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Destaques património e cultura
A paisagem natural e cultural constitui uma das principais atrações desta 
ilha, destacando-se as diversas crateras e lagoas como a das Sete Cidades, 
do Fogo e das Furnas. Merecem também atenção os fenómenos geoter-
mais, os inúmeros cones vulcânicos e os miradouros, que oferecem 
paisagens extensas sobre um território que alterna entre o verde dos 
campos e o azul do oceano. Do património cultural e edi�cado salienta-se 
o centro histórico de Ponta Delgada.
A oferta gastronómica é bastante diversi�cada, merecendo especial 
destaque o típico cozido das Furnas, cozinhado em buracos feitos nas 
terras quentes das margens da lagoa das Furnas. As plantações de chá da 
Gorreana e de Porto Formoso são as duas únicas na Europa com produção 
com �ns industriais. A produção de fruta na ilha também é variada incluin-
do laranja, ananás e frutos exóticos como o maracujá e o araçá.

Como chegar
A ilha conta com um aeroporto com ligações regionais, nacionais e 
internacionais frequentes. A nível de transportes marítimos, encontram-se 
asseguradas em época alta ligações frequentes com Santa Maria e 
esporádicas com os restantes grupos

BTT
Desde um passeio casual pela estrada aos trilhos mais 
exigentes, a oferta é variada. A zona das Sete Cidades é o 
local escolhido pelos amantes do Cross Country, enquanto 
que a freguesia do Faial da Terra é o paraíso dos trilhos técni-
cos preferidos dos praticantes de Enduro.

Observação de Aves
Apesar de uma elevada riqueza de aves, em particular 
migratórias, que fazem a delícia dos ornitólogos e observa-
dores de aves, São Miguel é especialmente conhecido por 
abrigar uma das aves mais ameaçadas e raras da europa. O 
Priolo (Pyrrhula murina) é uma espécie de pequeno porte 
endémica de São Miguel, que encontra o seu habitat na zona 
montanhosa a leste da ilha, nos concelhos do Nordeste e da 
Povoação (http://centropriolo.spea.pt).

Golfe
Por entre hortênsias, criptomérias e cedros, o golfe em São 
Miguel sustenta-se em dois campos de nível internacional. Em 
altitude ou com vista para o oceano, as tacadas são dadas em 
ambientes paradisíacos. Os Campos das Furnas (18 buracos) e 
da Batalha (27 buracos) propõem um total de quatro percur-
sos, adaptados a diferentes níveis e preferências. Estão 
dotados de infra-estruturas e serviços como aluguer de 
equipamentos, academia de golfe, loja, bar e restaurante.

São Miguel



  

Com cerca de 745 Km2, São Miguel é a maior e mais populosa 
ilha dos Açores. Pelas suas características naturais e culturais, 
encontram-se na ilha condições para oferecer um largo espec-
tro de atividades. São também inúmeras as empresas de 
animação turística e marítimo-turística que oferecem serviços 
de qualidade e muito diversi�cados. Esta Ilha tem vindo 
igualmente a desenvolver a oferta de turismo de cruzeiros, de 
golfe e de turismo de negócios e eventos.

Percursos pedestres, observação de cetáceos, geoturismo, BTT, 
Surf, Parapente, Canyoning, passeios de barco, mergulho, touring 

Principais Atividades

Atividades no Mar

Lagoas das Sete Cidades, das Furnas e do Fogo, fenómenos 
geotermais das Furnas e da Ferraria, plantações de chá e ananás.

Principais Atrações

Turismo Termal
Os Açores possuem recursos hidrotermais reconhecidos e 
explorados desde há séculos, nomeadamente inúmeras 
nascentes de águas carbónicas naturais, cascatas e piscinas 
de água férrea, referenciados desde o século XVI. Desta-
cam-se as Termas da Ferraria, a Poça da Dona Beja e as 
piscinas de água férrea nas Furnas, em São Miguel.

Mergulho
Pela dimensão da procura turística, São Miguel apresenta 
uma oferta diversi�cada e diversas empresas especializadas 
neste serviço.Para os mergulhadores a Ilha de São Miguel 
oferece uma grande variedade de locais de mergulho turísti-
co entre eles os naufrágios, mergulhos em baixas costeiras ou 
a reserva marinha do Ilhéu de Vila Franca.

Surf
S. Miguel dispõem de cerca de 17 Spots de qualidade compro-
vada para a prática do surf e outros desportos de ondas, dividi-
dos pelas costas norte e sul das ilhas. Os Areais de StªBarbara 
são um dos locais mais consistentes da ilha e é o palco de diver-
sos eventos de carácter mundial.

Geoturismo
A geologia e morfologia da ilha potenciam uma oferta varia-
da de atividades de geoturismo. Diversos geosítios de 
interesse incluem a paisagem e envolvência das principais 
lagoas e crateras (Sete Cidades, Fogo e Furnas), a Gruta do 
Carvão e os diversos fenómenos geotermais em especial nas 
Furnas.

Canyoning
Existem cerca de 11 percursos de canyoning equipados com 
diferentes níveis de di�culdade que podem ser feitos com 
enquadramento por técnicos de empresa especializada em 
canyoning ou em autonomia por praticantes experientes..

Observação de Cetáceos 
Esta é uma das atividades com maior procura na ilha de São 
Miguel existindo várias empresas marítimo-turísticas com oferta 
deste tipo de experiência. Durante a saída para o mar terá o 
privilégio de observar diversas espécies de gol�nhos e de baleias, 
fazendo isso dos Açores como um dos dez melhores destinos no 
mundo para a prática desta atividade

Pela sua dimensão e outras particularidades, São Miguel 
apresenta uma oferta de praticamente todas as atividades 
disponíveis no arquipélago, destacando-se as seguintes:

Atividades Terrestres
Entre a enorme variedade de atividades terrestres disponíveis na 
ilha destacam-se:

Percursos Pedestres
Existem 24 percursos sinalizados na ilha de São Miguel, com 
diferentes níveis de di�culdade, extensão e duração, adequados a 
um largo espectro de públicos-alvo. Contudo, devido à dimensão 
da oferta e heterogeneidade dos percursos recomenda-se uma 
seleção adequada dos mesmos de forma a escolher os que 
melhor se adequam às expectativas. De referir que um dos 
maiores percursos da ilha, PR4 Mata do Canário – Sete Cidades, 
permite contornar parte da Lagoa das Sete Cidades, terminando 
no centro da freguesia. Apresenta uma extensão de 12 km Existe 
ainda um número elevado de outros percursos de grande beleza 
que podem ser explorados recorrendo ao serviço de empresas de 
animação turística, que facilitam também os transportes e o 
acompanhamento de guias especializados. Para mais informações , por 
favor consulte trilhos.visitazores.com


