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“Aqui a Ilha é outra” 
                     Daniel de Sá 
“Here, there’s an Island within an Island”
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Opening Note

ordeste, with a current 
population of approxi-

mately five thousand inhabi-
tants, has a history marked by 
conquests and victories in its 
search for a place on the Island 
of São Miguel as well as on the 
land where this municipality is 
situated, itself replete with 
natural beauty and awe-inspiring vegetation. 

Located in the most rugged area of the island 
named after St. Michael the Archangel, Nordeste 
is first seen as a green mantle lying on the surfa-
ce of the Atlantic, dotted with beautiful flowers, 
steeped in charm and mystery, unknown and 
unexplored. 

Nordeste is the captivating valleys which 
unfold and tear unwaveringly through the uns-
poilt land, as if carved by a golden dagger. 

Tronqueira! Mountains full of beauty and inha-
bited by unique and isolated birds such as the 
native Priolo [Azorean Bullfinch]. Where we can 
lose ourselves in the silence of nature, broken by 
gentle gusts of wind and by the whispering of 
the branches of awe-inspiring endemic species... 
Here, in this corner of the island, the force and 
magnificence of nature reveal themselves in a 
unique way. 

Nordeste is Pico da Vara, an island altar, where 
Man and God are just out of reach beyond an 
outstretched arm, in a form of celestial intimacy 
which quiets the soul, as if in a dream. It is the 
stage for an unforgettable trip through trails and 
paths that provide us with unique moments of 

Carlos Mendonça 
Mayor of Nordeste Town

 
Welcome  
         toNo r d
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quietness and connection with nature, unspoilt 
and untouched.  

Ponta da Madrugada! A place so well charac-
terised by Diniz da Luz as a “singularly beautiful 
prominence which, at the eastern end of the 
island of São Miguel, receives every morning the 
first kiss of the Sun Archangel defender of the 
archipelago.” It’s a place of dreams and memo-
ries enveloped by a garden that spreads 
between the nearby green of Pico Bartolomeu 
and the blue mantle of the sea, which serves as 

Nordeste is well worth 
experiencing first-hand
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Nordeste são os vales apaixo-
nantes que se descobrem e ras-
gam impiedosamente a terra, 
quase virgem, como se de um pu-
nhal limado a ouro derivassem. 

A Tronqueira! Serra coberta 
de beleza e habitada por pássa-
ros únicos e solitários como o 
Priolo, que, somente, aqui nas-

ce, vive e morre, onde nos perdemos no silên-
cio da natureza levemente incomodado por sua-
ves rajadas de vento e pelo assobiar das ramagens 
de admiráveis plantas endémicas… Aqui, nes-
te canto da ilha, a força e a magnificência da na-
tureza revelam-se de uma forma única. 

Nordeste é o Pico da Vara, altar da ilha onde 
Deus e o homem quase se tocam com um esti-
car de braços, numa intimidade celeste que nos 
sossega a alma como se de um sonho se tratas-
se. É o palco para uma visita inesquecível por tri-
lhos e veredas que nos proporcionam, a todo o 
instante, momentos únicos de quietude e de pro-
ximidade, única, com a natureza virgem ainda 
existente.  

Ponta da Madrugada! Local tão bem definido 
por Diniz da Luz, como uma “proeminência sin-
gularmente bela que, no extremo oriental da ilha 
de São Miguel, recebe todas as manhãs o primeiro 
beijo do sol arcanjo defensor do arquipélago.” É 
um lugar de sonhos e memórias revestidos por 
um jardim que se difunde por entre o verde pró-
ximo do Pico Bartolomeu e o manto azul do mar 
que serve de tapete, e muitas vezes de barreira, 
entre nós, nordestenses, e a Diáspora. 

ordeste, hoje, com cerca de cinco mil 
habitantes, conta com uma história re-

pleta de conquistas e vitórias na busca de um lu-
gar na ilha de São Miguel e na Região que al-
berga este concelho pleno de beleza natural e de 
uma vegetação excelsa. 

Situado na zona mais acidentada da ilha do 
Arcanjo, Nordeste aparece-nos como um lençol 
verde estirado sobre o Atlântico, pincelado de 
belas flores, envolto de mistérios e encantos, 
muitos deles desconhecidos e por desvendar. 

Carlos Mendonça 
Presidente da Câmara 

Municipal de Nordeste
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Vale a pena viver  
e sentir o Nordeste
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a carpet, and many times, as a barrier between 
us, the people of Nordeste, and the diaspora. 

Nordeste has traditional dishes such as Sopa 
de Funcho, Galo Capão, and homemade bread, 
unique to the island, and easily found in Lomba 
da Fazenda or Salga.   

A land of men with hands calloused by 
working the fields, under the scorching sun, and 
women embroiderers, genuine and sincere, 
designers of clothing and traditional costumes of 
great beauty and quality. These are authentic tra-
ditions which embody the true essence of tradi-
tion and give purpose to Nordeste’s craftwork. 

Nordeste is the living mirror which contrasts 
the amenities of modern life with the expansive 
mantle of green drawn by the imposing trees 
found all over the municipality, standing as 

ever vigilant guardians which also welcome and 
cool us. 

The SCUT [toll-free modern roads] allow tra-
vellers to reach the municipality farthest from 
the island’s urban centre quickly and safely, 
while the old Regional Road allows all nine 
parishes in Nordeste to be visited, their culture, 
history and traditions experienced first hand and 
their beautiful patrimony appreciated. 

Nordeste is a prosperous land, of opportunity 
and investment, where nature invites both 
young and old, newcomers and old hands, to 
explore its secrets, to climb its mountains, to 
bathe in the temperate waters of its little ports 
in each parish, to picnic at its unmatched 
viewpoints, and even to relax as the sun sets and 
the blue sky takes on hues seen nowhere else.    

Nordeste is hope. It is both tradition and pro-
gress. It’s a destination that should be more 
widely known. 

Come and visit Nordeste, see the Farol do 
Arnel (lighthouse) which kept the caravels and 
their sailors away from the rocks, the chapel of 
Nossa Senhora do Pranto where prayers are said 
in times of sadness and despair, the various 
fountains which quenched the thirst of our 
ancestors, and our gardens so quaint and unique 
and admired by many. 

Come and visit Nordeste, try our local special-
ties and offer your loved ones our sweets, biscuits, 
homemade liqueurs and unique honey, made 
from our greatest endogenous asset, the Japanese 
Cedar, which covers most of our municipality. 

Come and experience Nordeste first-hand. 
Come and experience the power of nature! 

Experience first-hand the “island within the 
island”. 

Experience Nordeste as you never have before. 

Fajã do Araújo 
Aqui o silêncio apenas é interrompido pelo chilrear  
dos pássaros e o murmurar das ondas contra  
as rochas vulcânicas criadas nos primórdios da ilha. 
Perca-se no tempo e redescubra a natureza selvagem 
nesta mágica Fajã.

Fajã do Araújo 
Here the silence is broken only by the chirping of the birds 
and the murmuring of the waves against the volcanic rocks 
created during the island’s primordial days. Lose yourself in 
time and rediscover the wild in this magic Fajã.
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O Nordeste, são os típicos pratos tradicionais 
como a Sopa de Funcho, o Galo Capão, o pão ca-
seiro, único da ilha, que se encontra facilmen-
te na Lomba da Fazenda ou na Salga.   

Terra de homens de mãos calejadas pelo tra-
balho do campo, ao sol ardente, e de mulheres 
bordadeiras, genuínas e sinceras, criadoras de 
vestimentas e trajes tradicionais, de enorme be-
leza e qualidade. São tradições autênticas que 
concebem o verdadeiro sentido ao que realmente 
é o artesanato do Nordeste. 

Nordeste é o espelho vivo do contraste entre 
a modernidade, no que concerne a novas e me-
lhores acessibilidades, e os longos mantos ver-
des coloridos pelas imponentes árvores que nos 
acolhem e nos refrescam ao longo de todo o con-
celho como guardiões sempre vigilantes. 

A SCUT, ou a nova acessibilidade, permite, ao 

visitante, chegar mais rápido e de forma mais 
segura, ao concelho mais distante do meio ur-
bano da ilha, enquanto que a antiga Estrada Re-
gional permite visitar todas as nove freguesias 
nordestenses, perceber e conhecer as suas cul-
turas, história e tradições e apreciar as belezas 
patrimoniais existentes em cada uma delas. 

Nordeste é terra de prosperidade, de oportu-
nidade e de investimento onde a natureza con-
vida o novo e o velho, o conhecido e o desconhe-
cido, a explorar os seus recantos, a escalar as suas 
montanhas, a banhar-se nas águas temperadas 
dos portinhos das freguesias, a lanchar nos seus 
inigualáveis miradouros e, até mesmo, relaxar ao 
pôr-do-sol quando o azul do céu assume uma to-
nalidade em nenhum outro lado vista.    

Nordeste é Esperança! É simultaneamente 
tradição e progresso! É destino a promover! 

Venha visitar o Nordeste e veja o Farol do Ar-
nel que afastou caravelas dos rochedos come-
dores de navegadores, a Ermida de Nossa Se-
nhora do Pranto onde se roga por ajuda divina 
em momentos de amargura e desespero, os di-
versos fontenários que mataram a sede aos nos-
sos antepassados e os nossos jardins tão íntimos 
e únicos nos sonhos e desejos de muitos. 

Venha visitar o Nordeste, prove a nossa gas-
tronomia e ofereça a quem ama os nossos doces, 
biscoitos, licores caseiros e o mel de sabor úni-
co resultante do nosso maior recurso endógeno, 
a criptoméria, que reveste grande parte do nos-
so concelho. 

Venha sentir e viver as emoções promovidas 
pela visita ao Nordeste! Venha sentir a força 
da natureza! 

Comprove que “Aqui não é outra ilha, mas a 
ilha é outra!” 

Viva e sinta a palavra Nordeste como nunca. 

Entrada da Vila pela ponte 
Com os seus 122 metros de comprimento e 13 de altura, a 
Ponte dos Sete Arcos é uma das mais bonitas pontes de São 
Miguel. Construída em 1883 só no ano seguinte recebeu o 
gradeamento em ferro. Um dos ex-líbris do Nordeste.

Entering the Town by the bridge 
With 1 metres in length and 1 metres in height, the Sete 
Arcos bridge is one of the most beautiful bridges in São 
Miguel. Built in 1 it only had its iron railing fitted the  
following year. One of Nordeste’s landmarks.
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Pico da Vara 
Situado no complexo vulcânico basáltico do 
Nordeste, com cerca de 4 milhões de anos, o Pico 
da Vara, com os seus 1105 metros, é o ponto mais 
alto de São Miguel. Uma vista deslumbrante para 
quem se aventura a subi-lo.

Pico da Vara 
Located in Nordeste’s basaltic volcanic complex, and  
approximately  million years old, Pico da Vara is the 
highest point in São Miguel, at 11 metres. A breathtaking 
view awaits whoever ventures on the climb to the top.

Moinho da Ribeira dos Caldeirões 
Durante anos os moinhos foram fonte importante de sub-
sistência para os nordestenses que aproveitavam a ribeira 
para os construir com a dupla função, moinho e habitação.

Mill at Ribeira dos Caldeirões 
For years the mills were an important means of livelihood. 
People took advantage of the stream to build mills as well 
as houses.

Cascata da Ribeira dos Caldeirões 
Inserida no Parque da Ribeira dos Caldeirões,  
a Cascata é uma das paragens obrigatórias  
no concelho do Nordeste. Um local de rara beleza  
e inspiradora tranquilidade.

Waterfall at Ribeira dos Caldeirões 
Located in the Ribeira dos Caldeirões park,  
the waterfall is one of the obligatory visiting spots  
in the Municipality of Nordeste. A place of rare beauty  
and inspiring tranquillity.

Parque de Campismo  
da Feira 
Rodeado por frondosas 
árvores e situado junto à foz 
da Ribeira do Guilherme é 
um parque vocacionado 
para o turismo de nature-
za. Tem capacidade para 
160 tendas.

Feira Camping Site 
Surrounded by leafy trees and 
located by the mouth of Ribeira 
do Guilherme this is a park  
geared towards nature-oriented  
tourism. There is space for 1 tents.
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Boneca de Folha de Milho 
Boneca feita à mão com as folhas que 
revestem o milho. As folhas mais claras 
são usadas para a roupa das bonecas e 
as barbas, do milho, para os cabelos.

Crafts: Doll made from Corn Husk 
Handcrafted doll made from corn husks. 
The lighter husks are used for the doll’s 
clothes and the tassels for the hair.

Farol do Arnel visto do Miradouro da Vigia dos Barcos 
Uma vista deslumbrante do mais antigo farol dos Açores, o Farol do 
Arnel, ponto de luz na imensa escuridão do oceano Atlântico. Mais 
abaixo, no fundo da escarpa, o porto de pescas do Nordeste. 

Farol do Arnel (Arnel lighthouse) seen from the Vigia dos Barcos Viewpoint 
A breathtaking view of the oldest lighthouse in the Azores, Farol do Arnel, a 
source of light in the immense darkness of the Atlantic Ocean. At the bottom 
of the esscarpment, is the fishing port of Nordeste. 

Jardim do centro histórico da Vila 
No centro da Vila de Nordeste somos surpreendidos por este pequeno 
jardim bordejado por floridos canteiros e pela sombra generosa das 
árvores. No centro, o coreto que serve de palco a eventos culturais.

Garden in the town’s historic centre 
In the centre of the Town of Nordeste we are surprised by this small garden, 
bounded by flowerbeds in bloom, and by the generous shade provided by the 
trees. The bands and in the centre serves as a stage for cultural events.

Casa do Trabalho 
Ponto de visita incontornável para 
quem aprecia a arte de bordar e tecer 
“à moda antiga”.

Crafts: Casa do Trabalho 
A must for those who appreciate the art 
of “old fashion” embroidery.
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ordeste has been an integral part of a lar-
ger whole, ever since the discovery of the 

Azores. Its origins lie in a national movement, 
the Portuguese maritime expansion of the 1s 
and 1s.  

In his chronicles, Saudades da Terra, Livro IV, 
Gaspar Frutuoso writes “…The expansive length 
of this island starts at the edge of the port in the 
town of Nordeste, named after the winds it 
faces... located on a hill named Salvador Afonso, 
on uneven ground, yet with good houses and 

 500 years of history

N
Vila de Nordeste 
Vista sobre a Vila, sede do concelho e de principal  
espólio arquitetónico do concelho de Nordeste. 
 
Town of Nordeste 
View over the Town location of the municipality of Nordeste  
and its main architectural assets.

Milton Mendonça 
Vice Mayor of Nordeste Town

devout churches, a joyous place with cool 
orchards, clear streams, yet, devoid of wine...”.   

A 1th-century town by Royal Charter from 
King D. Manuel I, dated 1th July 11. 

 Located in the easternmost region of the 
island of S. Miguel, where it spans the Northern/ 
North-Eastern coast. This Municipality has an 
area of 11 km, nine parishes and a population 
of about five thousand inhabitants 

A rugged landscape, shaped by a myriad of 
volcanic eruptions, which have endowed it with 
a singular natural beauty. The characteristic 
green colour of its vegetation, and the deep 
valleys where crystalline waters flow through the 
many streams all over the municipality, contras-
ted with the blue of the sky and the sea. 

The municipality of Nordeste offers you unfet-
tered access to nature. We call your attention to 
Serra da Tronqueira and its protected natural 
reserve; Pico da Vara, Pico Bartolomeu and 
Planalto dos Graminhais; beautiful viewpoints, 

The Municipality  
            of Nordeste 
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Nordeste é parte integrante de um todo, 
aquando da descoberta dos Açores. É 

consequência de um movimento nacional, a ex-
pansão marítima portuguesa de quatrocentos e 
quinhentos.  

Escreve Gaspar Frutuoso nas suas crónicas Sau-
dades da Terra, Livro IV, que, “…Começa a com-
pridão desta ilha da ponta do porto da vila do 
Nordeste, assim chamada por ter o rosto a este ven-
to… em uma lomba que se chama de Salvador 
Afonso, em lugar não mui chão, mas de boas ca-
sas e devotas igrejas, lugar alegre de frescos po-
mares, com claras ribeiras, mas, estéril de vinho…”.   

  500 anos de históriaO

Boca da Ribeira 
Rosto de pedra esculpida pela natureza na rocha  
basáltica. Qual guardião vigilante sobre o Atlântico. 
 
Boca da Ribeira 
Stone face sculpted by nature on basalt rock. A vigilant  
guardian looking out over the Atlantic.

Vila quinhentista por carta régia do Rei D. 
Manuel I, desde 18 de julho de 1514. 

 Situado no extremo Oriental da Ilha de S. Mi-
guel, abrangendo a sua costa Norte/ Nordeste. 
Este Concelho tem uma área de 101 Km2, nove 
freguesias e uma população próxima dos cinco 
mil habitantes. 

Relevo bastante acidentado, em grande par-
te devido às várias erupções vulcânicas a que 
esteve sujeito, mas que lhe confere uma bele-
za natural única, o verde natural da sua vege-
tação, com vales profundos e onde deslizam 
águas cristalinas nas muitas ribeiras por todo 
o concelho, contrastando com o azul celeste e 
o mar azul. 

O concelho de Nordeste proporciona-lhe 
um contato direto e permanente com a natu-
reza. Destacamos a Serra da Tronqueira e a 
sua reserva natural protegida; o Pico da Vara, 
o Pico Bartolomeu e o Planalto dos Grami-
nhais; os bonitos miradouros do Salto da Fa-
rinha à Ponta da Madrugada; a Fajã do Araú-
jo e a praia do Lombo Gordo com as suas 
águas limpas; do Parque da Cancela do Cin-
zeiro ao Parque da Ribeira dos Caldeirões; a 
piscina da Boca da Ribeira e o Parque de Cam-
pismo, entre muitos outros locais de admirá-
vel beleza. 

Oferecemos um turismo de natureza: são os 
trilhos pedestres, os desportos radicais como ra-

Milton Mendonça 
Vice-presidente da Câmara Municipal 
de Nordeste

O Concelho  
        de Nordeste  
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from Salto da Farinha to Ponta da Madrugada; 
Fajã do Araújo and the Lombo Gordo beach with 
its crystalline waters; from Parque Natural da 
Cancela do Cinzeiro to Parque Natural dos 
Caldeirões in the parish of Achada; the swimming 
pool at Boca da Ribeira and the camping site, 
among many other spots of admirable beauty. 

We offer nature-oriented tourism, walking 
trails, extreme sports like abseiling, canyoning, 
mountain biking and others; at sea we offer 
superb conditions for whale-watching, dolphin-
watching, nautical sports and sport fishing.   

Thus, to travel throughout Nordeste is first 
and foremost to take a step into the most intima-
te aspect of a peaceful and tranquil land of uni-
que beauty. Visiting this municipality, on the 
island of São Miguel, is akin to stepping onto an 
island within an island, from the deep valleys of 
green and the imposing mountain ranges to the 
refreshing streams and waterfalls. To walk from 
viewpoint to viewpoint, all of an extremely capti-
vating beauty! Its clean gardens full of flowers! 
As the writer puts it, “Here, there’s an island 
within an island”. 

Relevo do Nordeste 
Aqui, de facto, a ilha é outra, as mudanças constantes  
de luz e sombras produzem imagens de rara beleza. 
 
Landscape of Nordeste 
Here, in fact, there is an island within an island,  
the constant changes of light and shadows  
produce images of rare beauty.

A unique gastronomy and a hospitable people 
who welcome you as few others do. 

They preserve their cultural identity in the 
ethnographic Museums of Nordeste, Achada and 
S. Pedro Nordestinho. Their churches are of rare 
architectural beauty as well as the  Arcos [ 
Arches] bridge! 

The Folk Groups, the Philharmonic Bands and 
Traditional Singing Groups, and let us not forget 
the traditional Cantigas ao Desafio. 

Craftwork at Nordeste’s Casa do Trabalho to 
corn-leaf work in the parish of Salga are among 
others traditions! 

The festivals of Divino Espirito Santo, the Parish 
festivals in honor of their individual patron saints 
and the Grand Municipal festival occur throughout 
the summer months. In July, the Municipal festival 
offers a Music festival that has made it’s mark on 
the island of Sai Miguel. When you visit Nordeste, 
you see the improvement of it’s infrastructure, it’s 
dedication to sports, varied leisure activities, cul-
tural, urban and economic development, while 
never losing sight of it’s values and cultural ele-
ments which define it’s unique identity.
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pel, canyoning, BTT, entre outros; no mar, te-
mos condições de excelência para observação 
de baleias, golfinhos, desportos náuticos e pes-
ca desportiva.   

Por isso, visitar o concelho de Nordeste é apre-
ciar a natureza, partilhar da sua paz, tranquili-
dade e belezas únicas.Visitar este concelho, den-
tro da ilha de São Miguel é entrar noutra ilha 
dentro do mesmo espaço, com vales profundos 
e verdejantes, serras e montanhas, quedas de 
água e ribeiras com águas cristalinas. São os mi-
radouros de rara beleza com os seus jardins lim-
pos e muito floridos… 

Uma gastronomia ímpar e um povo hos-

Gastronomia 
O Nordeste oferece uma gastronomia rica e diversificada 
e tem, dizem os locais, o melhor pão caseiro da ilha.  
 
Gastronomy 
Nordeste offers a rich and diverse gastronomy, and, according 
to the locals, the best homemade bread on the island. 

Natureza 
O concelho de Nordeste é sinónimo de natureza  
em estado puro. 
 
Nature 
The municipality of Nordeste is synonymous with nature  
in its purest state.

pitaleiro que sabe receber como poucos. 
Preservam a sua identidade cultural, o Mu-

seu Etnográfico do Nordeste, da Achada e de 
S. Pedro Nordestinho, as suas igrejas de rara be-
leza arquitetónica e a Ponte dos 7 Arcos! 

Os Ranchos Folclóricos, as Bandas Filar-
mónicas e os Grupos de Cantares Tradicionais, 
não esquecendo as tradicionais Cantigas ao 
Desafio. 

Do artesanato na Casa do Trabalho do Nord-
este à Folha de Milho na freguesia da Salga, en-
tre outras. 

As Festas do Divino Espírito Santo, as fes-
tas das freguesias em honra dos seus pa-
droeiros e a grande Festa do Concelho que se 
realiza no mês de julho, a qual possui uma 
componente religiosa muito forte a par da 
componente profana, com um festival musi-
cal que já ganhou o seu espaço na ilha de S. Mi-
guel.Visitar o Nordeste é também constatar o 
desenvolvimento e o progresso desta comu-
nidade. Melhores acessibilidades, infraestru-
turas, desporto, lazer, cultura, urbanismo e 
desenvolvimento económico sem perder a sua 
cultura e os seus valores que lhe definem uma 
identidade própria.



1 sightseeing tour
Advertising

Morada | Adress 
Telefone | Phone 
Telemóvel | Mobile 

E-mail | Email 
Site| website

Vila de Nordeste 
Quinta das Queimadas  
Queimadas 
   
queimadas@sapo.pt 

www.quintadasqueimadas.com 

Hospedaria S. Jorge 
Rua Baixo da Ponte, 1 
   
Casa da Madrinha  

e Casa da Lareira  
Estrada Regional,  
   
1   
reservas@casadamadrinha.com 

www.casadamadrinha.com 

Moinho da Ribeira  
do Guilherme 

Entre a Vila de Nordeste  
e a Lomba da Fazenda 

  

@

Lomba da Fazenda 
Casas do Frade 
Lomba da Cruz 

Ruas do Convento e Teatro, 11-1 
  1 /  
info@casasdofrade.com 

       casasdofrade@gmail.com 

www.casasdofrade.com 
Casa d’Alfaias 
Rua das Almas de Baixo, 1 

Lomba da Fazenda 
   
1 1 /1   
alfaias@mail.pt 

http://www.casadalfaias.com 

 
S. Pedro do Nordestinho 

Casa de Campo da Lazeira 
Estrada Regional 
  1 
   
acasadalazeira@gmail.com 
http://acasadalazeira.no.sapo.pt 

Casa do Outeiro 
Rua do Outeiro,  
 
luis.dutra@sapo.pt

Algarvia 
Casa de Campo da Algarvia 
Rua D. David Dias Pimentel,  
   
1   
carlosbotelho@sapo.pt 

http://solucaodigital.com/casade-

campoalgarvia 
TRADICAMPO 
Casa da Fonte  

(freguesia de Algarvia) 
Casa do Pátio e Casa da Talha 
(freguesia de São Pedro  
do Nordestinho) 

 1  
  1 
geral@tradicampo.pt 

www.tradicampo.pt 

 
Santo António  
do Nordestinho 

Casas do Monte Alegre 
Rua do Espigão,  
1 1  
casasdomontealegre@gmail.com 

www.casasdomontealegre.pt 

 

Achada  

Apartamento  
da Ribeira dos Caldeirões 

Entre as freguesias da 
Achada e a Achadinha Estrada 
Regional 

  1 
apartsnackbarcaldeiroes@gmail.com

@

@

@

@

@

@

@

@

Alojamento local | Local lodging 
Turismo no Espaço Rural | Rural Tourism 
Casa de Campo | Cottage 

 
Restaurante | Restaurant 
Snack-bar | Snack-bar 
Bar | Bar

@

@
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Vila de Nordeste 
Restaurante Tronqueira 
Rua do Poceirão 
   
restaurante_tronqueira 

@hotmail.com 
Restaurante Esplanada 
Rua Jorge M. R. Machado 
   
Snack-bar e Pastelaria  

O Forno 
Rua Dª Maria do Rosário 
   
Snack-bar Jarrinha 
Rua Erva Má 1-A 
  1 
111 

 
Achada 

Restaurante Debbie Costa 
Rua Nova Nº  
  111

Lomba da Fazenda 
Casa de Pasto Cardoso 
Estrada Regional nº 1 
  1 
Pipas Bar 
Estrada Regional – Vale 
  11 
11 
Energie Bar 
Estrada Regional – Conceição 
  1 
11 

 
Santo António 

Snack-bar Pico da Vara 
Rua Pe. Moniz Nº 1 
   
1   
picodavara.bar@hotmail.com

Snack-bar dos Caldeirões 
Estrada Regional 

entre Achada e Achadinha 
  11 
1 
apartsnackbarcalderoes@gmail.com 

 
Achadinha 

Snack-bar Restaurante 
Amaral’s 

Rua do Caminho Fundo Nº 1 
  11 
amaralsbar@hotmail.com 

 
Salga 

Restaurante Moagem 
Estrada Regional 
   
restaurante_tronqueira@hotmail.com  
Restaurante Madrugada 
Rua Direita Nº  
 

@

@

@

@

PUB

@
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ALGARVIA 
Festas de N. S. do Amparo 
Festivals of N. S. do Amparo 

SANTANA 
Festas de Sant’Ana 
Festivals of Sant’Ana 

ACHADINHA 
Festas de N. S. do Rosário 
Festivals of N. S. do Rosario 

SALGA 
Festas de São José 
Festivals of São José

VILA DE NORDESTE 
Festas do Nordeste (dia do feriado municipal). 
Festivals in Nordeste (date of the municipal  
holiday). 

PEDREIRA 
Festas de N. S. da Luz 
Festivals of N. S. da Luz 

LOMBA DA FAZENDA 
Festas da Imaculada Conceição 
Festivals of Imaculada Conceição 

SÃO PEDRO DE NORDESTINHO 
Festas de São Pedro 
Festivals of São Pedro 

S. ANT.º DE NORDESTINHO 
Festas de Santo António 
Festivals of Santo António

CCalendário Festivo | Festive Calendar
1

1/

1

/

1

/

1

/

1

1/

1

/

1

/

1

1/

Festividades do Concelho (Salga) 
O tapete de flores desenhado e trabalhado pelas 
gentes da freguesia num sinal de devoção e fé que  
o tempo não apaga. 

Municipal Festivals (Salga) 
The carpet of flowers designed and assembled  
by the people of the parish is a sign of devotion  
and faith untouched by time. 

Festas do Nordeste 
 
Festivals in Nordeste

1

/
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Ponta da Madrugada 
Quem nunca viu o nascer do sol  
na Ponta da Madrugada?  
O sol nascente por entre as nuvens 
e os seus reflexos no imenso oceano 
proporcionam um espetáculo  
natural inigualável...

Ponta da Madrugada 
Who has never watched the sun rise at 
Ponta da Madrugada [literally Dawn 
Point] has no idea of the show they are 
missing out on: the sun rising among the 
clouds and its reflections on the vast 
ocean provide an unparalleled natural 
spectacle.

Praia do Lombo Gordo 
Local ideal para uma caminhada,  
em silêncio, junto ao mar,  
e para vislumbrar o nascer do sol  
em plena comunhão  
com a mãe natureza.

Lombo Gordo Beach 
An ideal place for a quiet walk  
by the sea and the opportunity to 
watch the sun rise in full communion 
with Mother Nature.

Levada de Moinho  
Ribeira dos Caldeirões 
Levada construída para recolher a 
água proveniente do planalto dos 
Graminhais que se destinava a mover 
os vários moinhos situados ao longo 
do percurso da ribeira.

Levada do moinho 
Ribeira dos Caldeirões 
Levada [water channel] built  
for collecting water from the Graminhais 
plateau and used to drive the various 
mills along the stream.

Poço da Fajã do Rodrigo 
Inserida na reserva Florestal de 
Recreio da Fajã do Rodrigo, este poço 
convida a um banho nas suas águas 
frias e cristalinas. São muitos os que 
não resistem a um mergulho no verão.

Pool at Fajã do Rodrigo 
Located at the Fajã do Rodrigo  
recreational forest reserve, this pool 
invites you to bathe in its cold  
crystalline waters. Few can resist taking 
a dip in the summer.
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Pico Bartolomeu – Pôr-do-sol 
O pôr-do-sol visto do Pico Bartolomeu é uma  
experiência quase mágica e inesquecível, só possível 
em pleno coração da natureza.

Pico Bartolomeu - Sunset 
The sunset viewed from Pico Bartolomeu  
is an unforgettable magical experience, only attainable  
in the midst of nature.

Foz da Ribeira do Guilherme 
Na foz da Ribeira do Guilherme a piscina, seminatural, 
tem fácil acesso ao mar e é vigiada na época balnear. 
Uma boa oportunidade para um mergulho tranquilo 
nas águas cristalinas do Atlântico.

Mouth of Ribeira do Guilherme 
At the mouth of Ribeira do Guillerme is a semi-natural 
swimming pool, guarded during the bathing season, providing 
easy access to the sea. A good opportunity for a quiet swim  
in the crystal clear waters of the Atlantic.

Moinho a trabalhar 
Construção secular recuperada e aberta ao público. 
Uma oportunidade rara para ver trabalhar  
um antigo moinho de água.

Working Mill 
Ancient construction restored and open to the public.  
A rare opportunity to see a water mill at work.

Porto de pescas do Nordeste 
Remonta ao tempo do Rei Dom João III a construção deste 
porto piscatório, tantas vezes fustigado e destruído pela 
fúria do mar. A última grande reconstrução data de 1875.

Fishing Port of Nordeste 
The construction of this fishing port dates back to the time of 
King João III, a port so often beaten and destroyed by the fury 
of the sea. Its last major reconstruction dates back to 1.
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he municipality of Nordeste is located in 
the most rugged region of the island of 

São Miguel, where the island’s oldest rocks 
arose, with an approximate age of  million 
years. The volcanic eruptions in this region were 
mostly basaltic in nature, yet mostly non-explo-
sive which lead to the formation of cinder cones 
- now very eroded - and many lava-flow fields.  

These features of the landscape offer unique 
conditions for contemplating the surrounding 
environment, along walking trails which, to 
some degree, extend all over the municipality, 
from the mountains to the coast. 

The highest points on the island are found in 
Nordeste, as is the greatest extent of forest 
coverage, two facts which alone are enticing to 
those looking to go on a hike. The highest 
points in the municipality are Pico Redondo ( 
m), Pico Verde ( m), Pico Bartolomeu ( m) 
e o Pico da Vara (1,1 m), the latter being the 
highest point on the Island of São Miguel.  

The Pico da Vara trail is one of the main 
walking trails in the municipality, but there are 
plenty more for anyone visiting to enjoy, most of 
which are municipal trails. From the coast to the 
mountains, passing through some urban areas, 
included on the roadmap for their architectural 
and cultural value, Nordeste offers a variety of 

T

Trilho do Pico da Vara 
Trilho que leva ao ponto mais alto da ilha de São 
Miguel, o Pico da Vara, com 1105 metros. Um trilho 
procurado por dezenas de caminhantes que todos os 
anos se aventuram na busca “das vistas” que o ponto 
mais alto da ilha oferece. 
 
Pico da Vara Trail 
Trail leading to the highest point on the island of São Miguel, 
Pico da Vara, at 11 metres. A trail sought out by dozens of 
hikers who every year venture in search of the views offered 
by the highest point on the Island.

trails which demand a quiet and lengthy journey 
throughout the municipality.  

To find out the set of trails which Nordeste has 
to offer, visit the website www.cmnordeste.pt or 
pick up the brochure on walking trails at the 
Municipal Tourist Office. 

From the mountains  
to the coast 

  Walking  Trails
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concelho de Nordeste situa-se na região 
mais acidentada da ilha de São Miguel, 

onde afloram as rochas mais antigas da ilha, 
com uma idade aproximada de 4 milhões de 
anos. As erupções vulcânicas nesta região fo-
ram, essencialmente, de natureza basáltica pou-
co explosiva o que originam a formação de co-
nes de escórias - atualmente muito degradados 
por ação da erosão - e abundantes campos de 
escoadas lávicas.  

Estas caraterísticas do relevo oferecem con-
dições únicas para contemplar a paisagem 
nordestense através de percursos pedonais, que 
se estendem um pouco por todo o concelho, des-
de a serra ao litoral. 

No Nordeste encontra-se  a maior manta flo-
restal da ilha que, por si só, constitui um atra-
tivo para a prática do pedestrianismo. As eleva-
ções de maior altitude existentes no concelho 

    Trilhos           Pedestres

O são o Pico Redondo (980 m), o Pico Verde (927 
m), o Pico Bartolomeu (887 m) e o Pico da Vara 
(1105m), sendo este último o ponto mais alto da 
ilha de São Miguel.  

O Trilho do Pico da Vara é um dos principais 
percursos pedestres do concelho, mas existem 
muitos outros trilhos, na sua maioria munici-
pais, ao dispor e que podem ser visitados com 
segurança e tranquilidade. Do litoral, à serra, 
passando por algumas zonas urbanas incluídas 
no roteiro pelo seu valor arquitetónico e cultu-
ral, o Nordeste oferece uma variedade de trilhos 
que obrigam a uma passagem mais demorada 
pelo concelho.  

Para conhecer o conjunto de trilhos que o 
Nordeste tem para oferecer, visite a página ele-
trónica www.cmnordeste.pt ou adquira a bro-
chura de percursos pedestres disponível no Pos-
to de Turismo Municipal. 

Da serra  
       ao litoral 

Trilho da Fajã do Araújo 
 
Fajã do Araújo Trail
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Algarvia – Pico da Vara 
 
Categoria: Linear 
Dificuldade: Difícil 
Extensão: 3.2 km 
Tempo Médio: 5h00 
Percurso: O trilho tem o seu início na freguesia da 
Algarvia e termina no Pico da Vara.  

O percurso inicia-se por um caminho estreito, no 
interior de uma mata de criptomérias. Em dias de 
muita humidade é aconselhável seguir à direita do 
caminho, junto às criptomérias pois o piso pode tor-
nar-se muito escorregadio na zona central. Depois 
de cerca de 1 km a subir, a mata de criptomérias ter-
mina dando lugar a uma paisagem de vegetação ras-
teira, maioritariamente constituída por gramíneas 
que dão o nome a este planalto de Graminhais. Con-
tinuando o percurso chega-se a uma bifurcação onde 
se deve voltar à esquerda para o Pico da Vara. A par-
tir deste ponto começa-se a observar a costa Sul de 
São Miguel. Após cerca de 500m encontra-se uma 
marca que indica o local onde caiu um avião Fran-
cês em 1949. A partir desse ponto ficam a faltar 1 
500m para chegar ao cone do Pico da Vara. Já per-
to do seu destino o visitante encontrará um primei-
ro desvio à esquerda que indica “Santo António”, não 
devendo seguir por este caminho, pois não apresenta 
condições de segurança.  

Visite primeiro o Pico da Vara, onde se encontra 
um marco geodésico, e depois inicie então a sua des-
cida.

PRSMI

Algarvia – Pico da Vara 
 
Layout: Linear 
Difficulty: Hard 
Length: . km 
Average Duration:  h 
Route: The trail begins in the parish of Algarvia and ends at Pico 
da Vara (highest point on the island of São Miguel: 1,1 m).  

The route begins as a narrow path through a thi-
cket of Japanese Cedars. On days of high humidity it 
is advisable to proceed on the right next to the 
Japanese Cedars as the central portion of the path 
can become very slippery. After about a 1 km climb, 
the wood of Japanese Cedars ends, giving way to a 
landscape of scrub, mainly made up of grasses after 
which the plateau is named: Graminhais. Carrying on 

with the journey you’ll reach a junction where you 
should turn left towards Pico da Vara. From this point 
onwards the south coast of São Miguel comes into 
view. After about  m you will find a mark that 
indicates the place where a French plane crashed in 
1. At this point there are 1, m left to reach 
Pico da Vara. Close to your final destination you will 
find a detour signposted Santo António which you 
must not follow as it is unsafe. First visit Pico da 
Vara, where there is a geodesic landmark, and then 
begin your descent.



roteiro turístico
Natureza

Lomba da Fazenda 
  
Categoria: Circular 
Dificuldade: Fácil 
Extensão: 7.5 km 
Tempo Médio: 2h00 
Percurso: Este percurso é circular, com início e fim 
em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, na 
freguesia da Lomba da Fazenda.  
O percurso inicia-se na Estrada Regional, ao longo de 
uma curta extensão de 200 m, a qual vira à esquerda 
para uma estrada secundária que desce em direção 
ao Parque de Campismo da Feira. No final da descida 
atravessa-se a Ribeira do Guilherme. Seguindo em fren-
te, o trilho sobe em direção à Vila do Nordeste (onde se 
pode visitar a vila, voltando posteriormente ao mesmo 
local), descendo a partir daqui para a Boca da Ribei-
ra. Após desfrutar desta aprazível zona balnear, deve 
seguir para o atalho, de pé posto, que sobe a arriba. Após 
chegar ao topo, o trilho segue ao longo de pastagens, 
descendo suavemente para a zona litoral. Já perto da 
costa, passa-se por uma pequena ribeira e logo depois 
chegará ao Parque de Endémicas do Pelado. Neste par-
que desfruta-se de um vasto jardim com plantas pri-
mitivas dos Açores, de um magnífico miradouro sobre 
a orla costeira e de uma zona para piquenique. Conti-
nuando ao longo da costa, encontra-se um desvio para 
um pequeno portinho, onde antigamente os barcos an-
coravam para descarregar mantimentos. Seguindo a 
sinalética, irá chegar-se à estrada de alcatrão que le-

vará, de volta, à Lomba da Fazenda. Aí, se as forças o 
permitirem, pode-se ainda visitar o Parque da Mor-
gada, caminhando ao longo de uma ribeira, e visitar o 
local onde se encontram antigas pias de lavar roupa. 
Voltando atrás, atravessando a ribeira e subindo até 
às habitações mais próximas obtém-se uma vista pa-
norâmica sobre a freguesia. Continuando em frente, 
entra-se novamente, na freguesia com destino ao iní-
cio do trilho, junto à igreja local. 

PRC1SMI

Lomba da Fazenda 
 
Layout: Circular 
Difficulty: Easy 
Length: . km 
Average Duration:  h 
Route: This route is circular, starting and finishing in front 
of the Church of Nossa Senhora da Conceição in the parish 
of Lomba da Fazenda. The trail passes through several pla-
ces of interest such as the Feira Camping Site, “Boca da Ri-
beira,“ a bathing area by the mouth of Ribeira do Guilher-
me, the Endémicas do Pelado and Morgada parks. 

The route begins on a regional road, along a short  m 
stretch, after which you turn left onto a secondary road that 
descends toward the Feira Camping Site. At the end of the 
descent you will have to cross Ribeira do Guilherme, where 
you will be able to visit some watermills. Moving on, the 
trail climbs through Japanese Cedars, Sweet Pittosporums 
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(Pittosporum undulatum) and Acacias, towards the town of 
Nordeste (where you can make a detour to visit the town, 
returning later to the same location), from which it des-
cends towards Boca da Ribeira. After enjoying this pleasant 
bathing area you should head for the shortcut footpath 
that ascends the cliff. Once you reach the top the trail fol-
lows along pastures, descending gently towards the coast. 
Approaching the coast, you will cross a small stream and 
soon afterwards arrive at Endémicas do Pelado Park. In 
this park you can enjoy a vast garden of plants endemic to 
the Azores, a magnificent viewpoint over the coastline and 

a picnic area. Continuing along the coast you will find a de-
tour to a small gate where boats were once anchored to 
unload provisions. Following the signage, you will find a 
tarmac road which will take you back to Lomba da Fazen-
da. There, depending on how energetic you feel, you can 
visit Morgada Park, walking along a stream, and visit a 
spot where the old sinks for washing clothes are located. 
Going back across the river and up to the nearest dwellings 
gives you a panoramic view over the parish. Carrying on, 
you will once again enter the parish, heading for the start 
of the trail, by the local church. 

PUB
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Priolo 
Apesar de não medir 
mais do que 17 cm e o 
seu peso ser, no máximo 

30 gramas, é um dos 
símbolos do Nordeste, 

habitat natural desta  
espécie endémica da ilha  

de São Miguel.

Priolo 
It measures no more than 
1 cm and weighs about 
 grams, but is one of the 
symbols of Nordeste, the 
natural habitat of this  
endemic species of the island 
of São Miguel.

Lands of Priolo   Terras do Priolo

he Priolo (Pyrrhula murina) is a species of 
endemic bird located in the mountainous 

area of the municipalities of Nordeste and 
Povoação. 

It is a small bird, measuring between 1 and 
1 cm and weighing about  g. Its head and 
tail feathers are black, the upper part of its tail 
is brownish, as are the stripes down the middle 
of its wings. 

Since  several conservation projects have 
aimed at protecting the Priolo and the 
Laurisilva forest. The latest project being the 
LIFE-Priolo which gave rise to the creation of 
the Priolo Environmental Centre. 

In  it was estimated that the Priolo 
population was  birds, in isolated patches of 
endemic vegetation, so its conservation status 
was “Critically Endangered”. 

Currently, the Priolo is a species ‘In Danger’, due 
to the recovery program aimed at its native habitat 
in São Miguel and environmental education activi-
ties conducted by SPEA [Portuguese Ornithological 
Society] in partnership with the Priolo 
Environmental Centre through the various LIFE pro-
jects aimed at the conservation of this species.  

T Priolo (Pyrrhula murina) é uma es-
pécie de ave endémica da zona mon-

tanhosa que abrange os concelhos do Nordes-
te e da Povoação. 

É uma ave de pequeno porte, com dimensões 
entre 15 e 17 cm e com um peso de cerca de 30gr. 
Tem a cabeça, asas e cauda pretas, a barra a meio 
da asa e a parte superior da cauda acastanhadas. 

Desde 2003 vários projetos têm visado a pro-
teção do Priolo e da Floresta Laurissilva, sen-
do o último deles, o Projeto LIFE-Priolo, no 
âmbito do qual surgiu a criação do Centro Am-
biental do Priolo. 

Estima-se que, em 2003, a população do Prio-
lo rondava os 400 indivíduos e limitava-se a frag-
mentos de vegetação nativa, pelo que o seu es-
tatuto era de espécie ‘criticamente ameaçada’. 

Atualmente, o Priolo é uma espécie ‘em pe-
rigo’, graças ao programa de recuperação do seu 
habitat nativo  em São Miguel e de várias ações 
de educação ambiental desenvolvidas pela So-
ciedade Portuguesa para o Estudo das Aves 
(SPEA), em colaboração com o Centro Am-
biental do Priolo, nos vários projetos “LIFE” para 
a conservação desta espécie.  

O







Bem-vindos ao Nordeste!

Welcome to Nordeste!
“Visiting Nordeste is to walk under a gently extended green  
mantle over the Atlantic, brushed with beautiful flowers, wrapped  
in mysteries and charms, come and visit us”!

“Visitar o Nordeste é passear sob um manto verde  
suavemente estendido sobre o Atlântico,  
pincelado de belas flores, envolto de mistérios  
e encantos...” Venha conhecer o Nordeste!
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