécies endémicas. O grupo com maior 
relevância no arquipélago, é o das aves que apresenta duas espécies 
endémicas dos Açores: o Priolo (Pyrrhula murina) e o Painho-de-
-Monteiro (Oceanodroma monteiroi). Existe também uma espécie de 
ave endémica da Macaronésia, o Canário-da-terra e várias outras 
subespécies endémicas dos Açores. Quanto ao grupo dos mamíferos, 
na sua maioria foi introduzido pelo homem, à exceção do morcego-
dos-Açores, o único mamífero endémico.

O Priolo
O Priolo é uma espécie 

de ave endémica da ilha 
de São Miguel, mais es-
pecificamente, da zona 
montanhosa localizada a 
leste desta, que abrange 
os concelhos do Nordeste 
e Povoação na área da 
ZPE Pico da Vara/Ribeira 
do Guilherme. A sua popu-
lação atual está estimada 
em 500-800 casais e 
encontra-se limitada aos 
fragmentos de vegetação 
nativa ainda existentes.

6. Fauna
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É uma ave de pequeno porte, com cerca de 30 g e cujas dimensões 
variam entre 15 e 17 cm. Tem a cabeça, as asas e a cauda pretas, sendo 
a barra a meio da asa e a parte superior da cauda acastanhadas. Nesta 
espécie, os sexos são idênticos. Contudo, os juvenis diferenciam-se dos 
adultos por possuírem a cabeça castanha, em vez de preta. A mudança 
de coloração na cabeça nos juvenis ocorre por volta de outubro, 
sendo que em novembro estes já possuem o mesmo aspeto de um 
adulto. O Priolo foi considerado uma praga no século XIX pelo fato 
de se alimentar das flores das laranjeiras (cultura economicamente 
importante na época). Esta espécie esteve à beira da extinção e 
devido aos esforços para a sua conservação, possuí, atualmente, um 
estatuto de conservação Em Perigo, segundo a BirdLife International e 
o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Esta ave emblemática 
reproduz-se na floresta Laurissilva entre os meses de junho até o final 
de agosto. No verão, alimenta-se, essencialmente, em zonas abertas e 
no inverno permanece na floresta nativa de altitude. Geralmente, a 
sua alimentação inclui sementes, esporângios, botões florais e soris 
de fetos.

Atualmente, a maior ameaça que o Priolo enfrenta é a degradação 
do seu habitat natural pela presença e avanço de diversas espécies 
exóticas invasoras. Assim, diversos trabalhos foram e continuam a 
ser desenvolvidos com o intuito de recuperar a floresta Laurissilva e 
garantir a conservação desta espécie.
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Aves residentes/nidificantes da ZPE 

			Codorniz 
    Coturnix coturnix conturbans
Descrição:	 Reproduz-se em pasta-
gens e campos agrícolas, fazendo 
o seu ninho no solo. Tem o aspeto 
de uma perdiz em miniatura. A cor 
da plumagem é, essencialmente, 
castanha, variando entre o castanho 
escuro nas partes superiores e tons 
mais claros e arruivados no peito.  
A sua garganta (machos com lista preta no centro) e ventre são 
brancos. Possuí patas curtas e cinzentas e bico pequeno e escuro. 
As fêmeas são semelhantes aos machos contudo apresentam uma 
plumagem mais clara.
Estatuto	Taxonómico:	Subespécie Endémica dos Açores
Estatuto	Fenológico:	Residente
Estatuto	 de	 Conservação:	 No Livro Vermelho dos Vertebrados de 
Portugal, a espécie está classificada como Informação Insuficiente no 
arquipélago dos Açores. Na Europa, está descrita com a categoria 
SPEC 3, ainda que provisoriamente.

			Galinhola	Scolopax rusticola
Descrição:	Reproduz-se, preferencialmente, em bosques de floresta 
nativa, fazendo o ninho no solo. É uma limícola da mesma família 
das narcejas, ave com a qual apresenta muitas semelhanças. Porém, 
tem uma envergadura que a aproxima mais de um pombo-torcaz-dos- 
-açores. A sua plumagem, em tons castanhos arruivados, assegura-lhe 
a camuflagem perfeita nos locais em que habita. Possui um bico forte 
e comprido com cerca de 7 cm, uma cauda curta e as suas asas são 
compridas e arredondadas.
Estatuto	Taxonómico:	Espécie monotípica. As aves açorianas apresen-
tam características que as aproximam às do continente europeu.
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Estatuto	Fenológico:	Residente
Estatuto	 de	 Conservação:	 No Livro Vermelho dos Vertebrados de 
Portugal, esta espécie está classificada como Vulnerável na ilha da 
Madeira e Informação Insuficiente no arquipélago dos Açores. A nível 
europeu, possui a categoria SPEC 3, tendo as populações europeias, 
em geral, registado um ligeiro declínio nos últimos anos.

			Narceja-comum	Gallinago gallinago gallinago
Descrição:	Reproduz-se em pastagens e prados naturais de altitude, 
fazendo ninho no solo. Alimenta-se de minhocas, vermes e insetos. 
Em termos de volume corporal é do tamanho dum melro dos Açores e 
a sua plumagem é acastanhada com o ventre branco. Possui um bico 
comprido e algo desproporcionado com cerca de 7 cm, uma cauda 
curta e asas compridas e pontiagudas. No planalto dos Graminhais 
(único local em São Miguel onde a espécie se reproduz), há registo de 
apenas 3-5 casais reprodutores.
Estatuto	 Taxonómico:	 As aves açorianas pertencem à subespécie 
nominal que nidifica no continente europeu.
Estatuto	fenológico:	Residente/Invernante
Estatuto	 de	 Conservação:	 No Livro Vermelho dos Vertebrados de 
Portugal, está classificada como Informação Insuficiente no arquipélago 
dos Açores. A nível europeu, tem a categoria SPEC 3. As populações 
europeias, na sua maioria, têm vindo a diminuir nos últimos anos.

			Gaivota-de-patas-amarelas	 
    Larus michaellis atlantis
Descrição:	 Reproduz-se em ilhéus, 
lagoas e falésias, instalando o seu 
ninho no solo. De tamanho seme-
lhante a um cagarro. Nos adultos, 
o tom dominante da plumagem do 
dorso e das asas é cinzento (a ex-
tremidade das asa é preta com “pon-
tos” brancos); sendo a garganta, o 
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peito e o abdómen brancos. O bico é forte, de comprimento médio, e 
amarelo com a ponta vermelha. As patas são amarelas.
Estatuto	Taxonómico: Subespécie Endémica dos Açores
Estatuto	Fenológico: Residente
Estatuto	de	Conservação: Dada a abundância desta espécie, não está 
referenciada no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. A nível 
europeu, está descrita como SPEC 3, existindo mesmo um aumento 
das suas populações.

			Milhafre	ou	Queimado	
				Buteo buteo rothschildi
Descrição: Reproduz-se em zonas 
florestais ou pequenos bosques na 
proximidade de prados, pastagens, 
campos agrícolas  e outros. 
Alimenta-se de ratos, aves, coelhos, 
répteis, anfíbios, insetos e minhocas. 
Nidifica em árvores e falésias. O tom 
dominante da sua plumagem é o 
castanho nas partes superiores; castanho claro com manchas/listas 
nas partes inferiores, sendo a parte interior das asas esbranquiçada. 
A cauda é listada e quadrada. O bico é forte e enganchado, amarelo e 
preto. Sendo as suas patas amarelas e munidas de garras fortes.
Estatuto	Taxonómico: Subespécie Endémica dos Açores
Estatuto	Fenológico: Residente
Estatuto	 de	 Conservação: Esta espécie não vem referenciada no 
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. No continente europeu, é 
considerada como SPEC 3 sendo a sua situação atual Segura.

			Pombo-das-rochas Columba livia domestica
Descrição: Reproduz-se em grutas de penhascos íngremes, sobretudo 
em zonas costeiras, mas também em zonas montanhosas. Esta ave de 
tamanho médio, é uma das espécies mais conhecidas pela população 
em geral. A sua plumagem é cinzenta com barras alares pretas, tal 
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como as extremidades da cauda e o uropígio branco. O seu bico é 
curto e fino, sendo preto e branco.
Estatuto	Taxonómico: Subespécie Endémica dos Açores 
Estatuto	Fenológico: Residente
Estatuto	 de	 Conservação: No Livro Vermelho dos Vertebrados de 
Portugal, possui o estatuto de Informação Insuficiente. A nível europeu, 
é Não Ameaçada sendo a sua situação considerada Segura embora
exista  alguma confusão devido às populações ferais.

			Pombo-torcaz
    Columba palumbus azorica
Descrição: Reproduz-se em bosques, 
parques e jardins urbanos. Procura 
alimento em pastagens e campos 
agrícolas. O seu ninho possui uma 
estrutura simples, composta de 
pequenos galhos e localizada em 
árvores. Apresenta uma mancha 
branca grande no pescoço, barras 
brancas transversais nas asas e uma cauda quadrada relativamente 
comprida. O tom da sua plumagem nas partes superiores é, 
essencialmente, cinzento. Sendo a garganta e o abdómen cinzentos 
com um peito rosa arroxeado. O bico avermelhado é curto e fino. As 
patas são curtas e vermelhas.
Estatuto	Taxonómico: Subespécie Endémica dos Açores
Estatuto	Fenológico: Residente
Estatuto	de	Conservação: No Livro Vermelho dos Vertebrados de Portu-
gal possui estatuto de Informação Insuficiente. A nível europeu, surge 
como Não Ameaçada sendo a sua situação considerada de Segura.

			Bufo-pequeno	ou	Mocho Asio otus otus
Descrição: Reproduz-se em pequenos bosques, parques e jardins 
urbanos. Embora com uma silhueta e postura muito diferentes, é 
pouco maior que um pombo. A parte superior a sua plumagem, 
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por vezes finamente malhada, é castanha amarelada, tendo a sua 
garganta, peito e ventre cores e um padrão semelhante. A sua cabeça 
é, facilmente, identificável pelos seus tufos auriculares, assim como 
pelas suas faces arruivadas e olhos cor de laranja. O bico é preto e 
enganchado e as patas são castanhas amareladas.
Estatuto	Taxonómico:	As aves açorianas assemelham-se aos indivídu-
os da subespécie europeia.
Estatuto	Fenológico:	Residente
Estatuto	de	Conservação:	A espécie não vem referenciada no Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal. A nível europeu, encontra-se 
Não Ameaçada sendo a sua situação considerada Segura.

			Lavandeira	ou	Alvéola-cinzenta 
    Motacilla cinerea patriciae
Descrição:	 Reproduz-se perto de 
cursos de água, com muitas rochas 
à tona de água e com árvores nas 
margens, bem como próximo de 
lagos, pastagens, zonas costeiras, 
entre outros. Nidifica em cavidades 
de rochas, pontes de pedra, barreiras, 
entre outros. As partes superiores 
são cinzentas com as asas pretas e brancas. A garganta é preta 
nos machos sendo o peito e abdómen muito amarelos. As fêmeas 
distinguem-se do macho, essencialmente, por terem a garganta 
branca. Bico é preto e curto. As patas são rosadas.
Estatuto	Taxonómico:	Subespécie Endémica dos Açores
Estatuto	Fenológico:	Residente
Estatuto	de	Conservação:	A espécie não vem referenciada no Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal. A nível europeu, surge como Não 
Ameaçada sendo a sua situação considerada de Segura.

			Vinagreira	ou	Pisco-de-peito-ruivo	Erithacus rubecula 
Descrição:	 Reproduz-se em bosques, jardins, parques e na orla de 
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florestas, geralmente com alguma 
vegetação densa e com áreas 
abertas. Alimenta-se de insetos, 
caracóis e minhocas. Nidifica em 
troncos de árvores ocos, taludes, 
fendas, entre outros. Possui a parte 
superior castanha e o abdómen é 
branco. Faz-se notar  pela colorida 
e evidente cor arruivada das suas 
faces, garganta e peito. As patas 
são castanhas e o seu bico castanho é curto e fino. Existem várias 
designações conhecidas para esta espécie que incluem nomes 
comuns para além dos já descritos como santo antoninho e também 
papinho, nos Açores.
Estatuto	Taxonómico:	Nativa
Estatuto	Fenológico:	Residente
Estatuto	de	Conservação:	A espécie não vem referenciada no Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal. A nível europeu, está descrita 
como Não Ameaçada sendo a sua situação considerada de Segura.

			Melro-preto 
    Turdus merula azorensis
Descrição:	 Reproduz-se em matas, 
parques e jardins. Alimenta-se de 
minhocas, insetos e bagas. Nidifica 
em arbustos, sebes de pastagens, 
barreiras e muros de pedra. A 
plumagem é preta e a cauda 
quadrada é, relativamente, comprida. 
As patas são pretas. O anel ocular 
e o bico são amarelos. As fêmeas apresentam uma plumagem mais 
discreta e acastanhada, sendo o peito e abdómen dum castanho 
suavemente  malhado, por vezes em tons arruivados. O seu bico é 
acastanhado.
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Estatuto	Taxonómico:	Subespécie Endémica dos Açores
Estatuto	Fenológico:	Residente
Estatuto	 de	 Conservação:	Não está referenciada no Livro Vermelho 
dos Vertebrados de Portugal. No continente europeu, é Não Ameaçada, 
sendo classificada como Segura.

			Toutinegra-de-barrete-negro	 
    Sylvia atricapilla gularis
Descrição:	Reproduz-se em bosques 
sombrios com vegetação arbustiva 
densa, e parques ou jardins com 
arbustos luxuriantes. Nidifica junto 
à base de arbustos. Cor cinzenta-
acastanhada na parte superior até 
à cauda; a garganta e peito são 
branco-acinzentados e o abdómen é 
branco. As patas são pretas tal como o bico curto e fino. Os machos 
distinguem-se das fêmeas pela cor do barrete: preto nos machos e 
castanho ferrugem nas fêmeas.
Estatuto	Taxonómico:	Subespécie Endémica dos Açores.
Estatuto	Fenológico:	Residente
Estatuto	de	Conservação:	Não está referenciada no Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal. A nível europeu, surge como Não Ameaçada 
sendo a sua situação considerada de Segura.

			Estrelinha-de-poupa 
    Regulus regulus azoricus
Descrição:	 Reproduz-se em áreas 
de floresta nativa, bosques mistos e 
matas de criptoméria. É a ave mais 
pequena da Europa, muito pequena 
e irrequieta. A sua plumagem é, es-
sencialmente, castanha a esver-
deada, com as asas pretas e margens 
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brancas na parte superior. 
A garganta é branca e o peito e abdómen são dum branco acastanhado. 
As suas patas são pretas, assim como o bico que é curto e fino. 
Tem uma lista, de “tipo poupa”, larga na coroa: amarela nas fêmeas e 
laranja nos machos.
Estatuto	Taxonómico:	Subespécie Endémica dos Açores
Estatuto	Fenológico:	Residente
Estatuto	de	Conservação:	Esta espécie não está referenciada no Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal. A nível europeu, surge como Não 
Ameaçada sendo a sua situação considerada de Segura.

			Estorninho-malhado	
				Sturnus vulgaris granti
Descrição:	 Nidifica em buracos 
de pontes, barreiras e casas, entre 
outros. De porte muito semelhante 
ao Melro-dos-Açores, sobretudo 
devido ao seu tamanho e cor. 
Apresenta, no entanto, uma postura 
diferente quando pousado, (sendo 
o seu bico comprido e pontiagudo 
mais visível) e realiza movimentos diferentes em voo (onde é visível 
a sua quase “ausência de cauda” e as asas mais curtas e pontiagudas 
quando comparado com o Melro) e no solo. Dependendo da época 
do ano, a sua plumagem preta é pontuada de pequenas manchas 
brancas (inverno) ou reflexos metálicos verde-arroxeado. As patas são 
castanho-rosado.
Estatuto	Taxonómico:	Subespécie Endémica dos Açores.
Estatuto	Fenológico:	Residente
Estatuto	de	Conservação:	Não está referenciada no Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal. Na Europa, surge como SPEC 3 embora seja 
considerada Em Declínio.
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			Pardal-comum	Passer domesticus 
Descrição:	 Reproduz-se, sobretudo, 
em zonas habitacionais, barreiras e 
ruínas, entre outros. É, ligeiramente, 
mais pequeno que um Priolo. A 
plumagem dos machos é malhada 
de castanho e preto nas partes 
superiores; a coroa é cinzenta e 
a garganta e parte do peito são 
pretos. O abdómen é branco e o 
bico é castanho, curto e forte. As patas são rosadas. As fêmeas, de um 
castanho mais claro, apresentam um tom mais uniforme nas partes 
superiores, sendo o seu bico amarelado.
Estatuto	Taxonómico:	Espécie exótica, de origem europeia, introduzi-
da / escapada de cativeiro nos anos 60 do século passado.
Estatuto	Fenológico:	Residente
Estatuto	 de	 Conservação:	 Não está listada no Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal. A nível europeu, está classificada como SPEC 
3, tendo-se assistido, em data recente, a um declínio em alguns países.

			Bico-de-lacre	Estrilda astrild
Descrição:	 Reproduz-se em zonas 
de vegetação ripícola e caniçais. É, 
ligeiramente, mais pequeno que um 
canário-da-terra. A sua plumagem é 
castanha acinzentada, apresentando 
uma mancha vermelha no abdómen. 
O seu bico, curto e forte, é vermelho 
vivo, assim como a característica 
mascarilha. Habitualmente, voa a 
baixa altitude quase sempre constituindo pequenos grupos e por 
vezes grandes bandos de aves.
Estatuto	Taxonómico:	Espécie exótica, originária da África subsariana, 
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introduzida/escapada de cativeiro.
Estatuto	Fenológico:	Existem algumas observações na área da ZPE 
Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme, embora nunca ali tenha sido 
confirmada a nidificação desta espécie.
Estatuto	de	Conservação:	Sendo uma espécie exótica não europeia, 
introduzida, não tem qualquer estatuto de conservação.

			Tentilhão	Fringilla coelebs moreletti
Descrição:	Reproduz-se, geralmente, 
em todos os tipos de bosque, parques 
e jardins. Constrói um ninho bem ar-
ranjado, na bifurcação de ramos de 
árvores, camuflado na parte exterior 
com líquenes e musgos. A cabeça e 
parte do dorso são cinzento azulado, 
sendo a restante zona dorsal esver-
deada; as asas e a cauda são pretas e 
brancas; a garganta e o peito são rosados. O bico é cor de chumbo. As 
patas são castanho rosadas. A plumagem das fêmeas é mais discreta, 
dominando os tons castanhos.
Estatuto	Taxonómico:	Subespécie Endémica dos Açores.
Estatuto	Fenológico:	Residente
Estatuto	de	Conservação:	A espécie não vem referenciada no Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal. A nível europeu, surge como Não 
Ameaçada sendo a sua situação considerada de Segura.

			Canário-da-terra Serinus canaria 
Descrição:	Nidifica em arbustos ou 
árvores densas. A sua plumagem é 
acinzentada e castanho-claro nas 
partes superiores e laterais, apre-
sentando riscas no dorso e flancos; 
sempre com algum amarelo mis-
turado. A garganta, peito e abdó-
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men são amarelos. O bico é curto, grosso e de cor rósea. As patas são 
castanho rosadas. Tem uma característica cauda chanfrada. A fêmea é 
seme-lhante mas apresenta contudo uma plumagem menos colorida.
Estatuto	Taxonómico:	Endémica dos Açores, Madeira e Canárias
Estatuto	Fenológico:	Residente
Estatuto	de	Conservação:	Não está referenciada no Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal. A nível europeu, surge como Não Ameaçada 
sendo a sua situação considerada de Segura.

			Pintassilgo 
    Carduelis carduelis parva
Descrição:	Reproduz-se em bosques 
mistos de árvores de folha caduca a 
baixa altitude, em pinhais, pomares e 
jardins. Nidifica na copa das árvores, 
normalmente entre os ramos mais 
externos e finos. A sua plumagem 
é castanha no dorso e tem as asas 
pretas (com pontos brancos nas 
pontas das primárias e secundárias) com uma barra alar amarela ao 
meio. O peito é castanho-claro e o abdómen é branco. A sua cauda é 
chanfrada sendo preta com as pontas brancas. As patas são castanho 
claras e o bico é esbranquiçado e forte.
Estatuto	 Taxonómico:	 Espécie exótica, de origem europeia, 
introduzida/escapada de cativeiro.
Estatuto	Fenológico:	Residente
Estatuto	 de	 Conservação:	 Não está listada no Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal. A nível europeu, o seu estatuto é classificado 
como Seguro sendo uma espécie Não Ameaçada.
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Mamíferos da ZPE

			Morcego-dos-Açores 
    Nyctalus azoreum
Descrição: É o único mamífero 
endémico do arquipélago. Trata-se 
da mais pequena espécie do género 
Nyctalus da Europa, com um compri-
mento corporal máximo de 54 mm. 
A sua pelagem é, geralmente, muito 
escura, clareando na região ventral. 
Esta espécie é uma das poucas no 
mundo que possui forte atividade diurna, o que se deve, provavel-
mente, à ausência de predadores. A sua distribuição está restrita aos 
grupos central e oriental do arquipélago sendo que na ilha de Santa 
Maria a sua ocorrência é bastante rara. Esta espécie está, atualmente, 
considerada em Perigo pela Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas do 
IUCN e as suas populações estão a decrescer rapidamente. O isola-
mento geográfico a que a espécie está sujeita constitui um dos prin-
cipais fatores de ameaça, tornando-a mais sensível quer a desastres 
naturais quer a outras ameaças como a perturbação de colónias e a 
alteração ou destruição de abrigos.
Estatuto	Taxonómico: Espécie Endémica dos Açores

			Ouriço-cacheiro 
    Erinaceus europaeus
Descrição:	 O ouriço-cacheiro pos-
sui o dorso coberto de espinhos 
longos e aguçados, de cor acastan-
hada e com bandas escuras nas ex-
tremidades. Mede cerca de 18 a 20 
cm e pesa, aproximadamente, 1 kg.   
A cauda e orelhas são de pequenas 
dimensões e a cabeça encontra-se 
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bem destacada do corpo. É um animal solitário e territorial, de hábi-
tos, essencialmente, noturnos, podendo ser observado nas últimas ho-
ras do dia e ao amanhecer. Alimenta-se sobretudo de invertebrados.
Estatuto	Taxonómico:	Introduzida

			Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus
Descrição: Espécie cinegética, in-
troduzida nos Açores pelos navega-
dores portugueses. Apresenta pelo 
de uma cor pardo acinzentada terro-
sa, mais escura na cabeça do que no 
dorso, à exceção do ventre e da parte 
externa das coxas que são brancos. 
As patas posteriores são alongadas 
de cor parda acinzentadas claras, ap-
resentando uma risca branca larga. As unhas são grandes e afiadas, 
constituindo uma ferramenta imprescindível para a escavação de to-
cas e para ajudar a uma fuga rápida.
Estatuto	Taxonómico: Introduzida

			Furão	Mustela furo
Descrição:	 Pequeno carnívoro, em 
geral, castanho escuro, com os flan-
cos que podem variar de castanho 
claro até ao amarelo claro. Uma das 
suas características mais distinti-
vas é a máscara preta ou castanho 
escura que possui sobre os olhos, 
rodeada por uma mancha clara no 
focinho e entre os olhos e as orelhas
cujo rebordo é esbranquiçado.
Estatuto	Taxonómico:	Introduzido

RC
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			Rato	Rattus norvegicus
Descrição:	 É uma espécie de roedor com cerca de 25 cm de 
comprimento, cauda mais curta ou igual ao corpo, orelhas pequenas, 
pele áspera e patas com membranas interdigitais. Pensa-se que 
seja originário do Sudeste Asiático, porém, devido à ação do homem 
encontra-se disperso por todos os continentes. Pode ser observado 
em pequenos grupos compostos por um macho e várias fêmeas.
Estatuto	Taxonómico:	Introduzido

			Rato-preto	Rattus rattus
Descrição:	 Espécie de roedor com 
corpo esguio, medindo de 16 a 21 
cm de comprimento e podendo 
pesar de 80 a 300 gramas. Apresenta 
dorso preto ou cinza, orelhas e olhos 
grandes e salientes em relação 
à cabeça. As patas possuem calos estriados e sem membranas 
interdigitais. A cauda é fina em chicote com poucos pelos medindo 19 
a 25 cm. Possuem hábitos noturnos e escalam com extrema facilidade.
Estatuto	Taxonómico:	Introduzido
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Répteis e anfíbios da ZPE

			Lagartixa	Lacerta dugesii
Descrição:	Os adultos têm normal-
mente entre 10 a 15 cm mas podem 
atingir os 20 cm de comprimento. A 
sua cor varia entre o castanho claro 
e o cinzento escuro. Existe dimor-
fismo sexual, sendo que os machos 
possuem uma prega nupcial de 
cor amarela na parte inferior das 
suas patas traseiras, característica 
ausente nas fêmeas. Tal como os outros lacertídeos, possui a capaci-
dade de destacar a sua cauda caso se sinta em perigo.
Estatuto	Taxonómico:	Introduzido

			Rã-Ibérica	Rana perezi
Descrição:	 Possui uma coloração 
dorsal, geralmente, verde a 
castanha na zona posterior com 
manchas escuras. Zona ventral 
esbranquiçada. Animais robustos 
com cerca de 5 a 7 cm, sendo que 
os machos são um pouco maiores 
que as fêmeas. Apresenta olhos 
salientes e tímpano bem visível. 
Facilmente observável nas florestas junto a ribeiras, cursos de água 
temporários, pântanos,  lagos  permanentes ou temporários de água 
doce,  permanentes e temporários, margens arenosas, terrenos de 
cultivo e áreas urbanas. Espécie muito comum em todo o território 
continental, tendo sido introduzida nas ilhas como animal ornamental 
de pequenos lagos.
Estatuto	Taxonómico: Introduzido tanto na Madeira como nos Açores.
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			Tritão-de-crista	Triturus cristatus
Descrição: Tem o corpo cilíndrico com a cauda comprimida 
lateralmente, de igual tamanho ou mais comprida que o resto 
do corpo. Pode atingir cerca de 16 cm. Os machos possuem uma 
coloração castanha escura ou preta com manchas verdes irregulares 
ao longo do corpo e apresentam uma crista na altura da reprodução 
enquanto as fêmeas possuem uma apenas linha laranja. Dependem 
de zonas húmidas com alguma vegetação. Esta espécie foi introduzida 
no arquipélago da Madeira e Açores como ornamental em jardins 
privados.
Estatuto	Taxonómico: Introduzida
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O arquipélago dos Açores apresenta uma rica e vasta geodiversi-
dade e um importante património geológico, composto por diversos 
locais de interesse científico, pedagógico e turístico. Vulcões, caldei-
ras, lagoas, campos lávicos, fumarolas, águas termais, grutas e algares 
vulcânicos, fajãs, escarpas de falha e depósitos fossilíferos marinhos, 
entre tantos outros, são elementos caracterizadores do património 
geológico da região.

Neste sentido, foi criado o Geoparque Açores, que assenta numa 
rede de geossítios, dispersos pelas nove ilhas e zona marinha 
envolvente, i) que garante a representatividade da geodiversidade 
que caracteriza o território açoriano, ii) que traduz a sua história 

7. Geoturismo
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geológica e eruptiva, iii) com estratégias de conservação e promoção 
comuns e iii) baseada numa estrutura de gestão descentralizada e 
com apoio em todas as ilhas.

Saiba mais sobre o Geoparque Azores em www.azoresgeopark.com.

Geossítios
Os geossítios identificados nas Terras do Priolo são os seguintes:

O vulcão das Furnas é um aparelho poligenético silicioso, 
encimado por um complexo de caldeiras de colapso, a maior das 
quais com 8 x 5,6 km de diâmetro máximo e mínimo, e onde se 
destacam a lagoa das Furnas, cones de pedra-pomes e de escórias, 
anéis de tufos, domos e diversas manifestações de vulcanismo 
secundário, como os campos fumarólicos junto à lagoa e ao 
povoado das Furnas. Nesta caldeira ocorreram duas erupções 
históricas, a última das quais no ano de 1630 A.D.

Nos seus andossolos termais faz-se o famoso “Cozido das 
Furnas” e são inúmeras as nascentes de águas termais, minerais e 
gaso-carbónicas na “hidrópole” das Furnas, onde se pode degustar 
estas águas ou tomar banho em poças e piscinas de águas 
quentes, de reconhecidas propriedades terapêuticas.

A ribeira do Faial da Terra estabelece, grosso modo, o limite 
entre os complexos vulcânicos da Povoação e do Nordeste. 
Assim, no lado nascente apresentam-se os testemunhos do 
complexo fissural basáltico do Nordeste (o mais antigo de São 
Miguel, com cerca de 4 Ma), com escoadas e escórias basálticas 
e inúmeros filões predominantemente basálticos, enquanto a 

Caldeira do Vulcão das Furnas

Vale da Ribeira do Faial da Terra e Fajã do Calhau

SMG	1

SMG	10
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poente encontram-se as rochas traquíticas de domos e coulées 
associados ao vulcão central da Povoação.

Em pleno vale da ribeira localiza-se a queda de água do Salto 
do Prego e a aldeia do Sanguinho, um pequeno núcleo de casas a 
que se acede por um declivoso trilho pedestre que parte do Faial 
da Terra. No extremo Este deste geossítio existe uma fajã detrítica 
– a Fajã do Calhau – no sopé de uma alta falésia com mais de 
400 m de altura, que exibe diversos filões e uma praia de calhau 
rolado na sua base.

A caldeira da Povoação é uma vasta depressão vulcânica 
aberta do lado Sul, com um diâmetro médio de 6,5 km e bordos 
regulares e suavizados, dada a sua idade mais antiga. O fundo da 
caldeira, inclinado para sul, é atravessado por diversos cursos de 
água importantes, cujo trabalho erosivo permitiu o escavamento 
dos seus vales e a formação de interflúvios mais ou menos 
desenvolvidos entre estes vales. Estes correspondem às famosas 
“7 Lombas da Povoação”: as lombas do Cavaleiro, Carro, Botão, 
Pomar, Loução, Alcaide e dos Pós, de Oeste para a Leste.

No leito e nas margens daqueles cursos de água, incluindo 
da ribeira do Purgar que atravessa toda a vila da Povoação, 
podem observar-se espessos afloramentos de ignimbritos, uma 
rocha vulcânica associada a escoadas piroclásticas emitidas 
durante erupções vulcânicas muito explosivas. Esta rocha foi 
muito utilizada em toda a ilha como “pedra de lavoura” (ou rocha 
ornamental) desde o início do povoamento, e até meados do 
século passado.

Caldeira da Povoação SMG	11
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O Pico da Vara, com a altitude de 1105 m, é o ponto mais alto 
da ilha de São Miguel e integra a serra da Tronqueira, um relevo 
de carácter montanhoso cortado por profundos vales onde correm 
ribeiras de regime torrencial (localmente designadas de “Grotas”) 
e algumas permanentes, como a ribeira da Salga, a ribeira Despe-
-te Que Suas e a ribeira do Guilherme, a mais importante deste 
sector. Esta elevada drenagem superficial e o forte entalhe dos 
cursos de água retrata, em grande parte, o vulcanismo antigo 
desta área da ilha de São Miguel, constituída maioritariamente 
por escoadas lávicas e piroclastos basálticos muito alterados.

O planalto dos Graminhais desenvolve-se sensivelmente a uma 
altitude de 900-950 m, ao longo do bordo norte da caldeira do 
vulcão da Povoação e estabelece a transição para os seus flancos. 
Esta zona está coberta sobretudo por piroclastos pomíticos (pedra 
pomes) emitidos dos vulcões siliciosos das Furnas e Povoação.

Pico da Vara e Planalto dos Graminhais SMG	17

A ribeira das Coelhas desagua na costa norte da ilha de São 
Miguel, onde predominam arribas altas e escarpadas. Esta ribeira 
apresenta o seu troço inferior mais encaixado que o troço médio, 
com uma queda de água (um “salto”) de cerca de 40 m a demarcar 
estes troços. Na foz da ribeira existe uma praia de calhau rolado 
e as margens do vale fluvial apresentam depósitos de vertente 
mais ou menos desenvolvidos. O Salto da Farinha corresponde 
à referida queda de água, cujo topo exibe uma espessa escoada 
lávica basáltica e na sua base desenvolve-se uma “poça”. O nome 
Salto da Farinha vem da moagem de cereais que aqui se fazia 
antigamente.

No caminho de acesso ao miradouro e na zona de merendas, 
existente neste geossítio, pode observar-se uma disjunção 
esferoidal (ou em bolas) nas escoadas lávicas basálticas que aqui 

Salto da Farinha SMG	22
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afloram, testemunho da antiguidade destes basaltos e, em geral, 
das formações geológicas da zona oriental da ilha de São Miguel.

O curso de água “Ribeira Quente” nasce na caldeira do vulcão 
das Furnas e é alimentado por inúmeros afluentes, incluindo de 
águas quentes e férreas como é a ribeira Amarela, desagua na 
costa sul da ilha, na freguesia da Ribeira Quente. Ao longo desta 
ribeira existem quatro centrais mini-hídricas para produção de 
electricidade (as centrais dos Tambores, Canário, Túneis e Foz), 
com as suas barragens e condutas forçadas. No encaixado vale 
por onde corre a ribeira Quente existem diversas fumarolas 
e nascentes de águas férreas, termais e gaso-carbónicas, que 
contribuem para a sua coloração amarelada e águas tépidas. 
Estas fumarolas podem observar-se junto aos taludes da estrada 
regional à entrada da freguesia ou, no mar, na zona fronteiriça à 
praia, assegurando um convidativo banho de mar.

As altas vertentes sobranceiras à freguesia apresentam diver-
sas cicatrizes de movimentos de massa, enxurradas e escoadas de 
detritos, como os que ocorreram na madrugada de 31 de Outu-
bro de 1997 e que causaram 29 mortes. Na estrada de acesso à 
Ribeira Quente podem observar-se diversas quedas de água em 
afluentes deste curso de água, destacando-se aquela que ocorre 
entre os dois únicos túneis rodoviários da ilha de São Miguel.

Vale da Ribeira Quente SMG	24
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8. Percursos pedestres

Durante séculos nos Açores, a maneira mais fácil de viajar entre 
localidades, na mesma ilha, era por mar. Nesta altura, os caminhos 
eram escassos e poucos possibilitavam passagem a carruagens ou 
carros de bois. Na sua maioria, eram carreiros por onde transitavam as 
gentes na sua labuta diária, acompanhadas muitas vezes por cavalos, 
burros e mulas. Também por ali passava o gado nas idas e vindas 
das pastagens. Por esses caminhos deslocavam-se as populações 
para as festividades das localidades vizinhas, circulavam os produtos 
agrícolas, o peixe, o carvão, entre outros para a troca. As mercadorias 
de maiores dimensões seguiam por mar. Toda esta rede de caminhos 
tem vindo a ser reabilitada para usufruto de todos.

Na realidade, cada um desses trilhos passa em zonas de beleza 
excecional, ligando  a maior parte dos recantos de cada uma das ilhas, 
tanto junto ao mar, como em altitude. Os trilhos dos Açores são uma 
rede de percursos pedestres classificados pelo Governo Regional, de 
forma a garantir a segurança e tranquilidade dos pedestrianistas. 

Todos os trilhos homologados contam com sinalização própria de 
acordo com os seguintes símbolos:

caminho certo caminho errado para a esquerda para a direita
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Segurança e ética
Apesar de cada uma das ilhas ser um espaço limitado e pequeno, 

caminhar por um trilho pode representar alguns riscos que podem 
passar por uma queda ou mesmo ser surpreendido por uma intempérie.

Antes de iniciar uma caminhada, consulte o site www.trails-azores.
com pois alguns trilhos poderão estar temporariamente fechados.

Tenha sempre em atenção a previsão meteorológica, antes de 
iniciar um percurso.

Informe sempre alguém do local para onde se dirige e da hora a 
que pensa voltar.

Certifique-se de que tem o equipamento adequado e os manti-
mentos necessários.

É indispensável o uso de vestuário adequado à estação do ano 
(capa de chuva, chapéu, protetor solar sempre que necessário), água 
(sempre) e também alguma comida (por exemplo fruta). Bom calçado 
recomenda-se.

Não saia do trilho, siga o percurso marcado.
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Não sobrestime a sua condição física: Os tempos indicados para 
cada percurso baseiam-se em valores médios para uma caminhada 
sem interrupções. Leia com atenção o mapa do percurso e instruções 
anexas (perfil, extensão e grau de dificuldade) e ajuste o tempo à sua 
condição física. Tem todo o tempo do mundo!

Traga consigo todo o lixo que fizer e deposite-o em local 
apropriado, fora do trilho.

Não recolha amostras geológicas e plantas, nem fruta dos pomares.
Não perturbe o gado e feche as cancelas que tiver que abrir. Na 

maioria dos casos, elas destinam-se a evitar que o gado fuja das 
pastagens e são, por isso, imprescindíveis.

Cumprimente ao passar quem está na sua lide diária; Toda a gente 
gosta de um olá simpático e de um pouco de conversa.

A daptado de www.trails-azores.com/index.php

Trilhos das Terras do Priolo

PR10SMI	Trilho	da	Praia	da	Amora	-	Lobeira
Tipo:	Linear
Grau	de	Dificuldade:	
Este trilho começa junto ao caminho de acesso à praia da Amora, 

freguesia de Ponta Garça e termina na zona da Lobeira, freguesia 
da Ribeira Quente, tendo a duração total de cerca de 2h30m. É um 
percurso com muitas subidas e descidas que decorre ao longo da 
costa, atravessando várias ribeiras. Inicia-se por um caminho de terra 
batida que desce até ao mar. A meio da descida encontrará um desvio 
à direita com uma escadaria que dá acesso à praia da Amora. Depois 
de visitar a praia, volte pela escadaria e continue a descida até ao mar, 
passando por duas pequenas praias. Prossiga, até chegar a uma zona 
com uma pequena casa e vinhas tradicionais. A partir desse local, o 
trilho progride por um carreiro, durante cerca de 5 km. Passará por uma 
adega tradicional, até chegar a uma escada de cimento que o levará 
até à Lobeira, Freguesia da Ribeira Quente, onde o percurso termina.
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PR11SMI	Trilho	da	Ribeira	do	Faial	da	Terra
Tipo:	Linear
Grau	de	Dificuldade:
Este trilho começa no parque florestal de Água Retorta e termina 

no Faial da Terra com duração total de cerca de 1h30m. Inicia-se 
descendo por entre pastagens até chegar a um moinho abandonado. 
Nesse local, encontra uma ponte centenária que atravessa a ribeira 
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do Faial da Terra. A seguir progride por uma mata de criptoméria e 
incenso, atravessando várias pontes de madeira sobre os pequenos 
riachos que alimentam a ribeira principal. O percurso continua por 
uma escadaria até chegar a uma bifurcação, onde o trilho se cruza 
com o PRC-9-SMI Trilho do Salto do Prego. Nesse local, poderá entrar 
pela esquerda para ver a cascata do Salto do Prego, devendo depois 
retornar ao trilho principal. De seguida, prossiga pelo PRC9 virando à 
direita para o lugar do Sanguinho, onde o trilho prossegue por uma 
descida, até terminar no Faial da Terra.

PRC9SMI	Trilho	do	Faial	da	Terra	-	Salto	do	Prego
Tipo:	Circular
Grau	de	Dificuldade:
Este trilho começa e termina na localidade do Faial da Terra e tem 

a duração de cerca de 1h30m. De início, segue junto à margem duma 
ribeira que se mantém com água durante todo o ano e onde o trilho 
só se afasta por um carreiro com inclinação elevada, até junto da 
primeira bifurcação. Nesta altura, deve prosseguir-se para o Salto do 
Prego, uma cascata onde predomina uma mata de incenso e acácia. 
Regressa-se depois pelo mesmo caminho até chegar novamente à 
bifurcação, onde se vira à direita para o lugar do Sanguinho, que conta 
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com cerca de vinte casas desabitadas em processo de recuperação. 
Pensa-se que foi assim chamado devido à forte presença, de 
Sanguinho, uma planta endémica dos Açores. Depois, o trilho continua 
por uma descida, até chegar novamente à localidade do Faial da Terra.

PR12SMI	Trilho	do	Agrião
Tipo:	Linear
Grau	de	Dificuldade:
Tem início na Ribeira Quente e termina na Povoação com uma 

duração total de cerca de 3h. O percurso começa junto à ribeira num 
piso acidentado, e segue, por um caminho de terra batida, ao longo 
da costa até chegar a uma ponte de madeira. Prossegue até encontrar 
um caminho mais largo de terra batida à direita, chegando a uma 
bifurcação. Nesse local, deve-se virar à direita e descer, por entre uma 
mata de incenso, acácia e vinháticos (Persea indica), chegando a uma 
ribeira. Depois de atravessá-la, prossiga por um carreiro, já entre pastos 
até encontrar a estrada regional. Aí, segue-se pela estrada cerca de 
600 m até um caminho cimentado à direita que segue para o centro 
da Lomba do Cavaleiro. Um pouco à frente, entra-se num atalho onde 
poderá desfrutar de uma excelente vista para os Graminhais, Pico da 
Vara, Pico Bartolomeu e para as Sete Lombas da Povoação. Este atalho 
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termina na estrada regional até chegar a um desvio à direita para 
outro desvio que termina à beira-mar. Nesta zona, já pertencente à 
vila da Povoação, podem observar-se as ruínas de um antigo moinho, 
a Ponte de Ferro, uma magnifica ponte centenária com dezenas de 
metros de altura que se encontra sobre a ribeira de Pelanes e várias 
plantas endémicas como a figueira brava (Pericallis malvifolia) e o 
bracel da rocha (Festuca petraea). Depois de visitar esta zona balnear, 
pode retornar e continuar o percurso pela estrada regional ou, em 
dias de mar calmo, aventurar-se pelo calhau rolado até terminar junto 
ao porto da Povoação.

PRC6SMI	Trilho	das	Furnas
Tipo:	Circular
Grau	de	Dificuldade:
Inicia-se e termina perto das caldeiras das Furnas e segue junto 

à lagoa, passando ao lado da ermida Nossa Senhora das Vitórias. 
Após cerca de 1h30m de percurso há um desvio, podendo optar-
se por seguir em direção à lagoa Seca/Vila das Furnas, por onde 
continuará por um percurso de elevações acentuadas, com maior grau 
de dificuldade, durando cerca de 2h, até retomar ao ponto de partida. 
Poderá, também, optar por regressar às caldeiras, continuando junto 
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à lagoa, terminando desta forma o percurso em cerca de meia hora.

PR13SMI	Trilho	do	Lombo	Gordo
Tipo:	Linear
Grau	de	Dificuldade:
Inicia-se no Lombo Gordo e termina na freguesia de Água Retorta, 

com uma duração total de cerca de 1h. Tem início por um caminho de 
terra batida, numa zona de pastagens. Após uma caminhada de cerca 
de 500 m, encontra-se um trilho de terra batida à direita, por onde se 
deve seguir através de uma mata de criptoméria e incenso. Ao chegar 
à parte mais baixa, encontrará uma linha de água, geralmente seca. 
O trilho prossegue até chegar ao fim do atalho, por onde deve virar 
à direita por um caminho entre pastagens que culmina na freguesia 
de Água Retorta. Neste local, pode visitar uma moagem tradicional. O 
trilho progride através da freguesia até terminar junto à igreja.

PR14SMI	Trilho	do	Pico	da	Água	Retorta
Tipo:	Linear
Grau	de	Dificuldade:
Este trilho começa na igreja da freguesia de Água Retorta e termina 
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na freguesia do Faial da Terra, cuja duração total é de cerca de 2h. 
Inicia-se por um caminho de terra batida, onde se pode desfrutar de 
uma vista panorâmica sobre a Água Retorta, Pico Bartolomeu e Pico 
da Vara. Em dias de boa visibilidade pode também avistar-se a ilha de 
Santa Maria. Cerca de 4 km depois, encontra-se um caminho de terra 
batida à esquerda que desce mais 2 km na direção do Faial da Terra 
até encontrar uma estrada alcatroada. Nesse local, siga em frente 
para a rua da Lapa até chegar ao centro do Faial da Terra.

PR16SMI	Trilho	do	Redondo
Tipo:	Linear
Grau	de	Dificuldade:
Inicia-se na estrada regional, numa zona denominada Redondo e 

termina na freguesia da Ribeira Quente, tendo uma duração total de 
cerca de 1h. A parte inicial do percurso apresenta uma vista magnífica 
sobre o Salto do Cavalo. De seguida, o trilho prossegue por uma 
zona de pastos, onde existe uma vedação de madeira a delimitar o 
trilho, sendo possível observar o cone vulcânico do Pico dos Bodes. 
O trilho continua por uma descida com uma ribeira pela direita e 
atravessa, em diversos locais, pequenos riachos que alimentam a 
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ribeira principal. Em alguns pontos, podem observar-se fetos arbóreos 
de grandes dimensões. O trilho termina pouco depois na freguesia da 
Ribeira Quente.

PR18SMI	Trilho	da	Vigia	da	Baleia
Tipo:	Linear
Grau	de	Dificuldade:
O trilho começa na vila da Povoação e termina na freguesia 

do Faial da Terra com uma duração aproximada de 3h. Começa na 
estrada que sobe para a Lomba dos Pós, no final da qual se encontra 
um caminho à direita por onde se deve entrar. Este caminho asfaltado 
transforma-se num atalho que sobe para o Pico dos Bodes, segue-
-se um caminho de terra batida ladeado por uma mata de incenso, 
conteira e criptoméria. No final, chega-se a um entroncamento onde 
se deve virar à esquerda para visitar o miradouro do Pico dos Bodes e 
desfrutar de uma vista panorâmica sobre uma grande parte da ilha de 
São Miguel. Depois de apreciar a vista, deve-se regressar e seguindo 
em frente, descendo para o Faial da Terra. Inicialmente, o caminho 
faz-se por um piso asfaltado, depois volta-se à esquerda para um 
caminho de terra batida que dá acesso a um atalho ladeado por 
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abrigos de buxeiro e pastagens. Este termina na estrada regional ao 
longo da qual se deve caminhar cerca de 300 m, encontrando depois 
uma seta à direita que indica a descida através de um atalho de terra 
batida para a Vigia da Baleia, onde se podem avistar cetáceos com 
alguma frequência. Depois desta paragem, continue a descida para o 
Faial da Terra tendo como pano de fundo a Fajã do Calhau. Este atalho 
termina na estrada regional e, cerca de 100 m depois, encontra-se 
novamente um atalho à direita que termina no Faial da Terra, onde se 
pode ainda visitar o antigo Porto da Baleia.

PR22SMI	Trilho	do	Pico	do	Ferro	-	Caldeiras	da	Lagoa	das	Furnas
Tipo:	Linear
Grau	de	Dificuldade:
O percurso inicia-se no miradouro do Pico do Ferro e termina 

nas caldeiras da lagoa das Furnas tendo uma duração de cerca de 
1h30m. Começa num piso alcatroado que desce no sentido oposto 
ao miradouro e, cerca de 200 m depois, segue num desvio à direita 
para um atalho de terra batida que desce a falésia. Um pequeno troço 
do trilho passa dentro de uma linha de água. É um trilho indicado 
para observação de aves, onde se pode facilmente observar milhafres, 
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estrelinhas e garças e também o único mamífero endémico – o 
morcego-dos-açores. No final do percurso, deverá voltar à direita para 
às caldeiras da lagoa das Furnas.

PR23SMI	Trilho	da	Povoação	-	Pico	da	Vara
Tipo:	Linear ou Circular
Grau	de	Dificuldade:
Este percurso inicia-se na Povoação e termina no Pico da Vara – 

ponto mais alto da ilha de São Miguel – 1103 m. O percurso completo, 
tem uma duração de 5 a 6 horas e é considerado difícil. Após chegar 
ao cume do Pico da Vara, pode-se optar por descer a Algarvia (PR-7- 
SMI), Lomba da Fazenda (PR-8-SMI) ou descer pelo mesmo trilho. À 
saída da Povoação, encontra-se um desvio à direita para um atalho de 
terra batida que segue até à ribeira de Purgar. Antes de chegar a esta, 
encontra à direita uma queda de água. De seguida, retorne ao trilho 
principal e atravesse a ribeira para a outra margem, prosseguindo até 
chegar à estrada regional. Aqui deve voltar à esquerda seguindo em 
direção à Lomba de Nossa Senhora dos Remédios. Após atravessar a 
lomba, o trilho continua por uma estrada de terra batida ladeada por 
plátanos (Platanus hispanica) até ao Monte Simplício. 
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Segue-se uma zona de pastagens, prosseguindo por um atalho 
ladeado por árvores de grande porte. No final da zona de pastagens, 
o trilho entra num mato, que conduz até ao planalto dos Graminhais. 
A partir deste planalto faltam apenas 3,5 km para o Pico da Vara. Esta 
parte do trilho atravessa uma zona húmida que requer a utilização 
de calçado apropriado. Continuando o trilho, chegará ao topo, onde 
se encontra um marco geodésico. Aí poderá descansar e de seguida 
prosseguir a rota de regresso escolhida: Algarvia – 7 km; Lomba da 
Fazenda – 8 km ou Povoação – 15 km.

PR7SMI	Trilho	da	Algarvia	-	Pico	da	Vara
Tipo:	Linear
Grau	de	Dificuldade:
O trilho tem início na Algarvia, no Bardinho. Tem uma duração 

de cerca de 2h e aproximadamente 3 km de distância. A entrada é 
marcada pela abundância de vento e pelo solo coberto de musgos. 
Antes de atingir o Pico da Vara, passa pelo Pico Redondo. A subida 
continua até ao Pico da Vara, o que lhe permite desfrutar de uma 
soberba panorâmica da ilha, destacando-se, a sul, o planalto dos 
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Graminhais, o Pico Verde, a serra da Tronqueira e as Lombas da 
Povoação. O regresso é feito pelo mesmo caminho.

PR8SMI	Trilho	da	Lomba	da	Fazenda	-	Pico	da	Vara
Tipo:	Linear
Grau	de	Dificuldade:
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O trilho tem início na Lomba da Fazenda com uma subida junto à 
igreja local e atravessa a ZPE do Pico da Vara/Ribeira do Guilherme. 
Tem uma duração de cerca de 4h e aproximadamente 6,2 km de 
distância. O percurso inicial percorre uma estrada que atravessa 
uma floresta de criptoméria e termina numa clareira. A partir daqui, 
o percurso segue por um pequeno trilho pedonal ao longo do qual 
poderá observar o Pico Verde e Pico Bartolomeu. À medida que se 
aproxima do Pico da Vara, a vegetação e a paisagem moldam-se à 
ação dos ventos fortes que se fazem sentir a maiores altitudes. O 
regresso deverá ser feito pelo mesmo caminho. É um percurso linear 
e de dificuldade média.

PRC31SMI	Trilho	da	Lomba	da	Fazenda
Tipo:	Circular
Grau	de	Dificuldade:
O percurso circular da Lomba da Fazenda tem início no jardim 

público, uma duração de cerca de 1h30m e aproximadamente 7 km 
de distância. Prossegue pelo caminho do concelho até ao parque de 
campismo da Feira, onde podem ser apreciados moinhos de água. 
Daqui, prossegue até à Foz da Ribeira (zona balnear) e sobe, por trilho, 
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até ao parque endémico. O parque está situado junto à costa e exibe 
flora primitiva da ilha e uma magnífica vista sobre parte da costa 
nordestense. Daqui, o percurso continua até ao parque da Morgada, 
com saída pela zona dos Barreiros na freguesia.

Outros percursos possíveis
Existem também outros percursos disponíveis para serem 

percorridos pelos turistas, mas que atualmente não fazem parte da 
rede de trilhos dos Açores por diversos motivos.

Percurso	Nossa	Senhora	do	Pranto
Tipo:	Linear
Grau	de	Dificuldade:
O percurso tem início nas estações da Vila Sacra junto à estrada 

regional, na freguesia de São Pedro de Nordestinho. Tem uma duração 
de cerca de 1h15m e aproximadamente 2 km de distância. Caminhe 
em direção à ermida de Nossa Senhora do Pranto (edificação de 1895). 
Siga por um carreiro, por entre a pastagem verdejante, até avistar uma 
moradia. Encontra, um pouco mais à frente, uma edificação em pedra, 
onde está situado o Pocinho (nascente com conotação religiosa 
associada à ermida da Senhora do Pranto). Continue pelo caminho 
estreito, passando por uma pequena ponte e indo de encontro à 
pastagem. Poderá continuar e sair junto à Casa da Lazeira (turismo 
rural). Caso deseje continuar o percurso, siga pela pastagem e uns 
metros mais à frente encontrará um trilho que o conduzirá até uma 
ponte de madeira que passa sobre a ribeira. Continue, agora através 
de uma pequena inclinação. À esquerda, encontrará um pequeno 
desvio onde poderá ver uma pequena nascente. Prossiga e já estará 
na Assomada.
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Percurso	Fajã	do	Araújo
Tipo:	Linear
Grau	de	Dificuldade:
Este percurso inicia-se no adro da igreja de Nossa Senhora da 

Luz, no lugar da Pedreira, freguesia de Nordeste, tendo duração de 
cerca de 2h e aproximadamente 5,13 km de distância. Seguindo por 
um carreiro, passará por pontos de paragem deslumbrantes como as 
Portas da Fajã, que se abrem em direção ao mar, num estreito trilho 
cavado na rocha. Percorra toda a Fajã até à ribeira do Tosquiado e 
prossiga até à praia do Lombo Gordo. A subida até à estrada regional 
faz-se pelo caminho do Lombo Gordo, terminando no miradouro da 
Ponta da Madrugada.

Percurso	Salto	do	Cavalo/Planalto	dos	Graminhais/Pico	da	Vara
Tipo:	Linear
Grau	de	Dificuldade:
O acesso ao Pico da Vara faz-se a partir de um caminho florestal, 

marcado através de sinalética na entrada e saída da freguesia. O 
trilho tem uma duração de cerca de 4h e aproximadamente 8,2 km 
de distância. No cume do Pico da Vara, somos presenteados com 
uma magnifica vista sobre a ilha, destacando-se, a sul, o planalto 
dos Graminhais, o Pico Verde e a serra da Tronqueira e, a ocidente, as 
encostas da caldeira das Furnas e as serras de Água de Pau e Devassa. 
O regresso é feito pelo mesmo caminho até ao entroncamento inicial. 
Aqui, segue-se para o miradouro do Salto do Cavalo, situado no lado 
oposto do Pico da Vara. Mais à frente, por este trilho, chega-se a um 
caminho de terra que conduz até ao marco geodésico de Sebastião 
Alves. Prossegue-se pela orla do planalto até chegar ao miradouro do 
Salto do Cavalo.
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Percurso	Fajã	do	Rodrigo/Ribeira	do	Guilherme
Tipo:	Linear
Grau	de	Dificuldade:
Tem início junto à reserva florestal de recreio do Viveiro do 

Nordeste, um percurso de cerca de 4,5 km até chegar à ribeira do 
Guilherme, com a duração aproximada de 2h. A fajã do Rodrigo situa-
-se mesmo ao lado desta ribeira, onde se forma um enorme poço de 
água límpida e fresca e onde é possível tomar um banho refrescante. 
Nesta fajã, encontra um jardim de plantas endémicas e um parque 
para merendas e repouso. O regresso é feito pelo mesmo percurso.

Percurso	Terras	de	Nosso	Senhor	(Achadinha)
Tipo:	Linear
Grau	de	Dificuldade:
Este percurso tem início no Cogumbreiro na Achadinha, ao longo 

do qual se contemplam algumas quedas de água. O percurso termina 
junto ao mar e o regresso faz-se pelo mesmo caminho. Tem uma 
duração de cerca de 2h e aproximadamente 4 km. É de dificuldade 
média.

Percurso	Serra	da	Tronqueira
Tipo:	Linear
Grau	de	Dificuldade:
O percurso inicia-se junto à estrada regional da Tronqueira, estrada 

de terra batida, até ao miradouro com o mesmo nome, atravessando 
toda a serra. Tem uma duração de cerca de 3h e aproximadamente 
11 km de distância. Ao chegar ao miradouro, poderá contemplar a 
Laurissilva açoriana e as cicatrizes que a ribeira do Guilherme foi 
desferindo no relevo acidentado da serra da Tronqueira. Ao longo do 
percurso, poderá ter a oportunidade de ver o Priolo, ave endémica que 
apenas existe nesta serra. Ao percorrer o trilho deverá ter atenção ao 
trânsito automóvel, embora seja pouco frequente.

Fonte: Percursos Pedestres do Nordeste
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A observação de aves é uma atividade que desperta cada vez mais 
interesse em todo o mundo, por ser uma atividade lúdica, saudável 
e que permite o contacto com a natureza. Os Açores são um local 
excecional para a observação de aves marinhas e aves raras e 
acidentais oriundas do continente americano durante as épocas de 
migração e de espécies únicas endémicas, como é o caso do Priolo.

Sendo as aves um dos principais indicadores da qualidade 
ambiental de muitos ecossistemas, a atividade de observação de aves 
e a troca de informação entre os observadores mesmo amadores 
permite obter informações sobre os habitats e o estado de conservação 
da sua avifauna. Pode registar as suas observações na base de 
dados PortugalAves em www.worldbirds.org/v3/portugal.php e no 
azores.avesdeportugal.info.

9. Observação de aves
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Potencial da área para a observação de aves
No caso da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, o Priolo 

(Pyrrhula murina) é a espécie-alvo dos observadores de aves, pois só 
pode ser observado nesta área.

Para além do Priolo, podem ser observadas outras espécies de aves 
residentes na região, em especial alguns passeriformes (por exemplo 
o tentilhão, a alvéola-cinzenta, o pisco-de-peito-ruivo, a estrelinha- 
-de-poupa ou o canário-da-terra), o pombo-torcaz, o milhafre, o bufo-
pequeno ou a galinhola.

A maioria destas espécies é de fácil 
observação. No entanto, existem algumas 
condicionantes que podem dificultar a 
observação de aves, tais como:

O comportamento das aves, em 
especial aquelas espécies mais discretas;

As condições do local de observação 
que podem dificultar a visualização e 
audição (cursos de água, estradas, condi-
ções atmosféricas);

Variações sazonais;
Períodos de atividade das aves, por exemplo aves crepusculares e 

noturnas são mais difíceis de observar.
No caso específico do Priolo, a observação nem sempre é garantida. 

A raridade e os hábitos desta ave implicam que sejam necessários 
alguns pré-requisitos para que o observador garanta o sucesso da 
sua busca. Por exemplo, é essencial ter um bom conhecimento do 
comportamento da espécie, bem como da sua zona de distribuição, 
além de equipamento adequado para a observação (binóculos e 
telescópio).

Além da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, os concelhos da 
Povoação e Nordeste possuem outras áreas potenciais para a prática 
da observação de aves, nomeadamente locais propícios à observação 
de aves marinhas, espécies migratórias e espécies acidentais 
provenientes do continente Europeu e Americano.
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Local

ZPE Pico 
da Vara/ 
Ribeira 
do Gui-
lherme

Planalto dos 
Graminhais

Estrada da  
Tronqueira

Miradouro da 
Tronqueira

Grotas Fundas

Narceja-comum (Gallinago 
gallinago gallinago)
Galinhola 
(Scolopax rusticola)
Tordo-zornal (Turdus pilaris)
Escrevedeira-das-neves	
(Plectrophenax nivalis)
Cruza-bico 
(Loxia curvirostra)

Priolo (Pyrrhula murina)
Galinhola 
(Scolopax rusticola)
Canário-da-terra 
(Serinus canaria)
Estrelinha-de-poupa	
(Regulus regulus azoricus)
Cruza-bico (Loxia curvirostra)
Toutinegra-de-barrete-
-negro (Sylvia atricapila 
gularis)

Priolo (Pyrrhula murina)
Estrelinha-de-poupa	
(Regulus regulus azoricus)
Lavandeira	/Alvéola-
-cinzenta (Motacilla cinerea 
patriciae)

Priolo (Pyrrhula murina)
Pombo-torcaz
(Columba palumbus azorica)

Ponto de observação Principais Espécies

Onde observar aves
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Local

ZPE Pico 
da Vara/ 
Ribeira 
do Gui-
lherme

Nordeste

Grotas Fundas

Pico Bartolomeu

Miradouro do Salto
do Cavalo

Boca da Ribeira

Estrelinha-de-poupa 
(Regulus regulus azoricus)
Canário-da-terra 
(Serinus canaria)
Tentilhão 
(Fringilla coelebs moreletti)

Milhafre 
(Buteo buteo rothschildi)
Lavandeira	/	Alvéola-
-cinzenta (Motacilla cinerea 
patriciae)
Priolo (Pyrrhula murina)
Tentilhão 
(Fringilla coelebs moreletti)

Priolo (Pyrrhula murina)
Milhafre 
(Buteo buteo rothschildi)
Estrelinha-de-poupa 
(Regulus regulus azoricus)
Tentilhão 
(Fringilla coelebs moreletti)

Cagarro (Calonectris 
diomedea borealis)
Pardela-de-barrete 
(Puffinus gravis)
Ganso-patola 
(Morus bassanus)
Moleiro-grande 
(Stercorarius skua)

Ponto de observação Principais Espécies
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Local

Nordeste

Povoação

Farol da Ponta
do Arnel

Miradouro da vigia
da baleia (Algarvia)

Porto da Povoação

Lagoa das Furnas

Cagarro (Calonectris 
diomedea borealis)
Pardela-de-barrete 
(Puffinus gravis)
Frulho (Puffinus assimilis 
baroli)
Ganso-patola 
(Morus bassanus)
Moleiro-grande 
(Stercorarius skua)

Cagarro (Calonectris 
diomedea borealis)

Garça-branca-pequena 
(Egretta garzetta)
Rola-do-mar 
(Arenaria interpres)
Pilrito-das-praias 
(Calidris alba)
Maçarico-galego 
(Numenius phaeopus)
Cagarro (Calonectris 
diomedea borealis)
Garajau-comum 
(Sterna hirundo)

Garça-real	(Ardea cinerea)
Águia-pesqueira 
(Pandion haliaetus)
Galeirão-comum	
(Fulica atra)

Ponto de observação Principais Espécies
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Local

Povoação

Lagoa das Furnas

Achada das Furnas

Cova da Burra
(Furnas)

Porto da Ribeira
Quente

Fajã do Calhau

Galeirão-americano 
(Fulica americana)
Mergulhão-caçador	
(Podilymbus podiceps)
Piadeira (Anas penelope)
Marrequinha (Anas crecca)
Zarro-de-colar 
(Aythya collaris)

Garça-real	(Ardea cinerea)
Narceja-comum (Gallinago 
gallinago gallinago)
Narceja	de	Wilson 
(Gallinago delicata)
Combatente 
(Philomachus pugnax)
Pilrito-de-colete 
(Calidris melanotos)
Marrequinha (Anas crecca)
Piadeira (Anas penelope)
Marreca-d’asa-azul 
(Anas discors)

Galinhola 
(Scolopax rusticola)

Cagarro (Calonectris 
diomedea borealis)

Cagarro (Calonectris 
diomedea borealis)

Ponto de observação Principais Espécies
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Material necessário
Para a observação de aves, são necessários os seguintes materiais:

Binóculos/Telescópio;
Guia	de	Campo. Atualmente existem dois guias de aves dos Açores 

disponíveis: o Guia “Aves dos Açores” e o guia “Observação de Aves nos 
Açores”, que conta com uma versão em português e inglês;	

Caderno	de	Campo:	útil para anotar as observações realizadas;
Check-list:	listagem de aves que podem ser observadas (incluída 

em anexo).

Além disso, uma vez que esta atividade está muitas vezes associada 
a percursos pedestres e/ou caminhadas em diversos tipos de terreno, 
sugere-se roupa confortável e calçado adequado.

A instabilidade do tempo nos Açores aconselha a ter sempre à 
mão um impermeável. Uma visita ao planalto dos Graminhais para 
observação das espécies ali existentes exige roupa quente e botas 
impermeáveis.
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O Geocaching é um jogo de caça-ao-tesouro de alta tecnologia, 
praticado em todo o mundo por entusiastas equipados com um 
dispositivo GPS (Sistema de Posicionamento Global). A ideia básica 
é localizar no terreno pequenas caixas, designadas por Geocaches (ou 
simplesmente “caches”) e partilhar as experiências online.

Um Geocacher (jogador) pode colocar uma cache em qualquer 
lugar do mundo, anotando as  suas coordenadas usando um GPS e 
compartilhando a localização desta Geocache online.

O Geocaching é apreciado por pessoas de todas as faixas 
etárias, sendo uma atividade com um forte sentido de cooperação 
e comunidade, além de que promove a conservação da natureza e 
a consciência ambiental. Muitas vezes, pede-se aos utilizadores que 
removam algum lixo das áreas onde praticam geocaching (“Cache In, 
Trash Out” - CITO). Qualquer pessoa com um aparelho GPS pode tentar 
localizar as Geocaches espalhadas em todo o mundo.

Para saber mais sobre esta atividade vá a www.geocaching.com.

10. Geocaching
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Geocaches nas Terras do Priolo
Veja aqui as Geocaches existentes nos concelhos do Nordeste e 

Povoação. Procure a localização em www.geocaching.com, introdu-
zindo o GC Code e divirta-se a procurá-las em belas paisagens.

Concelho	de	Nordeste

Designação da Cache 

Ribeira dos Caldeirões
Recantos de Encanto 
Vigia da Baleia
Miradouro do Pesqueiro
XII Jamboree Açoriano Nordeste
Boca da Ribeira
Endémicas do Pelado
Pico da Vara
Serra da Tronqueira
Pico Bartolomeu
Cancela do Cinzeiro Forest Park
Á descoberta do Priolo
Moinhos da Ribeira do Guilherme
Ponta da Madrugada
Ponta do Sossego
Fajã do Araújo
Praia do Lombo Gordo

GC1BQ3W
GC379XV 
GC1C9EA
GC379VZ 
GC1VBV7
GC3669Y 
GC34X8H 
GCKC67 
GCK9AJ
GC34X8P 
GC2AMPF 
GC34X8K 
GC34X6D 
GC370ZV 
GC370ZQ 
GC379W1 
GC366A0

GC Code

Concelho	da	Povoação

Designação da Cache 

Salto do Cavalo
Caldeira das Furnas
Upside Down House
Sanguinho

GC1T0XZ    
GC1DZDW 
GC2M2FT 
GC21NEE 

GC Code
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Designação da Cache 

Pico dos Bodes
XII Jamboree Açoriano Povoação
Pico da Areia
Lusitani Açores
Pico do Ferro
The Big Araucaria
O segredo de Avalon
Ribeira Quente
Miradouro do Pico Longo 
Salto do Prego
Ermida do Faial da Terra
Cú de Judas
Trilho do Salto do Cavalo

GC1GKC3
GC1VBVK
GC1P1X4
GC1YDVJ
GC1HM62 
GC1N4DC 
GC33NB5 
GC3C4JD 
GC36696 
GC2EBHF 
GC2EBHN 
GC2M2FW 
GC35AD5 

GC Code
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Salga
A freguesia da Salga é dos 

povoados mais jovens do con-
celho do Nordeste, e desde cedo 
evidenciou grande dinâmica das 
suas gentes nas mais variadas 
áreas. Da Salga saíram muitos 
académicos, homens de negóci-
os e gente afoita que muito con-
tribuiu e continua a contribuir 
para o desenvolvimento desta 
localidade pacata.

O setor da panificação e pastelaria é um dos expoentes mais 
produtivos da freguesia, saindo daqui pão e doçaria para toda a ilha, 
nomeadamente o pão rústico, apreciado. A loja de artesanato “Folha 
de Milho” é uma referência na freguesia e no concelho. Daqui saem as 
cobiçadas bonecas de folha de milho, as flores em escama de peixe, 
casca de alho e cebola, pasta de alho, pasta de castanha e papiro. 
Habilidosos tapetes de junco, chapéus em ráfia natural e presépios 
em cabaças são outro produto artesanal que poderá encontrar à 
venda neste estabelecimento. As igrejas constituem o património 
arquitetónico mais relevante das freguesias do concelho do Nordeste, 
intimamente ligado à grande religiosidade deste povo. A igreja de 
São José, na freguesia da Salga, é a mais nova do concelho e remonta 
ao ano de 1903. Muito embora as suas origens remontem ao ano de 
1746. 

O concelho do Nordeste oferece aos visitantes vistas soberbas 
sobre a costa e as serras e a freguesia da Salga não é exceção. Os 
miradouros do Salto do Cavalo e o Salto da Farinha, já no interior da 
freguesia, são pontos de paragem obrigatória. 

11. Locais a visitar
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Achadinha 
Foi na freguesia da Achadinha que se deu o desembarque das 

tropas liberais vindas da Terceira, no assalto final contra o último 
reduto Miguelista nos Açores, no dia 1 de agosto de 1831. Ao que 
consta, a população da freguesia recebeu mal as tropas liberais. Um 
monumento, chamado Padrão das Almas, foi erigido em 1957 em 
homenagem às vítimas deste episódio histórico e nele foi incluído um 
azulejo retirado de uma pequena ermida dedicada a São Bento que 
existiu outrora no local onde hoje figura a igreja paroquial de Nossa 
Senhora do Rosário. Este edifício remonta ao séc. XVI, tal como muitos 
outros neste concelho, foi várias vezes remodelado, sendo a última 
vez em 1882. Esta igreja está dividida em três naves. O retábulo do 
altar-mor é revestido em talha dourada, esculpida em 1734. Embora 
humilde, esta talha engrinalda de forma vibrante este belo templo.

Da Achadinha saíram também nomes ilustres das letras, como 
João de Melo e Adelaide Freitas. Em homenagem ao romancista João 
de Melo, o município recuperou a antiga casa de família do escritor, 
adaptando-a como Casa de Cultura. Local onde se realizam saraus 
culturais com intercâmbio de escritores.

Um dos antigos caminhos rurais que ligava esta freguesia ao 
povoado vizinho, encontra-se agora adaptado num trilho pedestre 
designado como Terras de Nosso Senhor. É uma das muitas ofertas 
turísticas deste lugar, à qual se junta a gastronomia típica que pode 
ser saboreada nos restaurantes locais, como é o caso do restaurante 
Amaral.

Achada
A Achada é das freguesias com maior relevância económica do 

concelho do Nordeste. É, também, terra de gentes das letras, a começar 
pelo grande poeta Virgílio de Oliveira, homenageado com um busto 
no jardim do centro da freguesia.

À semelhança de outras localidades, o templo de Nossa Senhora 
da Anunciação constitui o maior património arquitetónico desta lo-
calidade. O primitivo templo, sob a invocação de Nossa Senhora da 
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Anunciação, data de 1526. Toda-
via, o templo atual é o resultado 
de várias remodelações, sendo 
o último restauro de 1984. É 
um templo pequeno e muito 
singelo, constituído por uma 
única torre sineira. O seu adro, 
servindo de miradouro, é um 
espaço panorâmico de onde se 
pode contemplar uma paisagem 
bucólica embelezada pelo azul 
do mar.

Os costumes e tradições deste povoado estão reunidos no Núcleo 
Museológico da Freguesia, inaugurado em 2006, num edifício junto 
ao largo da igreja. Para mais informações consultar página 136.

Parque	dos	Caldeirões
Na ribeira dos Caldeirões está localizado o maior núcleo de 

moinhos de água recuperados da região: cinco moinhos e duas 
residências de moleiro que sobreviveram ao temporal de 1986. 
Um dos moinhos, ainda em funcionamento mantém um moleiro a 
trabalhar diariamente. Este recria os métodos tradicionais de moer o 
milho para quem tenha interesse em conhecer estas tradições. Estes 
moinhos datam do séc. XVI tendo constituído, entre muitos outros 
espalhados pelo Nordeste, a única fonte de subsistência e rendimento 
de inúmeras famílias.

Este parque tem também um Centro de Apoio ao Artesanato, com 
venda de artesanato do concelho aberto durante todo o ano. Para 
mais informações consulte www.cmnordeste.pt.

Santana
Santana deve ao seu nome ao primitivo templo de Santa Ana, con-

struído no lugar da Feteira Pequena para assistência espiritual da 
população. No séc. XIX, a ermida era manifestamente insuficiente e 
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encontrava-se num estado de 
conservação lastimável. Remod-
elou-se e ampliou-se assim o 
velho Templo que veio a ser 
substituído pelo atual em 1869.

Em tempos, foram símbolos 
desta freguesia o fabrico da 
telha e da cal, ambos matéria 
primas para a construção de 
habitações e edifícios. Um 
exemplar deste património, 

o forno de Cal, situado junto à igreja e pertença de privados, está 
muito bem recuperado. Do forno de Telha, encontramos uma parte 
em ruínas do antigo edifício, situado na estrada regional e próximo 
do posto de leite.

 
Algarvia
O antigo lugar de Algarvia, provavelmente por estar desabitado 

ou quase desabitado no século XVI, é pouco referido pelo maior 
historiador dos Açores, Gaspar Frutuoso, que viveu neste século.

O primitivo templo de Nossa Senhora do Amparo da Algarvia, 
construído no séc. XVII, pelo Capitão Francisco Costão, para que os 
moradores de Algarvia, assim chamada por neste local morar uma 
mulher do Algarve, pudessem assistir à missa nos domingos e dias 
santos. Com o passar dos tempos e à medida que a população 
aumentava foi necessário construir-se um templo maior. A igreja atual 
é uma construção do séc. XIX, templo pequeno e singelo, com uma 
única torre sineira, corpo único e altar-mor simples mas atraente.

Miradouro	da	Vigia	das	Baleias	
A antiga atividade económica da caça à baleia esta ligada à 

freguesia de Algarvia, existindo aqui, no passado, um posto de vigia. 
Neste antigo posto existe atualmente um parque de merendas, a partir 
do qual se obtém uma magnífica vista sobre a costa norte da ilha.



93

Santo António de 
Nordestinho
Santo António é sinónimo de 

vistas magníficas sobre a costa 
norte da ilha, a começar pelo 
miradouro da Borda da Ladeira, 
junto à estrada regional. Além 
da vista soberba, este é dos 
melhores locais para se apreciar 
o pôr do sol.

O centro da freguesia oferece 
também um conjunto de serviços que dão alguma dinâmica ao lugar, 
desde a restauração ao artesanato, este último exposto para venda no 
centro cultural Padre Manuel Raposo. 

O templo da freguesia é um dos mais belos exemplos de 
religiosidade da ilha de São Miguel dentro dos estilos Gótico e 
Manuelino. Foi construído pelo padre Manuel Raposo e pelo povo da 
localidade, tendo sido iniciado em 1898 mas só concluído em 1906. 

Outra referência religiosa, é a ermida de Nossa Senhora de Fátima. 
Foi erigida por um particular no lugar do Espigão, sendo a primeira 
a ser edificada neste concelho sob invocação de Nossa Senhora de 
Fátima. Durante as comemorações do 13 de maio é celebrada missa 
nesta ermida, com a participação de muitos populares das freguesias 
vizinhas.

São Pedro do Nordestinho
São Pedro do Nordestinho possui um templo de grande devoção 

religiosa do povo de São Miguel e sobretudo dos locais. A ermida 
de Nossa Senhora do Pranto, pousada numa pastagem plana e 
sobranceira ao mar, tem uma história de cinco séculos, sendo a sua 
última reconstrução efetuada em 1895. Segundo a lenda, depois 
do célebre terramoto de 1522, a Virgem Maria terá aparecido a um 
jovem pastor, anunciando-lhe que Ponta Delgada seria fustigada 
pelo flagelo da peste e pedindo-lhe a construção desta ermida. A 
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população aflita levantou um templo à Virgem Maria na invocação 
de Nossa Senhora do Pranto. Facto comprovado ou não, a verdade é 
que este pequeno templo tem subsistido ali ao longo dos tempos e 
continua a ser objeto de peregrinações.

Como todos os povoados, São Pedro do Nordestinho também 
possui no coração da localidade a sua igreja, muito singular e das 
mais pequenas do concelho. A igreja de São Pedro data dos princípios 
do séc. XVI e foi propriedade particular de Sebastião Pereira. A sua 
estrutura principal foi beneficiada no séc. XVIII pelo que é atualmente 
das três igrejas paroquiais mais antigas do concelho do Nordeste.

Lomba da Fazenda
Localizada logo a seguir à vila do Nordeste, a Lomba da Fazenda 

apresenta o maior povoado e nível de desenvolvimento do concelho 
do Nordeste.

Durante muitos séculos, o rendimento das famílias da Lomba da 
Fazenda dependia do cultivo das terras: produção de milho e de trigo, 
essencialmente. O nome da freguesia deriva, precisamente, de uma 
fazenda agrícola propriedade de uma família donatária da ilha de São 
Miguel ali localizada.   

Com o passar dos tempos, o cultivo do milho e do trigo foi sendo 
abandonado, prevalecendo outras culturas embora com muito menor 
relevância e muitas delas quase exclusivamente como agricultura 
de subsistência, como sejam a batata, o feijão, a fava e a vinha, 
conhecimentos estes passados de geração em geração.

Hoje em dia, é a pecuária que sustenta grande parte da economia 
da freguesia. Grandes extensões de mato virgem e terrenos que 
outrora eram cultivados com trigo e outras plantações, são hoje 
grandes áreas de pastagens.

Todavia, a tradição do cultivo da terra e das vivências de outros 
tempos ainda se encontram presentes num ou noutro setor da 
economia. A panificação, com a confeção do pão caseiro, tão cobiçado 
por toda a ilha, é um das produções tradicionais recuperadas. Mãos 
laboriosas, dão continuidade ao modo tradicional de confeção do pão 
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de milho e de trigo, da massa sovada, do bolo do forno e dos biscoitos, 
fazendo desta atividade um valor acrescentado para a freguesia da 
Lomba da Fazenda. 

No que respeita ao património arquitetónico, é possível visitar a 
igreja da Nossa Senhora da Conceição construída em 1918 sobre as 
ruínas de um templo antigo. 

O turismo em espaço rural é outro setor que alia a vivência de 
outros tempos à modernidade. A Lomba da fazenda foi das primeiras 
freguesias do concelho a recuperar património imóvel para o turismo 
de habitação, possuindo hoje um aldeamento turístico de qualidade 
invejável.

Vila do Nordeste
Na sede do concelho está si-

tuado o património arquitetóni-
co de maior valor. A ponte cen-
tenária dos Sete Arcos, a igreja 
matriz de São Jorge, o farol do 
Arnel - o primeiro a ser construí-
do nos Açores - e um conjunto de 
imóveis com função de moradia 
no pequeno centro histórico e  
na Rua António Alves de Olivei-
ra, integram o conjunto do património de  valor da Vila do Nordeste.

A igreja matriz de São Jorge, situada junto à Câmara Municipal 
do Nordeste, é o mais importante e belo templo do concelho. Foi 
construída no século XV e sofreu várias obras de restauro, quer por 
necessidade de ampliações quer por catástrofes naturais, como foi 
o caso do sismo de 1522. A sua última modificação ocorreu no ano 
de 1976. Este templo possui uma fachada interessante, retábulo do 
altar-mor airoso, talha dourada em fundo branco, com especial realce 
para a alternância de cor do basalto nas pilastras das três naves. 
Tem, ainda, imagens do extinto convento franciscano e uma imagem 
quinhentista do orago.
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Na Vila do Nordeste, encontramos outros dois templos, as ermidas 
do Rosário, no caminho para a zona balnear da Foz da Ribeira, e a 
ermida da Nazaré, na zona piscatória.

Farol	do	Arnel
O farol do Nordeste está situado na zona piscatória da vila, no 

lugar da Nazaré, umas das zonas mais pitorescas da sede do concelho. 
Situado na ponta do Arnel, o farol do Arnel tem 15 m de altura e um 
alcance de 25 milhas. São facultadas visitas guiadas que permitem 
conhecer o seu funcionamento e no espaço encontra-se em exibição 
uma exposição permanente sobre os faróis dos Açores. Para mais 
informações consultar página 137.

Pedreira
Os primeiros cronistas não fazem referência a este local, o que 

sugere que ele foi durante muito tempo um campo virgem de 
arvoredo que se arroteou pelos anos fora. A Pedreira (donde lhe 
vem o nome) foi o local donde se extraiu grande parte da matéria 
prima, por exemplo a pedra, para as construções da vila do Nordeste. 
Depois pouco a pouco, foram-se construindo habitações para os 
trabalhadores do sítio nesta zona.

Seguiu-se a construção de uma ermida, onde se celebrava a missa 
somente aos domingos e dias santificados. Já no séc. XIX, a dimensão 
do povoado exigiu um novo templo que terá sido concluído em 
1872. É esse templo, dedicado à Nossa Senhora da Luz que existe na 
atualidade, cuja arquitetura singela lhe confere uma beleza singular.

No lugar da Pedreira, estão situados os maiores miradouros do 
concelho - Ponta do Sossego e Ponta da Madrugada – e a praia do 
Lombo Gordo e a fajã do Araújo. No que se refere a trilhos pedestres, 
existe um antigo caminho usado pelos locais da Pedreira e da vila do 
Nordeste que ali possuíam grandes extensões de vinha. Ainda hoje ali 
persistem várias das antigas habitações de apoio à cultura da vinha e 
outras construídas mais recentemente para veraneio.
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Este trilho inicia-se mesmo por trás da Igreja de Nossa Senhora da 
Luz da Pedreia e continua até à fajã do Araújo. 

Centro	Ambiental	do	Priolo
O Centro de Interpretação Ambiental é dedicado ao priolo, ave 

endémica da região este da ilha de São Miguel. O Centro dispõe de 
uma exposição interativa permanente sobre esta ave e o seu habitat, 
a floresta Laurissilva, assim como sobre as ações de conservação 
que têm sido realizadas, para a conservação desta espécie e do 
seu habitat. Encontra-se aberto ao público e pode ser visitado em 
diferentes horários ao longo do ano ou por marcação. 

Para mais informações ligue para 918 536 123 ou consulte 
centropriolo.spea.pt.

Água Retorta
Segundo Gaspar Frutuoso, 

o nome “Água Retorta” deriva 
“por respeito da água da fonte 
que pela rocha cai em voltas”. 
Esta pitoresca localidade fica 
a 75 km de Ponta Delgada e 
a 14 km da sede do concelho 
do Nordeste. Quem a visitar, 
poderá desfrutar de belíssimas 
paisagens naturais, um parque 
florestal de encantar e um rico património edificado, entre os quais 
a igreja matriz, dedicada à padroeira: Nossa Senhora Penha de 
França. No verão, a fajã do Calhau é um aprazível lugar de veraneio, 
onde muitas pessoas mantêm casas que ocupam, especialmente, 
no tempo das vindimas. De inverno, são muitos os populares que 
ainda se reúnem, nesta localidade, para as matanças do porco. Daí, a 
gastronomia da freguesia estar muito ligada aos produtos derivados 
da carne de suíno, com destaque para o molho de fígado, o desfeito, o 
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chouriço à bombeiro, a morcela na brasa e as famosas iscas de fígado. 
Visite esta freguesia e experimente a gastronomia local. 

Faial da Terra
Situado entre duas monta-

nhas ciclópicas de onde brotam 
águas límpidas com o oceano 
quase a beijar as ruas e a ribeira, 
dividindo a localidade a meio, 
fica o tão pitoresco “Presépio da 
Ilha”, como é vulgarmente ape-
lidado. Esta freguesia tão idílica, 
devido aos seus atributos natu-
rais, cujo nome deriva da abun-

dância de faia-da-terra existente no lugar onde foi implantada. Este é, 
por excelência, um local de visita obrigatória. Com 391 habitantes, o 
Faial da Terra vive, atualmente, da agropecuária.

No entanto, nem sempre foi assim. Nos princípios do séc. XVI, 
a fertilidade da terra e a beleza do vale atraíram os primeiros 
povoadores que depressa fizeram produzir os terrenos, criando os seus 
próprios meios de subsistência. O mar também foi um aliado muito 
precioso para esta comunidade, pois foi outrora uma das principais 
zonas baleeiras da ilha de São Miguel, cujas marcas, o tempo ainda 
não conseguiu apagar.

Muito conhecida pela sua aldeia fantasma, o Sanguinho, é um local 
predileto de passagem dos turistas devido à beleza “sui geniris” das 
plantas endémicas e à atração que os costumes locais despertam, a 
freguesia do Faial da Terra permanece fiel às suas particularidades.

Nossa Senhora dos Remédios 
Situada numa das encostas da vila da Povoação, a freguesia da 

Nossa Senhora dos Remédios é constituída pelas Lombas do Loução 
e Alcaide, tendo sido elevada a esta condição em 1957.
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O topónimo de “Loução”, 
atribuído a esta Lomba, teve a 
sua origem no nome de local, 
João de Loução, personalidade 
dos meados do séc. XVI, que 
construiu uma caravela numa 
entrada da bacia hidrográfica 
da Povoação. Por sua vez, o 
nome da outra Lomba, indica o 
lugar onde tiveram assento os 
Ferreiras de Azevedo que foram 
alcaides da vila da Povoação no 
séc. XVII.

A freguesia da Nossa Senhora dos Remédios possui cerca de 1 
072 habitantes e é a terceira freguesia mais populosa do concelho da 
Povoação, vivendo sobretudo da agropecuária.

Dos pratos típicos disponíveis, podemos destacar a sopa de feijão, 
os torresmos, a sopa de funcho com favas, as papas grossas e a açorda 
de feijão com pimenta da terra salgada.

Quem visitar esta freguesia terá, obrigatoriamente, de percorrer 
alguns itinerários turísticos de referência, como os miradouros do 
Pico Longo e do Pôr do sol, o museu do Trigo e a herdade do Monte 
Simplício, embora, esta última seja uma propriedade privada.

Museu	do	Trigo
O concelho da Povoação teve historicamente uma grande tradição 

na produção de cereais, o que lhe valeu o apelido do “Celeiro da 
Ilha”. O museu do Trigo surge da reconstrução de um antigo moinho 
hidráulico no qual se podem observar os instrumentos tradicionais 
utilizados na ceifa do trigo, bem como uma exposição permanente 
constituída por painéis alusivos ao cultivo de cereais em São Miguel. 
Este museu encontra-se aberto e pode ser visitado todo o ano, para 
mais informações consulte	www.cm-povoacao.pt.
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Vila da Povoação
A vila da Povoação, local 

onde desembarcaram os primei-
ros povoadores da ilha de São 
Miguel, pertence à freguesia 
mais extensa do concelho da 
Povoação com 2424 habitantes.

É constituída pelo centro, 
arredores - Comissão e Morro 
- e pelas Lombas do Cavaleiro, 
Carro, Botão, Pomar e Pós. As 
festividades em honra da pa-

droeira, Nossa Senhora Mãe de Deus, realizam-se no primeiro fim de 
semana de setembro, altura em que muitos emigrantes visitam a terra 
para passarem as festas em família. Do cardápio da freguesia fazem 
parte iguarias como o fervedouro e o molho de fígado com inhame ou 
batata-doce. Os artesãos locais dedicam-se, essencialmente, ao fab-
rico de bonecas de milho, flores de papel, mantas de trapos, rendas, 
bordados, trabalhos em escama de peixe e cantaria.

Dos pontos turísticos obrigatórios de visita, destacam-se o jardim 
municipal, as igrejas de Nossa Senhora Mãe de Deus e a de Nossa 
Senhora do Rosário, esta última classificada como imóvel de interesse 
público por ter sido a primeira igreja paroquial da ilha de São Miguel, 
o Parque Zoológico, o monumento Porta do Povoamento e os vários 
miradouros de onde se avistam deslumbrantes panorâmicas.

Furnas
A freguesia das Furnas é uma das mais belas localidades do 

arquipélago açoriano, vulgarmente conhecida como a “Sala de 
Visitas dos Açores”. O seu nome está relacionado com os fenómenos 
de vulcanismo secundário que se fazem sentir no vale das Furnas, 
denominados por “ fumarolas ou caldeiras”.

No entanto, há quem diga que a maior riqueza do vale das Furnas 
se encontra na diversidade das águas das suas nascentes, sendo 
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considerado, por especialistas, a maior hidrópole do mundo.
Neste paraíso idílico, podemos observar a lagoa das Furnas, de 

margens floridas e verdejantes, onde se encontra, de um lado, a ermida 
de Nossa Senhora das Vitórias e, do outro, a zona onde é confecionado 
o famoso cozido das Furnas.

O ex-libris do concelho da Povoação é, igualmente, conhecido pela 
magnificência dos seus parques e jardins. Aqui, podemos encontrar 
um vasto e diversificado número de parques, dos quais destacamos 
o parque do José do Canto, D. Beatriz, Fonte Bela (Família M. Perrina), 
António Borges (Família Gomes da Câmara) e o parque dos Serviços 
Florestais. No entanto, e sem retirar a beleza e importância de todos 
estes, há que dar especial atenção ao parque Terra Nostra, local onde 
se pode encontrar uma grande variedade de arbustos e árvores, 
algumas com mais de 200 anos de existência bem como uma piscina/
lago de água férrea, dominada pela imponente casa do parque, uma 
antiga residência de verão do seu fundador inglês Thomas Hickling.

Observatório	Microbiano	das	Furnas
As fumarolas apresentam uma importante vida microbiológica 

de elevado interesse científico, uma vez que se tratam de bactérias 
resistentes a elevadas temperaturas. O Observatório Microbiano 
das Furnas oferece ao visitante uma exposição demonstrativa da 
imensidade de seres microscópicos que habitam nestas águas 
termais e realiza várias atividades de descoberta destes organismos. 
Este centro encontra-se aberto ao público todo o ano, para mais 
informações consulte omic.centrosciencia.azores.gov.pt.

Centro	de	Monitorização	e	Investigação	das	Furnas
O Centro de Monitorização e Investigação das Furnas (CMIF), 

situado na margem sul da lagoa das Furnas, foi criado em 2011 
para divulgar as ações de recuperação ecológica desenvolvidas para 
recuperar a qualidade da água e o ecossistema da lagoa das Furnas.

O CMIF dispõe de uma área de acolhimento ao visitante onde é 
disponibilizada informação sobre o projeto, uma exposição interativa 
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e multimédia que permite ao 
visitante “viajar” pelo património 
natural do vale das Furnas 
e a sua lagoa, conhecendo a 
sua geologia e vulcanismo, 
ecossistemas lacustres e 
limnologia, hidrópole, fauna e 
flora nativas. 

Complementarmente, a zona 
exterior envolvente engloba 
uma zona de merendas e estadia, 
instalações sanitárias, parque 

de estacionamento e um amplo espaço verde com vista privilegiada 
sobre a lagoa. Este centro encontra-se em funcionamento durante 
todo o ano, para mais informações consulte siaram.azores.gov.pt/
centros-interpretacao/mi-furnas/horario.html

Ribeira Quente
Situada na chã de íngremes montanhas, onde o mar a seus pés 

vem beijar, está a bela e enigmática Ribeira Quente, aparentemente 
tranquila muito embora seja um local onde a mãe natureza teima em 
fazer das suas. Esta localidade é composta por duas zonas distintas: 
o Fogo, onde um núcleo de camponeses, representando 21% dos 
ativos da freguesia, pratica uma agricultura de subsistência familiar, 
explorando os terrenos baldios do local e a Ribeira, onde a comunidade 
de pescadores, representando cerca de 42% da população ativa, vive 
do mar, concentrando as suas habitações à volta do porto.

Na comunidade piscatória, 27% dos ativos são jovens, o que remete 
para a dimensão do setor pesqueiro nesta freguesia, como uma aposta 
no presente e no futuro, e com perspetivas muito animadoras, tendo 
já sido efetuados grandes investimentos no porto de pesca desta 
localidade, tornando-o num dos melhores dos Açores.

Geograficamente, o porto da Ribeira Quente é um dos mais 
bem situados da costa sul da ilha de São Miguel, não só pelas suas 
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condições de abrigo, mas sobretudo pela proximidade de bancos 
de pesca, com cerca de 100 homens matriculados. Este porto é 
também um importante marco para o desenvolvimento turístico da 
freguesia, no que respeita às atividades náuticas turísticas como o 
Whalewatching e a pesca desportiva. Ainda neste domínio, a freguesia 
da Ribeira Grande possui uma avenida virada para o mar com mais de 
1 km de extensão, constituindo uma das principais zonas aprazíveis 
de passeio do município e zona balnear com um areal paradisíaco, 
que todos os anos atrai milhares de turistas e visitantes.
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12. Roteiros pela ZPE (de carro)

1	DIA 
Ponta Delgada – Povoação – Nordeste – Ponta Delgada

1	- Furnas (Observatório Microbiano dos Açores, Centro de Monitorização e 
      Investigação das Furnas, Caldeiras das Furnas, Reserva Florestal de Recreio 
     dos Viveiros das Furnas)
2	- Vila da Povoação (Museu do Trigo, Viveiros LIFE Laurissilva Sustentável)
3	- Reserva Florestal da Cancela do Cinzeiro (Centro Ambiental do Priolo, 
     Parque de Endémicas)
4	- Pico Bartolomeu
5	- Reserva Florestal de Recreio de Nordeste
6	- Vila de Nordeste (Museu do Nordeste)
7	-	Planalto dos Graminhais
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Ao chegar ao concelho da Povoação, vindo pelo sul da ilha (cerca 
de 47 km), encontrará a deslumbrante lagoa das Furnas, onde poderá 
visitar o Centro de Monitorização e Investigação das Furnas (1). Pouco 
mais à frente (1,5 km) prossiga em direção à freguesia das Furnas onde 
terá a oportunidade de visitar as caldeiras das Furnas, o Observatório 
Microbiano dos Açores e a reserva florestal de recreio do Viveiro 
das Furnas (1), onde para além da produção de plantas endémicas e 
outras, poderá visitar o viveiro de trutas. De seguida, percorra cerca de 
13 km, em direção à vila da Povoação, onde poderá visitar o museu 
do Trigo e os Viveiros do Projeto LIFE Laurissilva Sustentável (2). 
Prossiga pela estrada regional, em direção ao concelho do Nordeste 
e cerca de 7 km depois, vire à direita para a estrada da Tronqueira. 
Prossiga apreciando a vegetação da serra da Tronqueira, até chegar à 
reserva florestal da Cancela do Cinzeiro onde poderá visitar o Centro 
Ambiental do Priolo e o parque de Endémicas, também aí situado. De 
seguida, propomos uma paragem no Pico Bartolomeu, cerca de 11 km 
à frente. Dirija-se depois até à vila de Nordeste e faça uma paragem 
para visitar o centro histórico, como o museu do Nordeste (6) ou a 
reserva florestal de recreio do Nordeste (5). Inicie o seu regresso a 
Ponta Delgada, pelo norte da ilha, onde poderá ainda aproveitar para 
visitar o planalto dos Graminhais (7) (cerca de 27 km).

2	DIAS
Ponta Delgada – Nordeste – Povoação – Ponta Delgada
Ao chegar ao concelho do Nordeste, vindo pelo norte da ilha, 

encontrará a freguesia da Salga, onde se sugere um desvio ao Salto 
da Farinha (1). Prossiga em direção ao Nordeste e cerca de 5 km à 
frente chegará ao parque da ribeira dos Caldeirões, onde terá a 
oportunidade de vislumbrar a cascata da ribeira dos Caldeirões (2) e 
visitar o espólio de moinhos de água existente no respetivo parque 
natural. Prossiga, pela estrada regional e pouco depois (cerca de 1 
km à frente) vire à direita em direção ao planalto dos Graminhais (3). 
Continue, subindo a estrada e, 7 km depois, estará no planalto dos 
Graminhais, um habitat prioritário, rico em turfeiras, que se estende 
por uma área com cerca de 81 ha.
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1	- Salga (Miradouro do Salto da Farinha)
2	- Parque da Ribeira dos Caldeirões
3	- Planalto dos Graminhais
4	- Algarvia (MIradouro da Vigia da Baleia)
5	- Vila de Nordeste
6	- Reserva Florestal de Recreio da Vila de Nordeste
7	- Reserva Florestal de Recreio Cancela do Cinzeiro (Centro Ambiental 
     do Priolo)
8	- Pico Bartolomeu
9	- Miradouro da Tronqueira
10	- Reserva Florestal de Recreio de Água Retorta
11	- Vila da Povoação (Museu do Trigo, Viveiros do Projeto LIFE 
       Laurissilva Sustentável)
12	- Furnas (Observatório Microbiano dos Açores, Centro de Monitorização e
       Investigação das Furnas, Caldeiras das Furnas, Parque Terra Nostra, 
       Reserva florestal de Recreio do Viveiro das Furnas, Lagoa das Furnas)
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De volta à estrada regional, sugerimos uma paragem no miradouro 
da Vigia da Baleia (4), na freguesia da Algarvia (cerca de 6 km de 
distância) onde encontrará um antigo posto de vigia e poderá 
desfrutar de uma vista soberba sobre o mar e encosta. De seguida, 
prossiga em direção, à vila do Nordeste onde terá à sua escolha, aí e 
ao longo do trajeto, vários tipos de alojamento onde poderá pernoitar. 
No dia seguinte, comece por visitar a reserva florestal de recreio do 
Nordeste (6), onde, para além da área de viveiros florestais, tem à 
disposição um parque infantil, zona de exercício físico e parque de 
merendas. Continue a sua jornada pela estrada regional e cerca de 
7 km depois, sugerimos uma paragem na reserva florestal de recreio 
Cancela do Cinzeiro e uma visita ao Centro Ambiental do Priolo (7). 
Neste local, poderá conhecer as ações desenvolvidas no âmbito 
dos projetos de conservação desenvolvidos e explorar o parque de 
plantas endémicas dos Açores.

De seguida, siga as indicações localizadas no parque de 
estacionamento do parque florestal de modo a dirigir-se em direção 
ao Pico Bartolomeu (8).

Após percorrer um caminho com cerca de 4,5 km, estará no 
miradouro do Pico Bartolomeu, onde poderá desfrutar de uma vista 
maravilhosa sobre as Lombas da Povoação e das Furnas, podendo 
ainda observar a extensa vegetação ao longo das encostas. Regresse 
pelo mesmo caminho e dirija-se em direção à estrada da Tronqueira. 
Cerca de 6,5 km depois (partindo do Pico Bartolomeu) encontrará um 
caminho de terra batida que marca o início da Tronqueira. Ao longo 
dos 16,5 km que compõem a sua extensão, terá a oportunidade de 
visitar o miradouro da Tronqueira (9) e, daí, apreciar o imponente 
Pico da Vara. Passará, também, pelas várias áreas de intervenção dos 
projetos LIFE Priolo e LIFE Laurissilva Sustentável e terá ainda, com 
um pouco de sorte, a possibilidade de avistar os raros Priolos, que só 
existem nesta área da ilha de São Miguel. A estrada da Tronqueira 
termina na estrada regional. Prossiga até encontrar à direita a reserva 
florestal de recreio de Água Retorta (10), com parque infantil, zona de 
merendas e parque de campismo natural. Siga, até chegar ao museu 
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do Trigo (11). Neste local, será convidado a visitar os instrumentos 
utilizados na ceifa do trigo, bem como uma exposição permanente 
alusiva ao cultivo de cereais em São Miguel. Um pouco mais à frente, 
propomos uma paragem nos viveiros do Projeto LIFE Laurissilva 
Sustentável, onde terá a oportunidade de conhecer o funcionamento 
de um viveiro de produção plantas endémicas e nativas dos Açores 
(11). De seguida, percorra a estrada regional (cerca de 13 km) até 
chegar ao vale das Furnas, onde sugerimos uma paragem nas 
caldeiras das Furnas e uma visita ao Observatório Microbiano dos 
Açores (12), também aí situado. Cerca de 1,5 km mais à frente visite 
o deslumbrante jardim botânico bicentenário do parque Terra Nostra, 
(12) onde poderá também fazer uma pausa para desfrutar de um 
banho na piscina de água quente férrea e visitar a reserva florestal 
de recreio do viveiro das Furnas (endémicas e trutas) (12). Prossiga 
em direção à lagoa das Furnas (aproximadamente 3 km de distância) 
e desfrute da paisagem exuberante e fumarolas aí presentes. Poderá 
visitar também o Centro de Monitorização e Investigação das Furnas 
(12) aí localizado. De regresso a Ponta Delgada poderá optar por ir 
pela estrada que percorre o lado norte da ilha ou pelo lado sul.

3	DIAS
Ponta Delgada – Povoação – Nordeste – Ponta Delgada
Ao chegar ao concelho da Povoação, vindo pelo lado sul da ilha 

(cerca de 47 km) onde encontrará a deslumbrante lagoa das Furnas, 
onde dispõe de um percurso circular à volta  da lagoa e onde poderá 
visitar o Centro de Monitorização e Investigação das Furnas (1). Um 
pouco mais à frente (1,5 km) continue em direção à freguesia das 
Furnas, onde terá a oportunidade de visitar as caldeiras das Furnas 
e o Observatório Microbiano dos Açores (1). De seguida, percorra 
cerca de 13 km, em direção à vila da Povoação, onde encontrará o 
museu do Trigo, a cooperativa Celeiro da Terra e o viveiro do Projeto 
LIFE Laurissilva Sustentável (2) e poderá pernoitar num dos vários 
alojamentos que este concelho oferece. No dia seguinte, inicie a 
sua viagem seguindo em direção ao concelho do Nordeste. Percorra 
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cerca de 7 km e vire à direita em direção à estrada da Tronqueira. 
Prossiga por esta estrada, apreciando a serra da Tronqueira e a sua 
vegetação até chegar à reserva florestal da Cancela do Cinzeiro onde 
poderá visitar o Centro Ambiental do Priolo (3), também aí situado. De 
seguida, propomos uma paragem no Pico Bartolomeu (4), cerca de 11 
km à frente. Dirija-se até à vila de Nordeste e faça uma paragem para 
descansar. Continue a sua viagem, de regresso à Povoação, seguindo 
pela estrada regional, e faça um desvio até à freguesia do Faial da 
Terra (cerca de 23 km), onde terá a oportunidade de visitar a pé a 
aldeia do Sanguinho e a cascata do Salto do Prego (6). Regresse à 
estrada regional e continue em direção à Povoação onde poderá 
novamente pernoitar. No dia seguinte, inicie a sua jornada em direção 
à freguesia das Furnas e siga até ao Salto do Cavalo (7). Propomos 
que percorra a estrada que o leva novamente até ao concelho do 
Nordeste. Uma vez na estrada regional, continue por cerca de 13 km, 
subindo até ao planalto dos Graminhais. (8) Finalize a sua viagem, de 
volta à estrada regional, com uma paragem no miradouro do Salto da 
Farinha (9) e regresse a Ponta Delgada percorrendo o norte da ilha.
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1	- Furnas (Observatório Microbiano dos Açores, Centro de Monitorização 
     e Investigação das Furnas, Caldeiras das Furnas)
2	-	Vila de Povoação (Museu do Trigo, Cooperativa Celeiro da Terra, Viveiros
     LIFE Laurissilva Sustentável)
3	- Reserva Florestal de Recreio da Cancela do Cinzeiro (Centro Ambiental do
     Priolo, Parque de endémicas)
4	- Pico Bartolomeu
5	- Vila do Nordeste
6	- Faial da Terra (Aldeia Sanguinho, Cascata do Salto do Prego)
7	- Miradouro do Salto do Cavalo
8	- Planalto dos Graminhais
9	-	Salga (Miradouro Salto da Farinha)



Informações
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13. Onde dormir

HOTÉIS

  Vila	da	Povoação

Hotel	do	Mar	 	 	 	
Rua Gonçalo Velho 
9650 Povoação 
Tel.:	296 550 010
Fax: 296 550 015
hoteldomar@hoteldomar.com 
www.hoteldomar.com

		Furnas

Terra	Nostra	Garden	Hotel	 	 	
Rua Padre José Jacinto Botelho 5
9675-061 Furnas | Povoação
Tel.:	296 549 090 
Fax:	296 549 099
recepcao.htnl@bensaude.pt
www.bensaude.pt

Furnas	Lake	-	Villas
Apartamentos Turísticos    
Estrada Regional do Sul, Lagoa  
das Furnas
9675-090 Furnas | Povoação
Tel.:	296 584 107 | 912 525 656 
Fax:	296 584 108
reservas@furnaslakevillas.pt
www.furnaslakevillas.pt

Hotel	Vista	do	Vale	
Aberto de 01/04 a 31/09
Rua da Palha 56
9675-042 Furnas | Povoação
Tel.: 296 549 030 
Fax: 296 549 039
geral@vistadovale.com
www.vistadovale.com
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CASAS RURAIS

		Algarvia

Casa	de	Campo	da	Algarvia
Rua D. David Dias Pimentel 32 
9630 Algarvia | Nordeste
Tel.: 296 283 630 
917 890 395 | 918 704 974
carlosabotelho@sapo.pt
www.casadecampoalgarvia.com

Casa	da	Fonte
Rua da Canada 17
9630-227 Algarvia | Nordeste
Tel.: 296 491 303 | 966 025 812 
Fax: 296 491 303
geral@tradicampo.pt
www.tradicampo.pt

		São	Pedro	de	Nordestinho

Casa	do	Outeiro
Rua do Outeiro 3
9630-248 São Pedro de  
Nordestinho | Nordeste
Tel.:	296 285 090 | 966 828 933 
luis.dutra@sapo.pt

Casa	da	Lazeira
Estrada Regional de São Pedro  
9630-248 São Pedro do  
Nordestino | Nordeste
Tel.: 296 486 541 | 960 305 287 
acasadalazeira@gmail.com
acasadalazeira.no.sapo.pt

Casa	do	Pátio
Rua José Sousa Cavaco  5
9630 São Pedro de  
Nordestinho | Nordeste
Tel.: 296 491 303 | 966 025 812 
Fax:	296 491 303
geral@tradicampo.pt
www.tradicampo.pt

Casa	da	Talha
Rua Padre Diniz da Luz  38
9630-247 São Pedro de  
Nordestinho | Nordeste
Tel.: 966 025 812
Fax: 296 491 303

		Lomba	da	Fazenda

Casa	D´Alfaias
Rua Almas de Baixo 10
9630-120 Lomba da  
Fazenda | Nordeste
Tel.: 296 287 958 
Fax: 296 287 958
alfaias@mail.pt
www.casadalfaias.com.sapo.pt

Casa	do	Açor
Rua do Convento, Lomba da Cruz 
9630-084 Lomba da  
Fazenda | Nordeste
Tel.:	296 382 365 | 962 488 701/3 
Fax:	296 382 353
casas.do.frade@mail.pt
www.geocities.com/casasdofrade
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Casas	do	Pinheiro	Alto:	Casa	da	Bilha
Rua do Triato 17-A
9630 Lomba da Fazenda | Nordeste
Tel.: 296 382 365 | 962 487 001/3
Fax: 296 382 353
casas.do.frade@mail.pt
www.geocities.com/casasdofrade

Casas	do	Pinheiro	Alto:		
Casa	da	Figueira
Rua do Convento 3, Lomba da Cruz  
9630-084 Lomba da  
Fazenda | Nordeste
Tel.: 296 382 365 | 962 487 001/3 
Fax: 296 382 353
casas.do.frade@mail.pt
www.geocities.com/casasdofrade

Casas	do	Pinheiro	Alto:	
Casa	do	Forno
Rua do Triato 19 
9630 Lomba da Fazenda | Nordeste
Tel.:	296 382 365 | 962 487 001/3 
Fax:	296 382 353
casasdofrade@mail.pt
www.geocities.com/casasdofrade 

Casas	do	Frade:	Casa	da	Pedra
Rua do Triatro 11, 13, 15
9630 Lomba da Fazenda | Nordeste
Tel.:	296 382 365 | 962 487 001/3 
Fax:	296 382 353
casas.do.frade@mail.pt
www.geocities.com/casasdofrade

Casas	do	Frade:	Casa	do	Mirante
Rua do Triatro 11, 13, 15
9630 Lomba da Fazenda | Nordeste
Tel.: 296 382 365 | 962 487 001/3 

Fax: 296 382 353
casas.do.frade@mail.pt
www.geocities.com/casasdofrade

Casas	do	Frade:	Casa	dos	Barcos
Rua do Triatro 11, 13, 15
9630 Lomba da Fazenda | Nordeste
Tel.:	296 382 365 | 962 487 001/3 
Fax: 296 382 353
casas.do.frade@mail.pt
www.geocities.com/casasdofrade

Casa	da	Tamanca
Rua do Convento, Lomba da Cruz
9630-084 Lomba da  
Fazenda | Nordeste
Tel.: 296 382 365 | 962 488 701/3 
Fax: 296 382 353
casas.do.frade@mail.pt
www.geocities.com/casasdofrade

Casa	do	Traje
Rua do Convento - Lomba da Cruz
9630-084 Lomba da  
Fazenda | Nordeste
Tel.:	296 382 365 | 962 488701/3 
Fax: 296 382 353
casas.do.frade@mail.pt
www.geocities.com/casasdofrade

		Água	Retorta

Casa	do	Recato
Lomba das Fagundas 57
9650 Água Retorta | Povoação
Tel.:	966 201 266 
Fax: 296 630 233
casadorecato@gmail.com
www.casadorecato.com.pt
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Moinho	do	Passal
Rua da Avenida  35
9650 Faial da Terra | Povoação
Tel.:	919 256 102
Fax:	919 256 102
elias5206@gmail.com

		Furnas

Casa	dos	Barcos	-	Lagoa	das	Furnas
Margem Sul da Lagoa das Furnas
9650 Furnas | Povoação

Tel.:	296 285 895 | 968 039 165 
Fax:	296 285 895
info@casadosbarcos.com
www.casadosbarcos.com

Quinta	da	Mó
Rua da Água Quente 66 
9650 Furnas | Povoação
Tel: 296 653 299

  Salga

Maria	Duarte	Almeida	
Ramal da Salga 5 
9630 Salga | Nordeste
Tel.: 296 624 478 

		Achadinha

Filomena	Maria	A.	e	C	dos	Santos	
Rua da Canada 11 
9630 Achadinha | Nordeste

		Lomba	da	Fazenda

Álvaro	Rodrigues	Cabral	de	Melo	
Rua das Almas de Baixo 10
9630 Lomba da Fazenda | Nordeste
Tel.: 296 287 958

		Vila	de	Nordeste

Moinho	da	Ribeira	do	Guilherme	
Estrada Regional 

9630 Nordeste
Tel.: 296 488 337

Casa	da	Madrinha	
Estrada Regional - Erva-Má 
9630 Nordeste
Tel.: 296 488 436

Hospedaria	de	São	Jorge	
Rua Debaixo da Ponte 
9630 Nordeste
Tel:	296 488 337

		Pedreira

Quinta	das	Queimadas 
Queimadas 
9630 Nordeste
Tel.: 296 488 578
www.quintadasqueimadas.com

ALOJAMENTO PARTICULAR
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		Furnas

Silvestre	Cordeiro	Carreiro	
Rua dos Moinhos 52 
9650 Furnas | Povoação
Tel.: 296 584 569

Ana	Beatriz	Teixeira	Rego	
Rua da Palha 56 
9650 Furnas | Povoação
Tel.: 296 549 030 | 913 846 962 

Margarida	da	Graça	S.	T.	de	Sousa	
Rua Padre Afonso Quental
9650 Furnas | Povoação

José	Guilherme	do	Couto	Ponte
Rua Padre José Botelho 10 
9650 Furnas | Povoação
Tel.: 296 584 603

		Vila	de	Nordeste

Parque	de	Campismo	-	Nordeste
Aberto de Maio a Setembro 
Foz da Ribeira do Guilherme
9630 Nordeste
Tel.:	296 488 680

		Furnas

Parque	de	Campismo 
Queimadas
9650 Furnas | Povoação
Tel.:	296 549 010 | 296 549 015
parquecampismovaledasfurnas@
gmail.com

PARQUES DE CAMPISMO / CAMPING
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14. Onde comer

		Salga

Restaurante	Madrugada
(mediante reserva)
Rua Direita 24
9630-282 Salga
Tel.: 296 462 274
 
Restaurante	Moagem
Estrada Regional
9630 Salga | Nordeste
Tel.:	296 462 544

		Achadinha

Restaurante	Pub	Amaral
Rua do Caminho Fundo 14
9630-049 Achadinha | Nordeste
Tel.: 296 452 151

		Achada

Snack-bar	dos	Caldeirões
Estrada Regional
9630-040 Achada | Nordeste
Tel.:	296 452 117 | 918 971 940
Fax: 296 452 472
apartsnackbarcaldeiroes@ 
gmail.com

Restaurante	Debbie
Rua Nova 84
9630-040 Achada | Nordeste
Tel.: 296 452 111

		Santo	António	do	Nordestino

Snack-bar	Pico	da	Vara
Rua Padre Moniz 1
9630-236 Santo António do 
Nordestino | Nordeste
Tel.: 296 486 426 | 916 730 454

		Vila	do	Nordeste

Restaurante	Esplanada
Rua Jorge M. R. Machado
9630-162 Nordeste
Tel.: 296 488 286
 
Restaurante	Tronqueira
Rua do Poceirão
0630-171 Nordeste
Tel.: 296 488 292
 
Restaurante	Estalagem	dos	Clérigos
Rua dos Clérigos
9630 Nordeste
Tel.:	296 480 100
 
Snack-bar	e	Pastelaria	O	Forno
Rua Dª Maria do Rosário
9630 Nordeste
Tel.:	296 488 200
 
Snack-bar	Jarrinha
Rua Erva Má 1-A
9630 Nordeste
Tel.: 296 488 156

RESTAURANTES / SNACK-BAR
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		Faial	da	Terra

Snack-bar	Faialense
Rua da Ribeira 29
9650 Faial da Terra 
Tel.: 296 586 050

		Nossa	Senhora	dos	Remédios

Snack	Bar	Convívio
Rua João Loução 10
9650-248 Nossa Senhora dos 
Remédios | Povoação 
Tel.: 296 559 522

		Vila	da	Povoação

Restaurante	Toronto	à	Noite
Avenida Padre João de Medeiros 3B
9650-403 Povoação 
Tel.: 296 585 850
 
Restaurante	Jardim
Largo de D. João 3/5
9050-412 Povoação 
Tel.: 296 585 413
 
Restaurante	Cantinho	do	Churrasco,	
Piano	Bar	e	Grill
Largo de Gonçalo Velho 
9650 Povoação 
Tel.: 296 559 880

Snack-bar Aquário
Rua M João de Medeiros 35
9650  Povoação 
Tel.: 296 559 980 | 961 274 540
 
Snack-bar	Brisa	do	Mar
Rua 3 Julho 37

9650 Povoação 
Tel.:	296 559 927

Snack-bar	Pic-Nic
Largo Jardim Municipal
9650 Povoação 
Tel.:	296 585 586
 
Toronto	Night’s
Noites de Karaoke / Discoteca
(Encerrado no Verão )
Avenida Padre João de Medeiros 3B
9650-403 Povoação 
Tel.: 296 585 850
 
  Furnas
Restaurante	Águas	Quentes
Rua das Águas Quentes 15
9675 Furnas | Povoação 
Tel.: 296 584 482
 
Restaurante	O	Miroma
Rua Dr. Frederico Pereira 15
9675 Furnas | Povoação 
Tel.: 296 584 422
 
Restaurante	Tony’s
Largo do Treato 5
9675 Furnas | Povoação 
Tel.: 296 584 290
962 487 895 | 962 487 893 
Fax: 296 584 604
restaurante.tonys@mail.telepac.pt  
www.restaurantetonys.pt 
 
Restaurante	O	Bocage
Rua das Caldeiras 3
9675-045 Furnas | Povoação 
Tel.: 296 584 578
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Restaurante	O	Padrinho
Avenida Pereira Ataíde 11
9675 Furnas | Povoação 
Tel.: 296 584 332
 
Restaurante	Hotel	Terra	Nostra
Rua Padre José Botelho
9675 Furnas | Povoação 
Tel.: 296 549 090
 
Restaurante	Summer	Breeze
Largo da Estrela
9675 Furnas | Povoação 
 
Restaurante	Oliver	Banhos
Rua Maria Eugénia 1
9675-Furnas | Povoação 
Tel.: 296 584 504
 
Restaurante,	Bar	e	Esplanada	do	
Parque	de	Campismo
Queimadas
9675 Furnas | Povoação 
Tel.:	296 584 058
 
Snack-bar	Restaurante	Kaldeiran
Rua Formosa  21
9675 Furnas | Povoação 
Tel.: 296 584 058
 
Snack-	bar	3	Bicas
Rua Padre Jacinto Botelho 19
9675 Furnas | Povoação 
Tel.:	296 584 222
 
Snack-bar	Cantinho	da	Poça
Lomba das Barracas
9675-012 Furnas | Povoação 
Tel.: 296 584 903 | 296 584 902

Snack-bar	Atlântida
Rua Padre José Botelho
9675 Furnas | Povoação 
Tel.: 296 584 251
 
Snack-bar	King	Burger
Largo Marquês da praia
9675 Furnas | Povoação 
Tel.: 296 584 921
 
  Ribeira	Quente

 
Restaurante	Costaneira
Rua do Castelo
9675 Ribeira Grande | Povoação 
Tel.: 296 584 123
 
Restaurante	Garajau
Rua Dr. Frederico Moniz Pereira
9675 Ribeira Grande | Povoação 
Tel.: 296 584 678
Fax:	296 584 679
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		Salga

Café	Madrugada
Rua Direita 26
9630 Salga | Nordeste
Tel.:	296 462 274
 
Café	Moagem
Estrada Regional
9630 Salga | Nordeste
Tel.: 296 462 544
 
Café	Girassol
Rua Direita 81-83
9630 Salga | Nordeste
Tel.:	296 462 136
 
Café	Priolo
Rua Direita
9630 Salga | Nordeste
Tel.: 296 462 100

		Achadinha

Snack-bar	Amaral
Rua do caminho Fundo 14
9630 Achadinha | Nordeste
Tel.: 296 452 151
 
Café	Tavares
Rua Direita 80
9630 Achadinha | Nordeste
Tel.: 296 452 311
 
Café	Os	Melos
Rua do Caminho Fundo 14
9630 Achadinha | Nordeste
Tel.: 296 452 477

		Achada

Café	Debbie
Rua Nova 84
9630 Achada | Nordeste
Tel.: 296 452 111
 
Café	de	Horácio	João	da	Silva
Rua do Ramal
9630 Achada | Nordeste
Tel.: 296 452 181

		Santana

Café	Estrela	do	Norte
Rua do Calço 1
Feteira Grande
9630 Santana | Nordeste
Tel.: 918 455 389
 
Cervejaria	Boa	Gente
Rua de Santana 18
Feteira Pequena
9630 Santana | Nordeste
Tel.: 296 452 184

		Algarvia

Café	Sonho	do	Norte
Responsável: Carlos António Arruda
Rua Nova 1
9630 Algarvia | Nordeste
Tel.:	296 452 132
 
Café	Dutra
Rua do Atalho 7-C
9630 Algarvia | Nordeste
Tel.:	296 452 165

BARES - CAFÉS - PASTELARIAS
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		Santo	António	do	Nordestinho

Snack-bar	Pico	da	Vara
Rua Padre Moniz  1
9630 Santo António do  
Nordestino | Nordeste
Tel.:	296 486 428

		São	Pedro	do	Nordestinho

Café	Rajá
Rua Padre Dinis da Luz  23-B
9630 São Pedro do  
Nordestino | Nordeste
Tel.: 296 486 078
  
		Lomba	da	Fazenda

Casa	de	Pasto	/	Café	O	Cardoso
Estrada Regional 
9630 Lomba da Fazenda | Nordeste
Tel.: 296 486 138
 
Café	Mendonça
Rua Vale de Paiva
9630 Lomba da Fazenda | Nordeste
Tel.:	296 486 343

Energie	Bar
Estrada Regional
9630-103 Lomba da  
Fazenda | Nordeste
Tel.:	296 486 156

Pipas	Bar	
Estrada Regional
9630-103 Lomba da  
Fazenda | Nordeste
Tel.:	296 486 396

		Vila	do	Nordeste

Café	Esplanada
Rua Jorge Maria Reis Machado
9630 Nordeste
Tel.: 296 488 286

Café	Sete	Arcos
Rua Jorge Maria Reis Machado
9630 Nordeste
Tel.:	296 488 180
 
		Lomba	da	Pedreira

Café	Janus
Largo da Igreja
9630 Pedreira | Nordeste
Tel.: 914 113 304

		Água	Retorta

Café	Alvorada
Canada do Rebelo 4
9650-011 Água Retorta | Povoação 
Tel.: 296 586 188
 
Taberna	Raposo
Rua Direita
9650-018 Água Retorta | Povoação  
Tel.: 296 586 257

		Faial	da	Terra

Grupo	Desportivo	do	Faial	da	Terra
Rua Direita
9650 Faial da Terra | Povoação 

		Nossa	Senhora	dos	Remedios

Bar	Luserbruno
Rua 3º Visconde Botelho 80
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9650-250 Nossa Senhora dos 
Remédios | Povoação
 
Bar	Juventude
Rua João Loução 34 A
9650-248 Nossa Senhora dos 
Remédios | Povoação 
 
Arco-Íris	Bar
Noites de Karaoke
Rua 3º Visconde Botelho 35
9650-250 Nossa Senhora dos 
Remédios | Povoação 
Tel.: 917 983 245

		Vila	da	Povoação

Bar	Sociedade	Povoação
Rua Padre Ernesto Jacinto 52
9650 Povoação

Ceaser’s	Bar
Responsável: Paulo César  
Pimentel Araújo
Largo do Jardim 20
9650 Povoação 
Tel.: 296 585 474

Pastelaria	Guida
Largo do Jardim Municipal
9650 Povoação 
Tel.: 296 559 324
 
Panificação	e	Pastelaria	Anjo	Doce
Lomba do Cavaleiro
9650 Povoação 
Tel.: 296 559 731

 

Pastelaria	Alegre	Família
Largo do Jardim Municipal 10
9650 Povoação 
Tel.:	296 099 223

		Furnas

Bar	Caldeiras
Rua das Caldeiras 36
9675 Furnas | Povoação 
Tel.: 296 584 724
 
Bar	do	Além 
Rua dos Pasteis
9675 Furnas | Povoação 
Tel.: 296 584 250

Café	Palmeira
Largo da Estrela
9675 Furnas | Povoação 
Tel.: 296 584 253 | 918 108 957
 
Padaria	e	Pastelaria	Simas	
e	Furtado,	lda.
Rua Vasco Bensaúde
9675 Furnas | Povoação 
Tel.: 296 584 940

3	Bicas	Pub
Noites de Karaoke
Rua Padre Jacinto Botelho 19
9675 Furnas | Povoação 
Tel.:	296 584 222

		Ribeira	Quente

Café	Adelino
Rua Além Ribeira 4
9675 Ribeira Quente | Povoação 
Tel.: 296 584 204
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Snack-bar	Eduarda	Braga
Rua dos Moinhos
9675 Ribeira Quente | Povoação 
Tel.: 296 584 582
 
Café	Mar	e	Sol
Rua do Castelo
9675 Ribeira Quente | Povoação 
Tel.: 296 584 662
 
Café	Caravela
Rua da Trincheira
9675 Ribeira Quente | Povoação 
Tel.: 296 584 372
 
Snack-bar,	Pub	Café	Quente
Rua do Castelo
9675 Ribeira Quente | Povoação
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15. O que fazer

Azores	Ocean	Land
Marina Pero de Teive
9500 Ponta Delgada
Tel.:  919 176275 | 912 806860 
Fax:	296 385 980
geral@azoresoceanland.com
www.azoresoceanland.com

ANC
Praia dos Santos 30 
9500 São Roque | Ponta Delgada
Tel.:	296 630 300
967 309 909 | 963 765 055
motorent.anc@gmail.com

Picos	de	Aventura	-	Rota	
das	Baleias 
Avenida Infante D. Henrique
9500 Ponta Delgada
Tel.: 296 283 288 
919 555 685 | 912 525 249
Fax: 296 283 291
geral@picosdeaventura.com

Quinta	d’	Água
Lagoa das Furnas
9650 Furnas | Povoação
Tel.:	919 256 102
elias5206@gmail.com  
www.moinhopassal.com

Trilhos	da	Natureza
Estrada da Ribeira Grande
9500-702 Ponta Delgada
Tel.:	296 381 628 | 919 020 506
info@trilhosdanatureza.com
www.trilhosdanatureza.com 

Trilhogia
Rua Gonçalo Velho 6
9650-423 Povoação
Tel.:	968 559 414
9650-423 Povoação
mail@trilhogia.com
www.trilhogia.com

BICICLETAS DE MONTANHA / BTT
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Picos	de	Aventura	-	Rota	
das	Baleias 
Avenida Infante D. Henrique
9500 Ponta Delgada
Tel.: 296 283 288 
919 555 685 | 912 525 249
Fax:	296 283 291
geral@picosdeaventura.com

Geo	Fun	-	Animação	Turística	Lda.
Avenida D. João III 47 6ª dir/sul
9500-310 Ponta Delgada
Fax: 296 098 470
Tel.: 919 931 562
www.geo-fun.com

CANOAGEM

EquiAçores
Rua Direita do Ramalho 118 
Tel.:	966 210414 | 962 701064 
9500-180 Ponta Delgada 
Fax:	296 281 372
hiperlight@mail.telepac.pt

Quinta	da	Água
Lagoa das Furnas 
9675 Furnas | Povoação 
Tel.:	919 256 102
www.quintadagua.com

Quinta	das	Raiadas
Estrada Regional 54  
Tel.: 296 295 428 | 917 782 836
9555-066 Ginetes | Ponta Delgada
geral@quintadasraiadas.com
www.quintadasraiadas.com

Azores	Golf	Islands (Verdegolf,  SA - 
Campos de Golfe dos Açores)  
9575 Achada das Furnas | Povoação   

Tel.: 296 498 559
Fax: 296 498 284 
www.azoresgolfislands.com

EQUITAÇÃO

GOLF



126

Verdegolf	Country	Club
Rua do Bom Jesus - Aflitos
9545-234 Fenais da Luz | Ponta 
Delgada  
Tel.:	296 498 559 / 60  
Fax: 296 498 284 
info@azoresgolfislands.com
www.azoresgolfislands.com

Picos	de	Aventura	-	Rota	
das	Baleias 
Avenida Infante D. Henrique
9500 Ponta Delgada
Tel.: 296 283 288 
919 555 685 | 912 525 249
Fax: 296 283 291
geral@picosdeaventura.com

Geo	Fun	-	Animação	Turística	Lda.
Avenida D. João III, 47 6ª dir/sul
9500-310 Ponta Delgada

Tel.:	919 931 562 
Fax: 296 098 470
www.geo-fun.com

GerbyBirding 
Tel.: 296 917 444
info@gerbybirding.com
www.gerbybirding.com

Futurismo	-	Ocean	Safari
Marina Pero de Teive Loja A
9500 Ponta Delgada 
Tel.:	296 628 522 | 967 808 666
Fax: 296 628 524
reservations@azoreswhale.com
www.azoreswhale.com

Moby	-	Dick	Tours 
Marina Pero de Teive
9500 Ponta Delgada
Tel.:	296 583 643 | 919 942 831
j.f.costa@iol.pt
www.mobydick-tours.com

OBSERVAÇÃO DE AVES

OBSERVAÇÃO DE CETÁCEOS
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Atlanta	Tours
Grota dos Novais BI - H-3º
9500 Ponta Delgada
Tel.:		962 504 440
rodrigues.lh@gmail.com

Picos	de	Aventura	-	Rota	
das	Baleias 
Hotel Marina Atlântico
9500 Ponta Delgada
Tel.:		296 283 288
919 555 685 | 912 525 249 
Fax: 296 283 291

geral@picosdeaventura.com
www.picosdeaventura.com 
                                                    
Azores	Ocean	Land
Marina Pero de Teive 
9500 Ponta Delgada
Tel.:		91 9176275 | 912 806860 
Fax: 296 38 59 80
geral@azoresoceanland.com
www.azoresoceanland.com

Trilhos	da	Natureza 
Tel.: 919 020 506 | 968 687 473
info@trilhosdanatureza.com
www.trilhosdanatureza.com 
 
Trilhogia
Rua Gonçalo Velho
9650 Povoação
Tel.:  296 559 937
967 478 577 | 968 559 414
www.trilhogia.com

Picos	de	Aventura
Hotel Marina Atlântico
Av. Infante D. Henrique
9500 Ponta Delgada 
Tel.: 296 283 288
Fax: 296 283 291
www.picosdeaventura.com

 

Geo	Fun	-	Animação	Turística	Lda.
Avenida Infante D.Henrique
9500-150 Ponta Delgada
Tel.:  919 931 562
info@geo-fun.com 
www.geo-fun.com

Futurismo	-	Ocean	Safari
Marina Pero de Teive Loja A
9500 Ponta Delgada 
Tel.:	296 628 522 | 967 808 666
Fax: 296 628 524
reservations@azoreswhale.com
www.azoreswhale.com

Fora	da	Estrada
Tel.:	968 517 981 | 914 288 801
fernando.cabido@sapo.pt

PASSEIOS PEDESTRES
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Moby	-	Dick	Tours 
Marina Pero de Teive
9500 Ponta Delgada
Tel.:	296 583 643 | 919 942 831
j.f.costa@iol.pt
www.mobydick-tours.com 
 
 

Quinta	d’Água
Lagoa das Furnas
9650 Furnas | Povoação
Tel.:		919 256 102

100%	Aventura
Rua Amorim 30
9500 Ponta Delgada
Tel.:	296 654 508 | 912 698 414
geral@cemporcentoaventura.com
www.cemporcentoaventura.com

Amazing	Tours (Carrinha de 
9 Lugares) 
Rua  António Moniz Barreto
9560 Lagoa
Tel.:	296 965 807 | 962 526 603
ra@amazingtours.se
www.amazingtours.se

Azores	Ocean	Land
Rua do Laureano  233
9500-313 Ponta Delgada 
Tel.:	912 806 860 | 919 176 275
Fax: 296 385 980

Festitour
Rua Santa Rosa 66 B
9500 Ponta Delgada 
Tel.:	916 064 334
geral@festitour.net
www.festitour.net

Geo	Fun	-	Animação	Turística	Lda.
Avenida D. João III 47 6ª dir/sul
9500-310 Ponta Delgada
Tel.:	919 931 562
Fax: 296 098 470
www.geo-fun.com
 
Picos	de	Aventura
Hotel Marina Atlântico
Av. Infante D. Henrique
9500 Ponta Delgada
Tel.:	296 283 288
Fax: 296 283 291
geral@picosdeaventura.com
www.picosdeaventura.com

PASSEIOS DE BARCO

PASSEIOS VIATURA TODO TERRENO E CARRINHA 
9 LUGARES
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Futurismo	-	Ocean	Safari
Marina Pero de Teive Loja A
9500 Ponta Delgada
Tel.:	296 628 522 | 967 808 666
Fax: 296 628 524
reservations@azoreswhale.com
www.azoreswhale.com

Fora	da	Estrada
Tel.:	968 517 981 | 914 288 801
fernando.cabido@sapo.pt

Trilhogia
Rua Gonçalo Velho
9650 Povoação 
Tel.:	296 559 937
967 478 577 | 968 559 414
www.trilhogia.com

ANC
Praia dos Santos 30
9500 São Roque | Ponta Delgada
Tel.:	296 630 300
967 309 909 | 963 765 055
motorent.anc@gmail.com

F.R.B.	-	Sport	fishing
Responsável: Sr. Fernando 
Tel.:	296 919 147
965 831 213 | 964 789 464

frb-galeus@hotmail.com
www.frb-fishing.com

Oliver	Banhos
Rua Maria Eugénia Oliveira 

9580 Furnas | Povoação
Tel.:	968 180 164

PASSEIOS DE MOTO 4

PESCA DE ALTO MAR

TERAPIA - MASSAGENS
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16. Produtos regionais e artesanato

  Salga

Associação	Sol	Nascente
Biscoitos e pastelaria tradicional
Horário: Aberto Seg. a Sexta das 
8h30 às 17h30
Rua Direita 79
9630 Salga | Nordeste
Tel.: 296 462 500

Mãos	de	Fada
Pão caseiro, biscoitos e outra 
pastelaria
Rua Direita 32
9630 Salga | Nordeste 
Tel.:	296 462 366

		Lomba	da	Fazenda

Cooperativa	Alegria	e	Paz
Pão caseiro, massa sovada, bolo de 
forno e outra pastelaria
Horário:	Seg. a Sexta das 8h às 20h 
e Sábados das 8h às 10h (só por 
encomenda)
Rua dos Arreiros 1
9650 Lomba Fazenda | Nordeste
Tel.: 296 486 083

		Faial	da	Terra

Cozinha	d’Avó
Responsável: Lúcia Botelho
Bolo lêvedo, biscoitos de massa, 
bolos de massa 
Horário:	Aberto das 8h às 17h 
Rua da Igreja 2
9650 Faial da Terra | Povoação 
Tel.: 296 586 181
Fax: 296 586 190

		Nossa	Senhora	dos	Remédios

Cooperativa	Celeiro	da	Terra
Licores, doces e biscoitos
Horário: Aberto das 8h às 17h
Estrada Regional da Lomba  
do Alcaide 
9650 Povoação 
Tel.: 296 559 244

		Furnas

Emanuel	Casado
Doçaria e artesanato tradicional, 
caramelos, rebuçados, mel, queijadas 
de mel e papas grossas   
Tel.:	296 584 351 | 916 411 816
ecasado@iol.pt 

PRODUTOS REGIONAIS    
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Bolos	Lêvedos	das	Furnas		
Os	Genuínos
Responsável: Maria da Conceição 
Quental
Bolos lêvedos, biscoitos, broa de 
coco, bolachinhas de areia, massa 
sovada 
Rua de Sant’ Ana 16 A
9675-046 Furnas | Povoação 
Tel.: 296 584 548 | 919 837 688
 
Pastelaria	Nélia	Furtado
Bolo lêvedo das Furnas e outra 
pastelaria 
Rua dos Moinhos 14
9650 Furnas Povoação 
Tel.: 296 584 920 | 914 502 963
 

Bolos	Lêvedos	típicos	das	Furnas
Responsável: Maria da Glória Moniz
Bolo lêvedo, caramelos variados, 
amêndoa torrada, milho torrado, 
bolo de sertã, biscoitos caseiros 
Avenida Victor Manuel Rodrigues 16
9650 Furnas | Povoação
Tel.: 296 584 570
 
Artesanato	e	Moagem	em	Povoação
Produtos regionais 
Rua Maria Eugénia Moniz Oliveira
9675-059 Furnas | Povoação

Mercado	das	Caldeiras 
Produtos regionais 
Largo das Caldeiras
9675-045 Furnas | Povoação

		Salga

Associação	Sol	Nascente
Rendas, bordados e tecelagem 
Horário: Aberto de Seg. a Sexta das 
8h30 às 17h30
Rua Direita 79
9630 Salga | Nordeste
Tel.: 296 462 500
  
Folha	do	Milho 
Figuras de folha de milho e flores 
9630 Salga | Nordeste
Tel.: 296 462 415 

		Achada	

Centro	Municipal	de	Apoio	
ao	Artesanato
Figuras de folha de milho e flores
Parque da Ribeira dos Caldeirões
9630 Achada | Nordeste
Tel.: 961 225 226 

		Santo	António	do	Nordestinho

Centro	Comunitário	de	Inserção	
Social	da	Casa	do	Povo	do	
Nordestinho
Rendas, bordados, retalhos, banners 
religiosos, linho 

ARTESANATO    
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Centro Cultural Padre Manuel 
Raposo
9630 Santo António do  
Nordestinho | Nordeste
Tel.: 296 486 092

		Vila	de	Nordeste

Casa	do	Trabalho	do	Nordeste
Tecelagem, rendas, bordados, linho, 
trajes folclóricos
Horário:	Aberto das 9h-12h e das 
13h ás 17h
9630 Nordeste
Tel.: 296 488 448 
 
		Nossa	Senhora	dos	Remédios

Cooperativa	Celeiro	da	Terra
Figuras em folha de milho 
Horário:	Aberto das 8h às 17h
Estrada Regional da Lomba  
do Alcaide
9650 Povoação
Tel.: 296 559 244

		Vila	da	Povoação

Casa	dos	Moinhos	da	Povoação
Artesanato 
Estrada Municipal 522
9650 Povoação

Posto	de	Turismo	da	Povoação	
Rendas, bordados, tecelagem, 
quadros em escamas de peixe  
e pinturas 
Horário:	Aberto todos os dias das 
10h às 17h 
9650 Povoação
Tel.:	296 559 050

  Furnas

Três	Bicas
Artesanato 
Largo das Três Bicas (ER 1-1)
9650 Furnas | Povoação

Artesanato	e	Moagem
Artesanato
Rua Maria Eugénia Moniz Oliveira
9675-059 Furnas | Povoação

Mercado	das	Caldeiras 
Artesanato 
Largo das Caldeiras
9675-045 Furnas | Povoação

		Ribeira	Quente

Trabalhos	em	Escamas	de	Peixe 
Responsável: Albino Silva
9650 Ribeira Quente | Povoação
Tel.:	296 584 403	
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17. Outras informações

Posto	de	Turismo	Povoação 
Rua Infante Sagres S/N
9650 Povoação 
Tel.:	296 559 050
info.turismo@cm-povoacao.pt

Posto	de	Turismo	Furnas
Rua Dr. Frederico Moniz Pereira14
9675-055 Furnas | Povoação
Tel.: 296 584 525
Fax: 296 584 525

Posto	de	Turismo	da	Vila	de	
Nordeste 
Rua D. Maria do Rosário,  11
9630-144 Nordeste
Horário: Seg. a Sex. das 9h às 12h e 
13h às 16h30
Tel.: 296 488 432

105	|	107	Nordeste	>	Ponta	Delgada
Paragem em todas as freguesias do 
concelho do Nordeste.
Dias úteis às 6h45 | 11h30 | 16h15
Sábados às 6h45 | 14h30
Domingos e feriados  às 6h45 | 16h

105	|	106	Ponta	Delgada	>	Nordeste
Paragem em todas as freguesias do 
concelho do Nordeste.
Dias úteis às 6h45 | 11h | 16h15 | 
18h30 (d)
Sábados às 6h45 | 16h15
Domingos e Feriados às 6h45 | 
16h15

(d) Só às  6ª feiras

110	Ponta	Delgada	>	Furnas
Todos os dias às 7h15 | 15h15

110	|	111	Furnas	>	Ponta	Delgada
Todos os dias às 9h10 | 17h10

115	Povoação	>	Salga
Paragem em todas as Freguesias do 
concelho do Nordeste, Água Retorta, 
Faial da Terra, Lomba do Alcaide e 
Povoação.
Apenas 3ª e 5ª feiras às 16h

POSTO DE TURISMO    

AUTOCARROS    
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115	Salga	>	Povoação
Paragem em todas as Freguesias do 
concelho do Nordeste, Agua Retorta, 
Faial da Terra, Lomba do Alcaide e 
Povoação.
Apenas 3ª e 5ª feiras às 7h25

318-P	Ponta	Delgada	(Via		
Pópulo)	>	Povoação
Várias paragens 
Dias úteis às 13h45 | 16h | 18h10 (a) 
| 18h30 (b)
Sábados às 10h30 (b) | 15h
Domingos e Feriados às 9h | 10h30 
(b) | 15h

318-P	Povoação	>	Ponta	Delgada	
(Via	Pópulo)
Várias paragens 
Dias úteis às 6h40 | 8h30 | 10h15 
| 16h
Sábados, Domingos e Feriados às 
11h | 12h30 (b) | 17h

318-L	Ponta	Delgada	(Via	
Livramento)	>	Povoação
Várias Paragens
Segunda a Sábado às 9h

317	Furnas	>	Ribeira	Quente
Várias paragens 
Dias úteis às 7h15 (a) | 7h40 (b) 
| 12h10 | 13h50 (b) | 16h20 (b) | 
18h05
Sábados, Domingos e Feriados às 
10h40 (b) | 12h (b) | 16h40 (b)

317	Ribeira	Quente	>	Furnas
Várias paragens 

Dias Úteis às 7h40 (a) | 8h (b) | 
12h30 (b) | 14h15 (a) | 16h45 (a) | 
18h30 (a)
Sábados, Domingos e Feriados às 
11h (b) | 12h30 (b) | 17h (b)

319	Furnas	>	Povoação
Várias paragens 
Dias úteis às 8h (a) | 8h30 (b) | 13h

319	Povoação	>	Furnas
Várias paragens 
Dias úteis às 7h15 (a) | 11h45 | 
13h30 (a) | 17h30 (b) | 17h45 (a)

321	Povoação	>	Lomba	do	Alcaide
Direto 
Dias úteis às 7h30 (a) | 12h (b) 
| 12h30 (a) | 13h30 (a) | 16h (b) 
|16h10 (a) | 18h10

321	Lomba	do	Alcaide	>	Povoação
Direto 
Dias úteis às 7h50 (a) | 8h10 (a) | 
8h15 (b) | 12h45 (a) (c) | 13h45 (c) | 
14h30 (a)
(a) de 15 de Setembro a 15 de Junho
(b) de 15 de Junho a 15 de Setembro
(c) Via Lomba do Loução 

322	Povoação	>	Lomba	do	Loução
Direto 
Dias úteis às 7h25 | 8h45 | 9h10 (b) | 
12h30 (c) | 13h30 (a) (c) | 16h (b) (c) 
|16h10 (a) | 18h10 (a) | 18h35 (b)

322	Lomba	do	Loução	>	Povoação
Direto 
Dias úteis às 7h45 | 9h (a) | 9h30 



135

(b) | 13h (a) | 13h30 (b) |13h45 (a) | 
16h20 (b) | 16h45 (a) | 18h25 (a)
(c) Via Lomba do Alcaide 

323	Povoação	>	Lomba	do	Botão/
Lomba	do	Pomar	(Circular)
Paragem na Lomba do Botão e 
Lomba do Pomar.
Dias úteis às 8h05 | 11h50 | 13h30 | 
16h10 | 18h10

324	Povoação	>	Lomba	do	Carro
Direto
Dias úteis às 8h (a) | 13h30 (a) | 
16h10 (a)

324	Lomba	do	Carro	>	Povoação
Directo
Dias Úteis às 8h10 (a)|13h40 (a) | 
16h20 (a)

325	Povoação	>	Lomba	do	Botão
Direto
Dias úteis às 7h30 (a) | 13h50 (a) | 
16h30 (a)

325	Lomba	do	Botão	>	Povoação
Direto
Dias úteis às 7h40 (a) | 14h (a) | 
16h40 (a)

326	Povoação	>	Água	Retorta
Paragens na Lomba do Alcaide e 
Faial da Terra.
Dias úteis às 12h (b) | 13h30 (a) | 
16h10 (a) | 18h10

326	Água	Retorta	>	Povoação
Paragens no Faial da Terra e Lomba 
do Alcaide  
Dias úteis às 7h30 | 12h (b) | 14h (a) 
| 16h40 (a)

(a)	de 15 de Setembro a 15 de Junho 
(b)	de 15 de Junho a 15 de Setembro 

Consulte os horários detalhados em 
www.smigueltransportes.com

		Nordeste

Praça	de	Táxis 
Praça da República
9630 Nordeste
Tel.: 296 488 183

António Mota Costa (Táxi)
Tel.: 918 823 050 

António Cabral (Táxi)
Tel.: 962 421 407

José Francisco de Melo (Táxi)
Tel.: 962 407 485

TÁXIS    
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		Algarvia
José Manuel Martins Couto (Táxi)
Tel.: 296 452 121 | 962 374 591

		Fazenda
Gilberto Cabral (Táxi)
Tel.: 296 488 199 | 964 322 478

Dinis Medeiros (Táxi)
Tel.:	296 488 439 | 962 525 933 

  Pedreira
João Cabral Furtado (Táxi)
Tel.:	296 488 221 | 967 082 412  

  Santo	António	do	Nordestinho
Alcides Pacheco (Táxi)
Tel.: 296 486 287 | 962 374 389

  Salga
José Melo (Táxi)
Tel.:	296 462 440 | 916 101 726 

  Santana
Jeremias Lázaro (Táxi)
Tel.: 296 452 162 | 914 220 365

  Povoação
Praça de Táxis
Largo Luís de Camões 
9650 Povoação 
Tel.: 296 585 180

7	Lombas	Rent-a-Car   
Rua 25 de Abril, Edifício Hotel do Mar
9650 Povoação
Tel.: 296 559 560
Fax: 296 559 562

Museu	Etnográfico	da	Achada
Horário:	dias úteis das 8h às 12h e 
das 13h às 16h 
Contactar o Gabinete de 
Comunicação da Câmara Municipal 
do Nordeste para marcações 

Rua da Igreja
9630 Nordeste
Tel.:	296 480 060 | 917 267 368

RENT-A-CAR    

MUSEUS E CENTROS DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL    
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Museu	Municipal	do	Nordeste 
Horário:	Outubro a Maio - Segunda 
a Sexta das 8h30 às 12h30 e das 
13h30 às 16h30
Junho a Setembro - Quarta a Sexta 
das 8h30  às 12h30 e das 13h30 às 
16h30 
Fins de semana das 11h às 16h
Rua Dª Maria do Rosário
9630 Nordeste
Tel.: 296 480 065 
 
Museu	do	Trigo	
Horário:	Outubro Abril - Segunda a 
Sexta das 9h às 16h
Fim de semana das 11h às 14h30  
Abril - Outubro - Segunda a Sexta 
das 9h às 17h
Fim de semana das 11h às 14h30  
Encerra nos feriados 
Lomba do Alcaide
9650 Nossa Senhora dos  
Remédios | Povoação

Farol	do	Arnel 
Horário: Quartas 14h - 17h
Visitas guiadas - Quartas às 14h,  
15h e 16h
Nos restantes dias só por marcação
Ponta do Arnel
9630 Nordeste
Tel.:	296 488 103 
 
Centro	Ambiental	do	Priolo
Horário:	Dezembro a Janeiro - só por 
marcação
Fevereiro a Abril e de Outubro a 
Novembro - Apenas fins de semana e 
feriados das 12h às 17h

Outros dias por marcação 
Maio a Setembro - de 3ª feira a 
Domingo 10h às18h
Perto do Parque Florestal de Recreio 
da Cancela do Cinzeiro
9630 Pedreira | Nordeste
Tel./Fax:	(+351) 296 488 455
Tel.:	918 536 123
37°48’5.38”N
25° 9’47.48”W
centropriolo@spea.pt
centroprio.spea.pt

Centro	de	Monitorização	e	
Investigação	das	Furnas	(CMIF)
Horário:	de 16 de Setembro a 14 de 
Maio - Terça a Sexta das 9h às 17h 
| Fins de semana e feriados das 9h 
às 17h30
De 15 de Maio a 15 de Setembro - 
aberto todos os dias das 10h 
às 18h30 
Rua da Lagoa das Furnas 1489 
9675-090 Furnas | Povoação
Tel.:	(+351) 296 206 745 
pif-cmif@azores.gov.pt 

Observatório	Microbiano	dos	Açores
Horário:	Setembro a Junho - Terça a 
sexta das 10h às 17h | Domingo e 
feriados das 14h30 às 18h
Julho a Agosto - Quarta a sexta 
das 10h às 17h | Fim de semana e 
feriados das 14h30 às 18h
Antigo Chalé de Misturas, Caldeiras
9675-045 Furnas | Povoação
Tel.:	296 584 765
aguiar@vidaemebulicao.com
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		Achadinha  

Centro	de	Informática	Casa	de	
Cultura	João	de	Melo
Horário: Seg. a Sexta das 13h às 19h
Sábados das 9h às 14h
Rua Direita
9630 Achadinha | Nordeste
Tel.:	296 452 026
axadinha.nossocentro@hotmail.com

		Santana

Centro	de	Informática	da	Feteira	
Grande
Horário:	Seg. a Sexta das 13h às 19h
Sábados das 9h às 14h
Estrada Regional (antigo edifício da 
Escola Primária)
Feteira Grande 
9630 Santana | Nordeste
Tel.: 296 452 011
ei.santana@hotmail.com

		Algarvia

Centro	de	informática Algarvia
Horário: Seg. a Sexta das 13h às 19h
Sábados das 9h às 14h
Rua D. David Dias Pimentel
9630 Algarvia | Nordeste
Tel.:	296 452 206
eialgarvia@sapo.pt

		Lomba	da	Fazenda

Centro	Cultural	Pe.	Jacinto	F.	Amaral
Horário: Seg. a Sexta das 16h às 20h
Sábados das 9h às 13h

Rua dos Barreiros
9630 Lomba da Fazenda | Nordeste
Tel.: 296 486 697
Lilia_paiva@hotmail.com 

		Vila	do	Nordeste

Espaço	Internet	do	Nordeste
Horário:	Seg. a Sexta das 10h às 
12h30 e das 13h30 às 18h
Praça da República (edifício do 
Montepio Geral)
9630 Nordeste

		Pedreira

Centro	de	informática da	Pedreira
Horário:	Seg. a Sexta das 13h às 19h
Sábados das 9h às 14h
Estrada Regional (antigo edifício da 
Escola Primária)
9630 Pedreira | Nordeste
Tel.: 296 488 147
eipedreira@sapo.pt

		Água	Retorta

Centro	InfoJovem
Junta de Freguesia de Água Retorta
Rua Direita 
9650-018 Água Retorta | Povoação
Tel.: 296 586 130
www.jfaguaretorta.com
jfaguaretorta@mail.telepac.pt

		Faial	da	Terra

Espaço	Informático
Junta de Freguesia do Faial da Terra

ESPAÇO INTERNET    
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Rua da Avenida 5 - A 
9650-107 Faial da Terra | Povoação
Tel.: 296 586 010

		Vila	do	Nordeste

Serviço	Florestal	do	Nordeste
Rua do Poceirão
9630-171 Nordeste
Tel.: 296 488 157
Fax: 296 488 633
sfn@mail.telepac.pt

		Vila	da	Povoação

Sociedade	Portuguesa	para	o		
Estudo	das	aves
Horário:	dias úteis das 9h às 17h
Edificio da Antiga  Escola Primária 
da Lomba do Carro
9650 Povoação
Tel./Fax:	296 559 224
life-laurissilva.spea.pt
joaquim.teodosio@spea.pt

		Ponta	Delgada

Serviços	de	Ambiente	de	São	Miguel
Edifício dos CTT - Avenida de 
Quental 9C - 2º Andar
9500-160 Ponta Delgada
Tel.: 296 206 785
Fax: 296 206 787
sram-sasm@azores.gov.pt

Direcção	Regional	dos	Recursos	
Florestais
Rua do Contador 23
9500-050 Ponta Delgada
Tel.: 296 204 600
Fax: 296 286 745
drrf.caca@riac.gov.pt

AMBIENTE    

		Vila	do	Nordeste

Bombeiros	Voluntários
Rua do Topo
9630-166 Nordeste
Tel.: 296 480 080 | 966 647 590
Fax:	296 488 126

		Vila	da	Povoação

Bombeiros	Voluntários
Largo do Jardim Municipal Ramalho
9650-430 Povoação
Tel.: 296 550 050  
Fax: 296 550 052

BOMBEIROS    
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		Vila	do	Nordeste

Posto	de	Polícia
Largo da Choca
9630 Nordeste
Tel.: 296 480 112

		Vila	da	Povoação

Posto	de	Polícia
Rua 25 de Abril 
9650 Povoação
Tel.: 296 550 050

		Furnas

Posto	de	Polícia	das	Furnas
Avenida Victor Manuel Rodrigues 
9650 Furnas | Povoação
Tel.: 296 549 040

POLÍCIA    

		Achada

Farmácia	Achada
Rua do Ramal
9630 Achada | Nordeste
Tel.: 296 452 187

		Vila	do	Nordeste

Centro	de	Saúde	do	Nordeste
Estrada Regional 7
9630 Nordeste
Tel.: 296 480 090

Farmácia	Vila	de	Nordeste 
Horário: Segunda e terça-feira das 
9h às 19h30 | Quarta, Quinta e 
Sexta-feira das 9h às 19h | Sábados 
das 9h às 13h

Praça da República 12
9630 Nordeste
Tel.: 296 488 276

		Vila	da	Povoação

Centro	de	Saúde	da	Povoação
Rua Monsenhor João  
Maurício Amaral
9650 Povoação 
Tel.: 296 550 150

Farmácia	Vila	da	Povoação
Rua Bairro das Laranjeiras, 7/9
9650 Povoação

CENTROS DE SAÚDE E FARMÁCIAS    
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		Vila	do	Nordeste

Correios
Praça da República
9630 Nordeste
Tel.: 296 488 101 | 296 488 090

		Vila	da	Povoação

Correios
Rua do 1º Barão das Laranjeiras
9650-418 Povoação

Câmara	Municipal	da	Povoação
Largo do Município 1
9650-411 Povoação
Tel.: 296 585 200
Fax: 296 585 374
www.cm-povoacao.pt
geral@cm-povoacao.pt

Câmara	Municipal	do	Nordeste
Praça da República
9630 Nordeste
Tel.:	800 207 119 (linha verde)
296 480 060 
Fax: 296 488 519 
www.cmnordeste.pt 
geral@cmnordeste.pt

CORREIOS    

CÂMARAS MUNICIPAIS    
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Check-lists
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Azevinho	(Ilex perado azorica)

Cedro-do-mato	(Juniperus brevifolia)

Faia-da-terra	(Myrica faya)

Feto-do-botão (Woodwardia radicans)

Feto-do-cabelinho (Culcita macrocarpa)

Feto-real (Osmunda regalis)

Folhado	(Viburnum trileasei)

Ginja,	Gingeira-do-mato	(Prunus azorica)

Hera (Hedera azorica)

Louro-da-terra,	Loureiro (Laurus azorica)

Patalugo	(Leontodon rigens)

Pau-branco	(Picconia azorica)

Queiró	(Calluna vulgaris)

Sanguinho	(Frangula azorica)

Tamujo (Myrsine retusa)

Urze	(Erica azorica)

Uva-da-serra	(Vaccinium cylindraceum)

Plantas dos Açores
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Alvéola-cinzenta/Lavandeira 

(Motacilla cinerea patriciae) 

Bico-de-lacre	(Estrilda astrild)

Bufo-pequeno	(Asio otus otus)

Canário-da-terra (Serinus canaria)

Codorniz (Coturnix coturnix conturbans)

Cruza-bico (Loxia curvirostra)	

Escrevedeira-das-neves (Plectrophenax nivalis)

Estorninho-malhado	(Sturnus vulgaris granti)

Estrelinha-de-poupa	(Regulus regulus azoricus)

Gaivota-de-patas-amarelas		

(Larus michaellis atlantis)

Galinhola	(Scolopax rusticola)

Melro-preto	(Turdus merula azorensis)

Milhafre (Buteo buteo rothschildi)

Narceja-comum	(Gallinago gallinago gallinago)

Pardal-comum	(Passer domesticus)

Pintassilgo	(Carduelis carduelis parva)

Pombo-das-rochas	(Columba livia domestica)

Pombo-torcaz

(Columba palumbus azorica)

Priolo (Pyrrhula murina)

Avifauna
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Vinagreira	(Pisco-de-peito-ruivo)	

(Erithacus rubecula)

Tentilhão	(Fringilla coelebs moreletti)

Tordo-zornal	(Turdus pilaris)

Toutinegra-de-barrete-negro	

(Sylvia atricapilla gularis)

Salga

Planalto dos Graminhais

Achadinha

Achada

Santana

Algarvia

Santo António de Nordestinho

São Pedro de Nordestinho

Lomba da Fazenda

Vila do Nordeste

Farol do Arnel

Pedreira

Centro Ambiental do Priolo

Água Retorta

Faial da Terra

Nossa Senhora dos Remédios

Locais a visitar
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Museu do Trigo

Povoação

Furnas

Observatório Microbiano dos Açores

Centro de Monitorização e Investigação 

das Furnas

Ribeira Quente

Serra da Tronqueira

Pico da Vara

Lagoa das Furnas

Salto do Cavalo

Notas
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