Visita a S. Miguel
(sugestão de programa)

Chegados a S. Miguel, mais propriamente a Ponta Delgada , terão de apanhar1 ou
alugar, dependendo da hora que chegada, um autocarro ou, em alternativa,
utilizarem os táxis para a zona onde irão pernoitar.

SUGESTÕES DE ACTIVIDADES
Utilização de carreira normal de autocarro
1. Fazer um raid com a duração de um dia para a zona das Sete Cidades permitirvos-á conhecer as cerca de vinte lagoas da Serra Devassa. Para isso terão de
partir, logo pela manhã, no autocarro em direcção à Covoada. Recomenda-se a
saída na última paragem desta freguesia.
O ponto de partida é no cruzamento da fábrica de lacticínios da Covoada. Daí em
diante o percurso é todo feito a pé passando pelas lagoas que se encontram ao
longo da estrada regional com destino às Sete Cidades2.
À chegada à freguesia das Sete Cidades terão, embora que breve, tempo para
visitar a localidade (sugere-se a visita à igreja paroquial cujo patrono é S. Nicolau) e
regressar, no final do dia, de autocarro para o local de pernoita.
2. Ida ao Nordeste em transportes público (80Km) para aí ficar um dia e aproveitar
para ver o nascer do sol num dos famosíssimos miradouros da zona e em seguida
apanhar o autocarro com destino à Povoação 3 (apenas às 3ª, 5ª e 6ª feira) e visitar
o centro da freguesia. Apanhar o autocarro com destino às Furnas onde poderão
pernoitar e ir, pelo trilho pedestre do Pico da Areia4, à Ribeira Quente experimentar
as areias quentes da praia. Poderão confeccionar o cozido (dura cerca de 5 horas a
cozer) nas caldeiras da lagoa das Furnas. Aproveitem ficar um dia pois a freguesia
tem muito para ver (lagoa das Furnas, poça da beija, parque Terra Nostra, caldeiras
na freguesia, beber das várias fontes (algumas estão muito quentes), comer o bolo
lêvedo, visitar o parque D. Beatriz).
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Confirmar o horário dos autocarros.
Percursos pedestres: PRC5SMI Serra Devassa e PR3SMI Vista do Rei – Sete Cidades ou PR4SMI
Mata do Canário – Sete Cidades ou estrada rural conhecida por “dois km”.
3
Local onde desembarcaram os primeiros navegadores portugueses.
4
Duração de duas horas e dificuldade média.
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Recomenda-se, ainda, visita aos miradouros do Salto da Farinha, ponta da
Madrugada ou do Sossego.
3. No concelho da Ribeira Grande recomenda-se a visita e degustação do chá
produzido nesta zona e único na Europa (fábricas da Gorreana e do Porto
Formoso), visita à cidade da Ribeira Grande e poderão banhar-se nas cascatas de
água quente (Caldeira Velha) a caminho da Lagoa de Fogo, observar a lagoa dos
vários miradouros, descer às margens da lagoa (se tiverem tempo). Como
alternativa ao regresso à Ribeira Grande aconselha-se a descida pela estrada
regional em direcção à vila da Lagoa onde poderão visitar, no edifício da Câmara
Municipal, a exposição permamente de presépios, a fábrica de cerâmica Vieira. Ao
invés do banho na Caldeira Velha poderão banhar-se na piscina municipal ou na
praia e piscina da Caloura (vila de Água de Pau).
4. Na Vila Franca do Campo 5 sugere-se a ida ao ilhéu, à lagoa de Fogo pelo trilho
terrestre (duração de cerca seis horas), à Senhora da Paz, visitar uma oficina de
olaria, dar um passeio de barco para verem golfinhos e passeio pela Vila.
No dia seguinte regressam a Ponta Delgada onde poderão visitar a baixa, o museu
Carlos Machado, os jardins do Canto, Santana e António Borges, este último um
jardim botânico, ir à ermida e miradouro da Mãe de Deus, visitar as igrejas de S.
José, Santo Cristo dos Milagres, S. Pedro e S. Sebastião, as porta da cidade, ir às
estufas de ananases do Arruda, na freguesia da Fajã de Baixo , ir às praias das
Milícias ou do Pópulo pelo prolongamento da avenida Infante D. Henrique com
paragem no ilhéu de S. Roque.

Aluguer de autocarro
Claro que poderão sempre alugar um autocarro e fazer um passeio turístico, sem
terem de andar com as mochilas às costas o tempo todo.
Recomenda-se visita à Vista do Rei (Sete Cidades), lagoas do Fogo e Furnas com
paragem na freguesia de Furnas, ida ao Nordeste com paragem nos miradouros do
Salto da Farinha, Ponta da Madrugada ou do Sossego.
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Primeira cidade de S. Miguel que após um forte sismo perdeu definitivamente o estatuto de cidade e
de importância económica para Ponta Delgada.

Sites: www.visitazores.org
http://www.trails-azores.com
www.azoresguide.net
www.amraa.pt (Associação de Municípios da RAA)

Algumas considerações:
a) Os pontos acima são apenas sugestões;
b) Os nomes das localidades (vilas ou freguesias) estão sublinhados;
c) Nos locais assinalados com flor-de-lis poderão contactar os agrupamentos para
pernoitarem nas respectivas sedes.
d) Consultarem mais informações em sítios da Internet sobre S. Miguel e os Açores.
e) Contactar os transportes públicos para saberem os horários dos autocarros a fim
de poderem fazer o programa da actividade ao pormenor:
- Autoviação Micaelense — 296 301 350;
- Varela — 296 301 800;
- Caetano, Raposo & Pereira — 296 304 260.
Para grupos maiores que seis elementos aconselha-se o contacto às empresas
de transportes públicos informando-as dos números de passageiros e das
carreiras a utilizar. O não cumprimento deste procedimento pode implicar, por
alguns motoristas, a impossibilidade de transporte por excesso de lotação. É
prática corrente os escuteiros locais contactarem as empresas de viação no
sentido de as informarem, com antecedência, do número de passageiros e
carreiras a utilizar.
f) Quando circularem em vias públicas deverão estar devidamente fardados ou em
alternativa completamente desfardados e tendo comportamentos que não firam
os bons costumes.

