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Destaques património e cultura
Do património construído, destacam-se o centro histórico da Vila de 
Santa Cruz da Graciosa, o centro urbano da Vila da Praia, a designada 
arquitetura da água, resultado da necessidade de captar e armazenar 
água para fazer face às épocas mais secas e exemplos bem conserva-
dos da arquitetura doméstica tradicional. Também são de interesse 
os moinhos de ventos e os currais de vinha localizados na orla litoral, 
destacando-se a zona do Barro Vermelho.

Turismo Termal
As Termas do Carapacho estão localizadas à beira-mar e com águas 
que oscilam entre os 35ºC e os 40ªC, de 1 de maio a 30 de setembro.

Como chegar
A ilha conta com ligações aéreas diretas com a Terceira e ligações 
marítimas esporádicas com a Terceira e São Jorge. Na época alta, 
estas ligações marítimas englobam as restantes ilhas do grupo 
Central, serviço que é também muitas vezes prestado por empresas 
marítimo-turísticas.

O vulcão da Caldeira tem no seu interior uma caldeira elíptica, com 
cerca de 1,6 km de diâmetro maior, no fundo da qual se encontra a 
mais importante cavidade vulcânica da ilha, a Furna do Enxofre. 
Esta furna, uma das mais imponentes cavidades do arquipélago, 
de elevado interesse paisagístico, é considerada única no panora-
ma vulcano-espeleológico internacional, com 80 metros de altura 
e 194 metros de comprimento máximo. No seu interior, sob um 
teto abobadado quase perfeito, onde se observam secções exem-
plares de prismas lávicos, existe um lago de águas frias, ao lado 
uma fumarola com lama e outras emanações gasosas. Existe 
atualmente um centro interpretativo moderno de apoio à visita 
junto à entrada da Furna. A descida à Furna, é feita por uma torre 
com cerca de 37 metros de altura. Embora existam várias grutas 
lávicas na ilha as mais acessíveis para o visitante são a Furna da 
Maria Encantada a Furna do Abel e a Furna d’Água.

Geoturismo
Os principais destaques na Graciosa em termos de património 
geológico são a Caldeira, a Furna do Enxofre e algumas grutas lávicas. 
A costa da ilha é muito recortada e a estrutura geomorfológica na 
baía a Este do farol da Ponta da Barca, apresenta uma con�guração 
muito parecida com uma baleia vista de per�l, pelo que é conhecida 
pelo Ilhéu da Baleia.
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Classi�cada como Reserva da Biosfera da UNESCO (2007), a ilha da 
Graciosa apresenta um clima menos húmido que a maioria das 
outras ilhas, pelo facto de ser menos montanhosa.
O relevo pouco acidentado facilitou a construção de uma rede de 
estradas que permite circular facilmente por toda a ilha. A 
paisagem predominantemente rural é caracterizada por um 
povoamento disperso, com aldeias de casario branco e muitos 
moinhos de vento, pelos campos de pastagem e, a norte, pelos 
currais de vinha. A parte oriental é dominada por um relevo 
vulcânico com 405 metros de altitude e uma grande caldeira em 
cujo centro existe a impressio-nante Furna do Enxofre.
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A Graciosa

Principais Atividades

Atividades no Mar
A Graciosa é conhecida especialmente por ser excelente para o mergul-
ho, destacando-se a fantástica visibilidade das suas águas e a qualidade 
dos serviços prestados. As empresas marítimo-turísticas da Graciosa 
oferecem uma boa variedade de serviços que, para além do mergulho, 
incluem os passeios de barco, a observação de cetáceos, a pesca e os 
passeios de caiaque. Aqui existem quatro locais referenciados para a 
prática de surf: Lagoa, Cachorro, Ribeira da Areia e Calhau Miúdo.

Atividades Terrestres
As principais atividades terrestres na Graciosa são os percursos 
pedestres, o geoturismo e a observação de aves.

Centro histórico da Vila de Santa Cruz da Graciosa, Furna do Enxof-
re, diversas grutas lávicas, uma costa muito recortada Ilhéu da 
Baleia.

Principais Atrações

Mergulho
Na Graciosa estão acessíveis cerca de 30 locais de mergulho, de vários 
tipos e com diferentes graus de di�culdade. Os principais locais de 
mergulho são de rápido acesso e localizam-se na zona costeira, permitin-
do observar uma grande variedade de fauna e �ora marinhas, incluindo 
algumas espécies pelágicas. Existem dois locais que permitem fazer 
mergulho em naufrágios, o Terceirense e o Corvo. Nesta ilha também 
podem ser realizados mergulhos a grutas lávicas submersas.

Observação de aves

A ilha Graciosa é particularmente interessante para a observação 
de aves marinhas, nomeadamente, no Ilhéu da Praia e na zona 
costeira próxima do Ilhéu de Baixo. Para além da observação de 
espécies mais comuns, tem sido reportada a observação de 
algumas espécies raras. Destas destaca-se o Painho-de-monteiro 
(Oceanodromamonteiroi) que é uma ave marinha endémica do 
ilhéu da Praia.

Surf
A ilha Graciosa dispõe de 3 zonas de surf distintas; a Noroeste, o 
calhau miúdo durante a primavera e Verão, é o spot mais consist-
ente; a Nordeste, na Zona de Stª Cruz, a Baía da Barra assume-se 
como um dos melhores locais durante os meses de Inverno. A Zona 
da Praia dispõe do spot da Lagoa e do ilhéu da Praia, este ultimo 
destinado aos amantes das ondas grandes.
surf.visitazores.com

Percursos Pedestres
Na Graciosa existem três percursos sinalizados, todos eles relativa-
mente curtos e fáceis. O percurso mais longo é o PRC2, que 
corresponde a um trilho circular, que circunda a Caldeira e permite 
a exploração do seu interior, bem como o acesso à Furna do Enxof-
re. Tem uma extensão de 10 km.
Para mais informações , por favor consulte trilhos.visitazores.com


