
Destaques património e cultura
Na cidade da Horta são vários os exemplos de património construí-
do que valem a pena visitar. Destaque para as forti�cações de 
defesa, como sejam o Forte de Santa Cruz e o Forte de São 
Sebastião. Na Espalamaca existem dois moinhos de vento recuper-
ados. Em termos de museus, destacam-se o Centro do Mar (Fábrica 
da Baleia), o Museu de Scrimshaw (no piso superior Peter Café 
Sport), o Museu da Horta, o Centro de Interpretação do Vulcão dos 
Capelinhos e a Casa Manuel de Arriaga.

Como chegar
O aeroporto internacional da Horta é uma importante porta de 
entrada de visitantes, mas muitos recorrem às diversas ligações de 
barcos de passageiros, para se deslocarem entre as principais ilhas do 
Grupo Central, ou mesmo com os outros grupos. As ligações mais 
frequentes ligam a Horta à vila da Madalena na ilha do Pico em cerca 
de 30 minutos. A marina da Horta é especialmente famosa entre os 
velejadores que realizam a travessia do Atlântico Norte.
 

A ilha do Faial é bastante rica em termos de testemunhos da atividade 
vulcânica, acessíveis ao visitante. Para além do magní�co vulcão da 
Caldeira, encimado por uma caldeira que, no topo tem cerca de 2 km 
de diâmetro, para oeste existe um alinhamento de cones vulcânicos 
relativamente recentes, que termina no Vulcão dos Capelinhos. Este 
último é resultante da erupção de um vulcão submarino, ocorrida 
entre setembro de 1957 e outubro de 1958. Junto ao antigo farol foi 
recentemente construído o moderno Centro Interpretativo do Vulcão 
dos Capelinhos, com diversas exposições e informação multimédia, 
direcionado para relatar a história geológica das ilhas e em particular 
da erupção dos Capelinhos. O morro do Castelo Branco e o Monte da 
Guia, na zona sudoeste da ilha, são também evidências do vulcanismo 
do Faial que merecem uma visita. O Monte da Guia, zona de paisagem 
protegida, incorpora um cone submarino (Caldeira do Inferno), e está 
ligado à cidade por um istmo.
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É das ilhas mais procuradas e mais cosmopolitas dos Açores, sendo o 
seu porto famoso entre os velejadores que atravessam o Atlântico 
Norte. A ilha é dominada pelo vulcão central, que atinge o máximo de 
altitude aos 1031 metros no Cabeço Gordo e que deu origem à 
deslumbrante Caldeira, com quase dois quilómetros de diâmetro. A 
oeste, no vulcão dos Capelinhos, encontram-se testemunhos da mais 
recente erupção com grandes proporções nos Açores, ocorrida em 
1957 e 1958.
 
O Faial é igualmente conhecido pelo Peter Café Sport que, desde 
1918, veio ganhando projeção mundial  entre o iatismo internacional. 
O Faial é das ilhas do Grupo central com melhores praias de areia, em 
particular as praias de Almoxarife, do Porto Pim e do Norte, sendo 
igualmente de destacar a sua vista privilegiada para a ilha do Pico.

Observação de cetáceos, mergulho, pesca lúdica, passeios de barco,  
percursos pedestres e Geoturismo.

O Faial 

Principais Atividades

Atividades no Mar
O Faial é o principal centro de atividades no mar do Grupo Central. Ao 
longo do porto e da marina existem diversas empresas que 
promovem atividades marítimo-turísticas muito diversi�cadas, sendo 
as mais procuradas a observação de cetáceos, o mergulho, os passeios 
de barco, a pesca turística e a pesca desportiva (big game �shing).
Para quem quiser fazer passeios de caiaque ou windsurf é possível 
alugar equipamentos. Para os adeptos de surf, os locais mais interes-
santes são a Praia do Norte ou da Fajã a norte do Faial e a Praia de 
Almoxarife.

Cidade da Horta, Vulcão e Centro de Interpretação dos Capelinhos, 
Caldeira, Museus, Peter Café Sport, vista para a montanha do Pico, 
praias e piscinas naturais.

Principais Atrações

Mergulho
Os principais locais de mergulho na costa do Faial estão 
concentrados nas proximidades da cidade da Horta, em 
especial na costa sul e este, mas as empresas locais realizam 
mergulhos igualmente no canal Faial – Pico e na costa oeste 
do Pico. A Horta é igualmente o ponto de partida para a visita 
a um dos melhores lugares de mergulho dos Açores, o banco 
Princesa Alice. Contudo, este local geralmente só é visitado 
com bom estado do mar e com um número mínimo de 
mergulhadores experientes. 

Observação de cetáceos
As ilhas do Faial e do Pico foram, durante décadas, os principais centros 
baleeiros dos Açores. A observação de cetáceos para �ns turísticos 
iniciou-se no Faial, sendo nesta ilha e na do Pico que a oferta deste 
produto se encontra mais estruturada. 

Vela
A prática da vela é também uma oportunidade mesmo para quem não tem 
barco, sendo possível recorrer a serviços para fazer passeios em veleiro por 
algumas horas, ou alugar uma embarcação por uma semana, com ou sem 
skipper, e assim visitar as ilhas do Grupo Central.

Atividades Terrestres
O Faial apresenta boas alternativas para atividades terrestres. As 
principais são os percursos pedestres, o geoturismo e a observação de 
aves. Como experiências complementares, destacam-se os passeios de 
bicicleta e BTT e os passeios a cavalo.

Observação de aves
Os principais locais referenciados para a observação de aves na ilha do 
Faial são na Horta, incluindo o Monte da Guia, a praia de Porto Pim e o 
porto comercial. O vulcão dos Capelinhos é também uma zona que 
proporciona a observação de aves marinhas.

No Faial existem sete pequenas rotas sinalizadas, sendo três circulares. A 
Grande Rota, criada recentemente, atravessa a ilha Costa a Costa e 
estabelece uma ligação entre algumas das pequenas rotas existentes na 
ilha. Tem início na freguesia da Ribeirinha (a Este) e termina no Porto 
Comprido, nas imediações dos Capelinhos (Oeste). O PRC4 (Caldeira) 
circunda a enorme Caldeira criada pelo abatimento do cone principal 
de um grande vulcão. É frequente esta região estar coberta de nuvens, 
pelo que o melhor é veri�car a nebulosidade e optar por subir à Caldeira 
num dia mais limpo. O trilho inicia-se no �nal da estrada que sobe a 
encosta Este do vulcão.

Percursos Pedestres 

Para mais informações , por favor consulte trails.visitazores.com


