
PPoossttoo  ddee  TTuurriissmmoo    
Localizado na Rua António Alves de Oliveira, este espaço destina-se à promoção 
turística do concelho e à venda de artesanato e produtos locais. Aqui podem 
encontrar-se diversos artigos do Nordeste bem como recolher informação sobre os 
locais de maior interesse turístico e cultural do concelho. Conta ainda com uma 
pequena sala onde se expõem obras artísticas locais e regionais. 
AA  --  JJaarrddiimm  ee  aannttiiggooss  mmooiinnhhooss  ddee  áágguuaa  
Neste jardim pode-se desfrutar do bonito vale da Ribeira do Guilherme, que 
constitui um dos locais de maior beleza paisagística à entrada da Vila de Nordeste. 
É acessível através da antiga Estrada Regional, dispondo de espaços muito 
agradáveis para passear e desfrutar a natureza, pontuado por elementos com água 
(lago, cascatas e levadas) que lhe conferem um ambiente muito aprazível. 
BB  --  PPoonnttee  eemm  ppeeddrraa  ((11888877))  
A ponte que faz a ligação entre a Lomba da Fazenda e a Vila de Nordeste, sobre a 
Ribeira do Guilherme, data de 1887 – conforme a inscrição no murete do lado norte 
–, e é uma das mais antigas do concelho. Corresponde a um tipo de ponte frequente 
na ilha de São Miguel e até mesmo noutras ilhas, caracterizada por uma estrutura 
em alvenaria de pedra à vista, por vezes suportada por contrafortes laterais, onde 
se abre um vão em arco de volta inteira sobre o curso de água.  
CC  --  AAnnttiiggoo  ffoorrnnoo  ddee  ccaall  ee  ttrriillhhoo  ppeeddeessttrree  
Ruínas de um antigo forno de cal, que atualmente fazem parte de um trilho 
pedestre que pretende assinalar a memória deste forno de cal bem como dos 
moinhos de água que existiam ao longo da Ribeira do Guilherme, muitos dos quais 
foram destruídos pelas cheias de 1986. 
Este antigo forno de cal é um dos três exemplares existentes no concelho de Nordeste 
que, apesar de se encontrar em ruínas, ainda é reconhecível como testemunho 
etnográfico de um processo industrial local do qual importa preservar a memória. 
DD  --  PPoommbbaall  EEssccoollaa  MMuunniicciippaall  
O Pombal Escola Municipal situa-se no vale da Ribeira do Guilherme, junto ao 
parque de campismo, num local com uma paisagem de extrema beleza natural. É 
um espaço de divulgação que pretende dar a conhecer a arte de criar e treinar 
pombos-correios bem como todos os aspetos do seu ciclo de vida e ainda promover 
as atividades e funções que desempenham. São realizados treinos diários com os 
pombos-correios e ocasionalmente são realizadas provas desportivas. O acesso é 
restrito aos responsáveis pela infraestrutura, para proteção dos pombos-correios, 
mas podem ser feitas visitas ao local mediante marcação prévia. 
EE  --  AAnnttiiggooss  mmooiinnhhooss  ddee  áágguuaa  
Na Ribeira do Guilherme encontrava-se o maior número de moinhos do concelho, 
dos quais restam poucos exemplos devido à ação destruidora das cheias de 1986. 
Estes moinhos são pequenas estruturas construídas em alvenaria de pedra à vista, 
com cobertura em telha de meia-cana tradicional, cujos mecanismos são acionados 
pela força motriz da água. A água é conduzida a cada moinho através de uma 
levada que entra edifício ao nível superior e, caindo a pique até aos rodízios 
situados no nível inferior, faz mover os mecanismos que movimentam as mós. 
  FF  --PPaarrqquuee  ddee  CCaammppiissmmoo  ddaa  FFeeiirraa  
O Parque de Campismo da Feira situa-se junto à margem direita da Ribeira do 
Guilherme, dispondo de ótimas condições para quem procura um contacto mais 
próximo com a natureza. Tem acesso automóvel pela Vila de Nordeste e pela 
Lomba da Fazenda, através de caminhos íngremes e estreitos, com um 
enquadramento paisagístico deslumbrante. Está inserido numa zona de exuberante 
vegetação e dispõe de balneários com água quente, eletricidade, zonas de merendas 
com palheiros e churrasqueiras. O nome advém da localização da antiga feira de 
gado neste local, que chegou a contar 500 cabeças de gado no ano de 1889. 
GG  --MMiirraaddoouurroo  ddaa  FFoozz  ddaa  RRiibbeeiirraa  
Este pequeno miradouro abre a vista para a foz da Ribeira do Guilherme, de onde se 
pode desfrutar de uma vista magnífica para as encostas do vale da ribeira e para a 
zona balnear com piscina que se situa junto ao mar. Na Vila de Nordeste é um dos 
lugares com a vista mais bonita e com um enquadramento paisagístico mais singular. 
HH  --  PPiisscciinnaa  NNaattuurraall  
Esta piscina natural é uma das zonas balneares de referência no concelho de 
Nordeste e que é vigiada durante os meses do verão. Dispõe de acesso automóvel e 
de parque de estacionamento, do lado da Vila de Nordeste. Apesar de o caminho 
ser íngreme e estreito, oferece segurança. É acessível também pela Lomba da 
Fazenda, através de um trilho pedestre que passa pelo Parque de Endémicas do 
Pelado e culmina junto à piscina. 
A piscina é servida por água do mar, dispõe de balneários, de instalações sanitárias 
e de uma zona de solários. Do extremo do pontão de proteção da piscina avista-se a 
Ponta do Arnel com o farol a meia-encosta.  
II  --EErrmmiiddaa  ddee  NNoossssaa  SSeennhhoorraa  ddoo  RRoossáárriioo  ((aapprrooxx..  11884488))  
Há registos que indicam que esta ermida foi fundada por um casal muito rico do 
Nordeste, no primeiro quartel do século XVI (terá sido construída em 1529). 
Contudo, o edifício atualmente existente data do século XIX, o que corresponde às 
obras de reconstrução efetuadas em 1848. 
Trata-se de uma pequena ermida situada numa colina e implantada num adro 
nivelado e murado, voltado ao mar e acessível por uma escadaria alinhada com a 
porta principal do edifício. Apresenta a fachada emoldurada por cantaria de basalto, 
que contrasta com as superfícies das fachadas pintadas de branco. O frontão que 
remata a fachada principal apresenta um bonito trabalho em pedra, com um óculo 
oval no tímpano, conferindo-lhe uma decoração delicada e harmoniosa. 

JJ  --  CCaassaa  ddoo  TTrraabbaallhhoo  ––  cceennttrroo  ddee  aarrtteessaannaattoo  ((11995544))  
A Casa de Trabalho e Proteção à Juventude Feminina de Nordeste foi instituída por 
Maria do Carmo Pacheco Monte, destinada a instruir e acolher as jovens locais 
cujas famílias não tinham condições para o fazer, focando-se na utilização dos 
teares tradicionais, no artesanato, na costura, nos bordados e nos lavores. Aqui se 
ensinam e mantêm vivos os ofícios tradicionais como os bordados, tapetes, colchas 
e mantas de tear manual, feitos em lã, linho e retalhos de tecidos.  
O edifício atual foi construído em 1954 e, para além da valência de acomodação de 
jovens, alberga um centro de artesanato que oferece uma vasta variedade de 
trabalhos feitos à mão, a partir do uso da lã e do linho. Aqui são executados os 
trajes dos ranchos folclóricos da ilha, bem como mantas e colchas regionais tecidas 
em lã e linho em teares manuais, e ainda se fazem bordados tradicionais que são 
reconhecidos regionalmente pela sua qualidade e autenticidade. 
KK  --  CCeennttrroo  MMuunniicciippaall  ddee  AAttiivviiddaaddeess  CCuullttuurraaiiss  
O Centro Municipal de Atividades Culturais é um espaço polivalente onde se 
desenvolvem diversas atividades do foro cultural promovidas pelo município. 
Alberga também a sede da Junta de Freguesia de Nordeste e a sede da Filarmónica 
Eco Edificante. 
LL  --  AAnnttiiggaa  ccaassaa  ddoo  ssééccuulloo  XXVVII  ((aapprrooxx..))  
Esta casa situa-se na zona mais antiga da Vila de Nordeste e corresponde a um dos 
exemplares mais antigos existentes em todo o concelho. A cantaria chanfrada da 
moldura da porta do piso térreo bem como as namoradeiras existentes numa das 
janelas do piso superior atestam a antiguidade do imóvel, que poderá remontar 
aproximadamente ao século XVI. 
MM  --  ""TTrreeaattoo""  ddoo  EEssppíírriittoo  SSaannttoo  ((11993377))  
No Nordeste, as "casas do Espírito Santo" são designadas por treatos, triatos ou 
treatros. São pequenos edifícios integrados na malha urbana dos povoados, que 
servem de apoio às festas em honra do Divino Espírito Santo, e cujos símbolos 
iconográficos são a Coroa Real (símbolo da rainha) encimada por uma pomba (que 
representa o Espírito Santo); são também adornos deste culto a bandeira, o cetro 
(uma das insígnias do poder soberano), o estandarte e as varas. 
Este edifício é conhecido localmente por "Treato do Topo" ou "Império da Rua de 
Baixo". Foi construído em 1937 e destaca-se dos demais por ser o único do concelho 
com planta hexagonal. No interior tem um altar simples onde, durante as festividades, 
são expostas as coroas do Espírito Santo rodeadas por arranjos decorativos e flores. 
NN  --PPaarrqquuee  ddee  mmeerreennddaass  
Este singelo parque de merendas é um local muito aprazível, com vista privilegiada 
para a Vila de Nordeste, onde os visitantes podem fazer piqueniques ou mesmo 
parar para descansar e usufruir da bonita envolvente florida que o caracteriza 
durante a primavera e o verão. 
OO  --  AAnnttiiggoo  ccoonnvveennttoo  ffrraanncciissccaannoo  ((ddeemmoolliiddoo  ee  iinneexxiisstteennttee))  
Este é o local onde, em meados do século XVII, foi erigido o antigo convento 
franciscano que existiu na Vila de Nordeste, edificado num lugar isolado e 
sobranceiro ao mar, e que terá incorporado a velha ermida de São Sebastião que ali 
se situava. 
PP  --  AAnnttiiggoo  ffoorrnnoo  ddee  ccaall  
Este é um dos três exemplares de antigos fornos de cal existentes no concelho de 
Nordeste que, apesar de se encontrar em ruínas, ainda é reconhecível como 
testemunho etnográfico de um processo industrial local do qual importa preservar 
a memória. Localiza-se na Rua d’Além, no limite nascente do povoado, 
acreditando-se que tenha sido um importante foco comercial e industrial da Vila de 
Nordeste. 
QQ  --  JJaarrddiimm  ccoomm  CCoorreettoo  
Este jardim constitui um espaço de lazer ao ar livre, muito aprazível, composto por 
uma pequena praça adornada por diversas espécies arbóreas e plantas ornamentais 
que lhe dão uma vivência multicolor durante a primavera e o verão. Aqui podemos 
ainda encontrar um coreto de planta octogonal com cobertura em telha sobre forro 
de madeira, construído no ano de 1997 no local do antigo coreto da Vila, que tem 
sido palco para a atuação de bandas musicais em diversas festas locais.  
RR  --  PPoonnttee  ddooss  SSeettee  AArrccooss  ((11888833))  
Esta ponte foi edificada em 1883 e, nessa altura, representou um passo significativo 
nas deslocações dentro da Vila de Nordeste, possibilitando a ligação entre as duas 
margens da Grota dos Pelames que atravessa o povoado de sudoeste para 
nordeste/nascente. 
É uma obra de notável construção em alvenaria de pedra que se desenvolve numa 
sucessão de sete arcos de volta inteira (de onde deriva o seu nome) separados por 
contrafortes que marcam o ritmo geométrico do conjunto. Tem um tabuleiro 
protegido por guardas metálicas, com 122 metros de comprimento, arcos com 8 
metros de diâmetro e 13 metros de altura no ponto mais alto.  
SS  --  PPaaççooss  ddoo  CCoonncceellhhoo  ((11887755))  
O edifício dos Paços do Concelho foi construído em 1875 com projeto da autoria de 
Mariano Augusto Machado Faria e Maia. Situa-se na denominada Praça da 
República, no local onde anteriormente existiu um pequeno edifício que servia de 
"Casa da Câmara", sendo uma importante referência da arquitetura civil do século 
XIX no Nordeste. 
TT  --  IIggrreejjaa  MMaattrriizz  ddee  SSããoo  JJoorrggee  ((11779966))  
A igreja que hoje conhecemos no centro da Vila de Nordeste foi construída em 
1796, data que se encontra inscrita acima da porta central da fachada principal. É 
composta por um corpo de três naves (cada uma com uma capela na cabeceira), 

que correspondem à fachada principal tripartida à qual encosta uma torre sineira 
do lado direito, composição que segue um modelo (de inspiração 
barroca/maneirista e com influências da arquitetura chã portuguesa) amplamente 
difundido na ilha de São Miguel desde o século XVIII. Os vãos e a decoração da 
fachada principal apresentam uma expressão característica do barroco tardio, 
conferindo-lhe um aspeto mais erudito através da introdução de ondulações e da 
profusão decorativa nos vãos, tal como era "moda" na ilha de São Miguel. 
UU  --  MMuusseeuu  eettnnooggrrááffiiccoo  
O Museu Etnográfico da Vila de Nordeste foi inaugurado no ano de 1989 no âmbito 
da comemoração dos 475 anos da elevação da localidade a vila, reunindo um vasto 
e variado espólio etnográfico que representa a vida doméstica, o trabalho agrícola, 
a tecelagem, a cerâmica, o ensino primário, a religiosidade e outros aspetos do 
quotidiano rural. Aqui podem ser encontrados objetos tradicionais da vida agrícola, 
uma cozinha tradicional açoriana com loiça utilizada na "mesa nordestense", bem 
como exemplos da olaria de Vila Franca do Campo, da loiça da Lagoa, os trajes 
tradicionais, um tear e trabalhos em linho, as antigas telhas de barro e uma secção 
dedicada à arte sacra. Recentemente foi acrescentada uma secção com um 
interessante espólio sobre as antigas escolas primárias do Plano dos Centenários 
(1950-1960), incluindo mobiliário e material didático. 
VV  --  SSaallaa  ddee  eexxppoossiiççõõeess  
Trata-se de um edifício oitocentista, com dois pisos e traçado regular da fachada 
principal, que adota a linguagem da arquitetura civil da época. Está voltado para a 
Praça da República que, desde o século XIX, surge como o elemento urbano central 
da vila e onde estão localizados os principais serviços tais como a câmara e a igreja. 
O piso superior do edifício foi adaptado, em 2005, a sala de exposições do 
Município. Na sala adjacente há um espaço informático aberto ao público nos dias 
úteis. 
WW  --  AAnnttiiggoo  hhoossppiittaall  ddaa  MMiisseerriiccóórrddiiaa  
Esta casa pertenceu ao político António Alves de Oliveira e foi por ele oferecida 
para aqui se instalar o Hospital da Misericórdia no final do século XIX. Ao longo 
dos anos já foi ocupada por diversos serviços, desde hospital, atividades de tempos 
livre, lar da Santa Casa da Misericórdia e residência de pessoas sem-abrigo.  
XX  --  AAnnttiiggaa  eessccoollaa  pprriimmáárriiaa  ((SSéécc..  XXIIXX//XXXX))  
No final do século XIX (1899) a Câmara Municipal decidiu construir este novo 
edifício escolar que, dentro do seu estilo arquitetónico, foi o primeiro da ilha de São 
Miguel e que entrou em funcionamento em 1903. 
Trata-se de um edifício de um piso, cuja fachada assimétrica e decoração de gosto 
neoclássico lhe confere um aspeto singular no contexto concelhio e na linguagem 
urbana da vila em particular. 
YY  --  CCaassaa  ddoo  ssééccuulloo  XXVVIIIIII//XXIIXX  ee  RRuuaa  AAnnttóónniioo  AAllvveess  ddee  OOlliivveeiirraa  
Esta casa constitui um exemplar único no concelho no que respeita às características 
construtivas da fachada, que podem remontar ao século XVIII/XIX, embora não se 
saiba com exatidão a data de construção. Os vãos com lintéis curvos rematados por 
cornijas, as varandas protegidas por guardas em ferro e o emolduramento da 
fachada com cunhais, cornija e soco expressivos, conferem-lhe um caráter erudito 
raro em todo o concelho. 
A Rua António Alves de Oliveira é o principal arruamento da Vila de Nordeste e 
apresenta uma homogeneidade notável, revelando uma composição característica 
do século XIX. 
ZZ  --  AAnnttiiggoo  ffoonnttaannáárriioo  ((SSéécc..  XXXX))  
Este fontanário apresenta uma linguagem característica da arquitetura nacionalista 
do período do "Estado Novo", de meados do século XX. É constituído por uma 
reentrância situada num gaveto, ao fundo da qual se situava a bica, inserida num 
pequeno nicho rematado em arco e ladeado por banquetas. 
AAAA  --  AAnnttiiggoo  ffoonnttaannáárriioo 
Este fontanário, atendendo às suas características, poderá ter sido construído no 
início do século XX. Tem uma linguagem formal muito simples, consistindo num 
nicho encastrado num muro de uma habitação. O remate superior do nicho é 
arqueado. Na parede do fundo tem o fontanário propriamente dito, em cantaria, ao 
qual se sobrepõe uma cartela circular cujas inscrições são ilegíveis. A bica situa-se 
ao eixo, sobre a bacia.  
BBBB  --  EEssccoollaa  ddoo  PPllaannoo  ddooss  CCeenntteennáárriiooss  ((11995555))  
A Vila de Nordeste, apesar de já estar provida de escola primária desde 1903, esta 
padecia de falta de espaço, o que motivou a construção de uma nova escola, com 
projeto do Plano dos Centenários, a primeira do concelho deste género, num total 
de 12. Foi edificada no ano de 1951 (segundo a data inscrita nas empenas), com dois 
pisos e quatro salas de aulas. Foi ampliada em 2001, mantendo as características do 
corpo principal. 
CCCC  --  RReesseerrvvaa  FFlloorreessttaall  ddee  RReeccrreeiioo  ddoo  VViivveeiirroo  ddoo  NNoorrddeessttee  
A Reserva Florestal de Recreio do Viveiro do Nordeste foi criada em 1989, junto à 
sede do Serviço Florestal do Nordeste, na Vila de Nordeste, cujo parque tem 
aproximadamente 4 hectares. Os caminhos são ladeados por sebes de azáleas que, 
na primavera, incutem a este espaço uma beleza única e assinalável. No parque 
pode ser visitado um dos maiores viveiros dos Açores onde, todos os anos, são 
produzidas diversas espécies florestais, de onde se destacam as  espécies 
autóctones e endémicas dos Açores – como o cedro do mato, a ginja do mato, a urze 
e o folhado – as quais se destinam a promover a recuperação da floresta 
Laurissilva.  

O Centro de Divulgação Florestal do Nordeste foi inaugurado em 2012 e pode ser 
visitado durante o horário de expediente dos serviços ou mediante marcação 
prévia. Este centro destina-se a divulgar o trabalho desenvolvido pelos Serviços 
Florestais, bem como promover a salvaguarda dos recursos florestais e ainda 
homenagear todos os que contribuíram com o seu trabalho e dedicação para a 
preservação das florestas dos Açores. 
 DDDD  --  AAnnttiiggoo  ffoonnttaannáárriioo  ((11990088))  
Este fontanário foi construído no início do século XX e apresenta uma linguagem 
formal muito simples. É constituído por uma moldura retangular, em cantaria, que 
se insere num muro de suporte, no gaveto entre dois arruamentos. A antiga bica 
situava-se num nicho retangular, na parte inferior da moldura, sobre o qual se situa 
a cartela elíptica com a data 1908 inscrita. 
Na Vila de Nordeste este será possivelmente o exemplar mais antigo. 
EEEE  --  MMiirraaddoouurroo  ddaa  PPoonnttaa  ddoo  AArrnneell  
Consiste num pequeno recesso sobranceiro ao mar, localizado na zona da Nazaré, 
com vista privilegiada para a Ponta do Arnel, de onde se avista o farol na sua 
posição proeminente (do lado sul) e a Vila de Nordeste (do lado norte).  
Este local é um ponto de encontro dos moradores da zona da Nazaré, sobretudo 
nos fins de tarde e nas tardes soalheiras de domingo, o que é uma tradição de há 
muitos anos. 
FFFF  --  EErrmmiiddaa  ddee  NNoossssaa  SSeennhhoorraa  ddaa  NNaazzaarréé  ((11882255))  
A existência de uma ermida dedicada a Nossa Senhora da Nazaré no Nordeste é 
muito antiga pois já aparece referida nos escritos deixados pelo cronista 
quinhentista Gaspar Frutuoso, o que significa que já o templo já existiria naquele 
local desde o século XVI. Contudo, o edifício atual apresenta características da 
arquitetura do século XIX e tem a data 1825 inscrita na fachada principal, 
correspondendo à última reconstrução. 
Situa-se num pequeno adro nivelado e elevado em relação à estrada, acessível por 
uma escadaria em cantaria. A sua implantação peculiar, sobranceira ao mar e na 
confluência do caminho de acesso ao porto e ao farol, no entanto voltada para a 
estrada e para a Vila de Nordeste, atribui-lhe o particular efeito de remate 
meridional do povoado.  
GGGG  --  FFaarrooll  ddaa  PPoonnttaa  ddoo  AArrnneell  ((11887766))  
O Farol do Arnel foi construído na costa oriental da ilha de São Miguel, na zona da 
Nazaré, no ano de 1876, sob projeto do Eng.º Ricardo Júlio Ferraz. Foi o primeiro 
farol moderno a ser instalado em todo o arquipélago dos Açores, servindo de guia 
aos navegadores que, sem outra luz para além das estrelas, percorriam o Oceano 
Atlântico. Aqui trabalhou uma das três primeiras faroleiras do país. 
HHHH  --  PPoorrttoo  ddee  ppeessccaass  
Situado na Ponta do Arnel, este porto constitui um dos locais de maior importância 
na história do Nordeste, uma vez que terá sido por aqui que, na segunda metade 
do século XV, chegaram os povoadores que vieram ocupar esta zona da ilha de São 
Miguel. Aqui., terão encontrado um local seguro de acesso ao mar e 
suficientemente íngreme para afastar eventuais malfeitores.  
O porto/varadouro propriamente dito foi mandado construir em 1556 por ordem 
do Rei D. João III, cerca de 42 anos depois da elevação do Nordeste a vila. Ao longo 
dos séculos foi várias vezes destruído pelo mar e, consequentemente, reparado. A 
última grande reconstrução ocorreu em 1875.   
Não se aconselham os visitantes a percorrer o caminho do porto de carro, pois é 
perigoso e muito íngreme. 
IIII  --  PPaarrqquuee  ddee  mmeerreennddaass  
Este pequeno parque de merendas foi construído pela Câmara Municipal no ano de 
2013, junto à Estrada Regional, proporcionando um espaço de lazer com vista 
privilegiada para o mar. Dispõe de um conjunto de mesas e bancos cobertos onde é 
possível fazer piqueniques e descansar num ambiente descontraído. Dispõe 
também de um parque de estacionamento onde se aconselha aos visitantes do farol 
e do porto de pescas que deixem as viaturas. 
JJJJ  --  EErrmmiiddaa  ddee  NNoossssaa  SSeennhhoorraa  MMããee  ddee  DDeeuuss  ((rruuíínnaass))  
Há registos de ter existido, no 1º quartel do século XVI (aprox. 1526), uma ermida 
particular, mandada erigir no termo da vila por João Soares (também conhecido 
por João Soares de Albergaria), dedicada a N.ª Sr.ª Mãe de Deus.  
Atualmente, aquilo que é possível ver, junto à Estrada Regional, entre a Vila de 
Nordeste e a Pedreira, são as ruínas de uma ermida com características do século 
XIX. 
No Museu Etnográfico da Vila de Nordeste está exposta uma escultura de Nossa 
Senhora com o Menino Jesus, datada do século XVIII, que terá pertencido a esta 
ermida.  
KKKK  --  MMiirraaddoouurroo  ddaa  VViissttaa  ddooss  BBaarrccooss  
Situado no topo da encosta entre a Pedreira e a Vila de Nordeste, este é um dos 
melhores locais para ver o Farol do Arnel e o porto de pescas, sendo um ponto de 
referência ao nível regional pois, historicamente, esta zona era privilegiada para 
avistar os barcos que vinham do Continente, derivando daí o seu nome de Vista dos 
Barcos. 
Do ponto de vista geoestratégico o troço de costa compreendido entre a Ponta do 
Arnel e a Ponta da Marquesa – os pontos mais orientais da ilha, entre os quais se 
insere este miradouro – reveste-se de extrema importância na medida em que 
constitui uma espécie de "porta de entrada" no arquipélago pois, ao longo de mais 
de 500 anos, o único meio de acesso aos Açores era por via marítima e este era o 
primeiro local a ser avistado pelas embarcações que vinham do Continente.  


