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Do Miradouro da Vista dos Barcos, local emblemático do concelho, consegue-se obter um panorama único da Ponta do Arnel, local 
onde foi construído o Farol do Arnel (primeiro farol moderno dos Açores, erigido em 1876) e o Porto de Pescas (mandado construir 
em 1556 por ordem do Rei D. João III e reconstruído em 1875).

From the Vista dos Barcos Viewpoint, an iconic site in the municipality, you have a unique view of Ponta do Arnel, where the Arnel 
Lighthouse (the first modern lighthouse in the Azores) was built in 1876 and of fishing port (built in 1556 by order of King D. João 
III and rebuilt in 1875).
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VILA DE NORDESTE
Rua António Alves de Oliveira, s/n
Tel.: 296 488 320
E-mail: posto.turismo@cmnordeste.pt
GPS: 37.831561,-25.146261

Horário de Funcionamento | Opening hours
2ª a 6ª feira: 09H30 - 17H30
Monday to Friday: 09.30 - 17.30
Sábados, Domingos e Feriados: 10H00 - 17H00
Saturday, Sunday and Public Holidays: 10.00 - 17.00

PARQUE DA RIBEIRA DOS CALDEIRÕES 
Estrada Regional - Achada
Tel.: 296 488 320 (Posto da Vila de Nordeste)
E-mail: posto.turismo@cmnordeste.pt
GPS: 37.842582,-25.267612

Horário de Funcionamento | Opening hours
2ª a 6ª feira: 10H00 - 17H00
Monday to Friday: 10.00 - 17.00

POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA | TOURIST INFORMATION OFFICE

Localização do posto de turismo da Vila de Nordeste.

Location of the tourist information office of the Town of Nordeste
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VALE A PENA VIVER
E SENTIR O NORDESTE
O Nordeste, hoje, com cerca de cinco mil habitantes, con-
ta com uma história repleta de conquistas e vitórias na 
busca de um lugar na ilha de São Miguel e na Região que 
alberga este concelho pleno de beleza natural e de uma 
vegetação excelsa.
Situado na zona mais acidentada da ilha do Arcanjo, Nor-
deste 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.
Nordeste são os vales apaixonantes que se desdobram e 
rasgam impiedosamente a terra, quase virgem, como se 
de um punhal limado a ouro derivassem.
A Tronqueira! Serra coberta de beleza e habitada por pás-
saros únicos e solitários como os Priolos, que, somente, 
aqui nascem, vivem e morrem, onde nos perdemos no si-
lêncio da natureza levemente incomodado por suaves raja-
das de vento e pelo assobiar das ramagens de admiráveis 
endémicas… Aqui, neste canto da ilha, a força e a magnifi-
cência da natureza 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 esticar de braços, numa 
intimidade celeste que nos sossega a alma como se de 

NORDESTE IS WELL 
WORTH EXPERIENCING 
FIRST-HAND
Nordeste, with a current population of approximately five 
thousand inhabitants, has a history marked by conquests 
and victories in the search for its own place on the island 
of São Miguel and on the Region where this municipality 
is located, full of natural beauty and magnificent vege-
tation.
Located in the most rugged area of the island named af-
ter St. Michael the Archangel, Nordeste is first seen as a 
green mantle lying on the surface of the Atlantic, dotted 
with beautiful flowers, steeped in charm and mystery, un-
known and unexplored.
Nordeste is the captivating valleys which unfold and tear 
unwaveringly through the unspoiled land as if carved by 
a golden dagger.
Tronqueira! Mountains full of beauty inhabited by unique 
and solitary birds such as the Priolo [Azores Bull-finch], 
that find their home here, 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 

Venha apreciar o nascer do sol no Nordeste.

Come and enjoy the sunset in Nordeste
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um sonho se tratasse. É o palco para uma visita inesque-
cível por trilhos e veredas que nos proporcionam, a todo o 
instante, momentos únicos de quietude e de proximidade, 
única, com a natureza virgem ainda existente.
Ponta da Madrugada! Local tão bem definido por Diniz da 
Luz, como uma “proeminência singularmente bela que, 
no extremo oriental da ilha de São Miguel, recebe todas 
as manhãs o primeiro beijo do sol arcanjo defensor do ar-
quipélago.” É um lugar de sonhos e memórias revestidos 
por um jardim que se difunde por entre o verde próximo 
do Pico Bartolomeu e o manto azul do mar que serve de 
tapete, e muitas vezes de barreira, entre nós, nordesten-
ses, e a Diáspora.
O Nordeste, são os típicos pratos tradicionais como a 
Sopa de Funcho, o Galo Capão, o pão caseiro, único da 
ilha, que se encontra facilmente na Lomba da Fazenda 
ou na Salga.
Terra de homens de mãos calejadas pelo trabalho do 
campo, ao sol ardente, e de mulheres bordadeiras, ge-
nuínas e sinceras, criadoras de vestimentas e trajes tra-
dicionais, de enorme beleza e qualidade. São tradições 

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 almost touch each other with outstretched arms, in a 
celestial intimacy that quiets the soul, as if in a dream. It 
is the stage of an unforgettable journey through trails and 
paths that provide us with unique moments of quietness 
and connection with nature, unspoiled and untouched.
Ponta da Madrugada! A place so well described by Diniz 
da Luz as a “singularly beautiful prominence which, at the 
eastern end of the island of São Miguel, every morning 
receives the first kiss of the Sun Archangel defender of 
the archipelago.” It’s a place of dreams and memories 
enveloped by a garden that spreads between the nearby 
green of Pico Bartolomeu and the blue mantle of the sea, 
which serves as a carpet, and many times, as a barrier 
between us, the people of Nordeste, and the diaspora. 
Nordeste is the typical 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, gen-
uine and sincere, designers of clothing and traditional 
costumes of great beauty and quality. These are authentic 
traditions which embody the true essence of tradition and 
give purpose to Nordeste’s craftwork.
Nordeste is the living mirror which contrasts the amenities 
of modern life with the extended mantle of green drawn 
by the imposing trees found all over the municipality, 

Aqui, neste canto da ilha, a 
força e a magnificência da 
natureza revelam-se de uma 
forma única.

Here, in this corner of the island, 
the force and magnificence of 
nature reveal themselves in a 
unique way.

Serra da Tronqueira, onde a terra toca no céu.

Tronqueira Mountains, where the earth touches the sky.



NORDESTE • AÇORES

GUIA TURÍSTICO  |  TOURIST GUIDE6

autênticas que concebem o verdadeiro sentido ao que 
realmente é tradicional dando um verdadeiro sentido ao 
artesanato do Nordeste.
Nordeste é o espelho vivo do contraste entre a moderni-
dade, no que concerne a novas e melhores acessibilida-
des, e os longos mantos verdes coloridos pelas imponen-
tes árvores que nos acolhem e nos refrescam ao longo 
de todo o concelho 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 urbano da ilha, enquanto a antiga 
Estrada Regional permite visitar todas as nove freguesias 
nordestenses, perceber e conhecer as suas culturas, 
história e tradições e apreciar as belezas patrimoniais 
existentes em cada uma delas.

standing as ever vigilant guardians which also welcome 
and cool us.
The SCUTs [toll-free highways] allow travelers to quickly 
and safely reach the municipality farthest from the is-
land’s urban centre, while the old Regional Road invites 
travelers to visit all nine parishes in Nordeste, to know 
their culture, history and traditions and enjoy the beauty 
in each one of them.
Nordeste is a prosperous land of opportunity and invest-
ment where nature invites both young and old, newcom-
ers and old hands, to explore its secrets, to climb its 
mountains, to bathe in the mild water of the little ports in 
the parishes, to picnic at its unmatched viewpoints, and 
even to relax as the sun sets and the blue sky takes on 
hues seen nowhere else.

Aprecie a beleza construtiva das inúmeras pontes em 
pedra que, desde o século XIX, foram construídas sobre 
as ribeiras do concelho.

O Forno de Cal da Feteira Pequena (Santana) é aquele que 
se encontra em melhor estado de conservação em todo o 
concelho de Nordeste.

Os trilhos pedestres levam-nos ao coração do Nordeste, ao 
interior da Natureza no seu estado mais puro.

The walking trails lead us to the heart of Nordeste, to the 
interior of Nature in its purest state

Enjoy the constructive beauty of the many stone bridges that 
have been built over the municipality’s creeks since the 19th 
century.

A gastronomia do Nordeste oferece-lhe um conjunto 
diversificado de iguarias a não perder.

Nordeste gastronomy offers a wide variety of delicacies not 
to be missed.

Feteira Pequena Lime Kiln (Santana) is the best preserved one 
in the entire municipality of Nordeste.
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Nordeste, é terra de prosperidade, de oportunidade e de 
investimento onde a natureza convida o novo e o velho, 
o conhecido e o desconhecido, a explorarem os seus re-
cantos, a escalarem as suas montanhas, a banharem-se 
nas águas temperadas dos portinhos das freguesias, a 
lancharem nos seus inigualáveis miradouros e, até mes-
mo, a relaxarem ao pôr-do-sol quando o azul do céu as-
sume uma tonalidade em nenhum outro lado vista.
Nordeste é Esperança! É simultaneamente tradição e pro-
gresso! É destino a promover!
Venha visitar o Nordeste e veja o Farol do Arnel que afas-
tou caravelas dos rochedos comedores de navegadores, 
a Ermida de Nossa Senhora do Pranto onde se roga por 
ajuda divina em momentos de amargura e desespero, os 
diversos fontenários que mataram a sede aos nossos an-
tepassados e os nossos jardins tão íntimos e únicos nos 
sonhos e desejos de muitos.
Venha visitar o Nordeste, prove a nossa gastronomia e 
ofereça a quem ama os nossos doces, biscoitos, licores 
caseiros e o mel de sabor único resultante do nosso 
maior recurso endógeno, a criptoméria que reveste gran-
de parte do nosso 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.

CARLOS MENDONÇA

Presidente da Câmara Municipal de Nordeste

Nordeste is hope. It is both tradition and progress. It is a 
destination that should be more widely known.
Come and visit Nordeste, see the Arnel Lighthouse which 
kept the caravels and their sailors away from the rocks, 
the Nossa Senhora do Pranto Hermitage, 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 specialties 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.

CARLOS MENDONÇA

Mayor of Nordeste

Jardim da Ribeira do Guilherme, um lugar de beleza inigualável, 
repleto de vegetação verdejante e de cursos de água cristalina.

The Ribeira do Guilherme Garden, a place of unrivaled beauty, 
full of luxurious vegetation and crystal clear water courses.
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O Parque da Ribeira dos Caldeirões é um dos lugares de visita 
obrigatória no concelho, onde pode apreciar a rara beleza de 
diversas quedas de água e descobrir como funcionavam os 
antigos moinhos de água existentes ao longo do leito da ribeira. 

The Ribeira dos Caldeirões Park is one of the must-see places 
in the municipality, where you can enjoy the rare beauty of 
various waterfalls and discover how the old water mills along 
the creek bed used to work.

A Cascata do Salto da Farinha situa-se perto da Foz da Ribeira 
das Coelhas, na freguesia da Salga. Faz parte de um pequeno 
percurso pedestre onde pode observar vários elementos 
arquitetónicos singulares no concelho bem como apreciar as 
vistas deslumbrantes dos miradouros locais. 

The Salto da Farinha Waterfall is located near the Foz da Ribeira 
das Coelhas, in the parish of Salga. It is part of a small walking 
trail where you can see several unique architectural elements 
in the municipality and enjoy the dazzling sights of the local 
viewpoints.

O Pico da Vara, com 1105m de altitude, situa-se no complexo 
vulcânico basáltico do Nordeste, com mais de 4 milhões de 
anos, e é o ponto mais alto da ilha de São Miguel. O percurso 
até lá é inesquecível e a chegada ao topo proporciona um 
panorama único sobre a paisagem verdejante da ilha. 

Pico da Vara, standing at 1105 m, is located in the basaltic 
volcanic complex of Nordeste, which is more than 4 million 
years old, and is the highest point in the Island of São Miguel. 
The path is unforgettable and the arrival at the top offers a 
breathtaking view of the luxurious landscape of the island.
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A zona balnear da Foz da Ribeira do Guilherme é um lugar de 
beleza ímpar, onde a ilha se funde com o mar e lhe oferece 
a possibilidade de mergulhar nas límpidas águas do Oceano 
Atlântico.

The Foz da Ribeira do Guilherme bathing area is an extraordinary 
place of unparalleled beauty where the Island merges with the 
sea and offers you the possibility of diving in the clear waters 
of the Atlantic Ocean.

As nascentes de água, as ribeiras e as grotas marcam 
profundamente a paisagem do concelho. 

The water springs, the creeks and the grottoes are prominent 
in the municipality landscape.

A Pedreira é uma das localidades mais remotas e mais bonitas 
do concelho, preservando ainda algumas tradições genuínas 
do Nordeste. 

Pedreira is one of the most remote and beautiful places in the 
municipality, and still preserves some of the genuine traditions 
of Nordeste.

O Farol do Arnel, situado num promontório sobranceiro ao mar, 
foi o primeiro farol a ser construído na ilha de São Miguel (em 
1876), servindo de guia às embarcações que se aproximavam 
da ilha.

The Arnel Lighthouse, located on a promontory overlooking the 
sea, was the first lighthouse to be built on the island of São 
Miguel (in 1876), serving as a guide to the boats approaching 
the island.
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NORDESTE:
500 ANOS DE HISTÓRIA
O Nordeste é parte integrante de um todo, aquando da 
descoberta dos Açores. É consequência de um movimen-
to nacional, a expansão marítima portuguesa de quatro-
centos e quinhentos. 
Escreve Gaspar Frutuoso nas suas crónicas Saudades da 
Terra, Livro IV, que, “…Começa a compridão desta ilha da 
ponta do porto da vila do Nordeste, assim chamada por 
ter o rosto a este vento… em uma lomba que se chama 
de Salvador Afonso, em lugar não mui chão, mas de boas 
casas e devotas igrejas, lugar alegre de frescos pomares, 
com claras ribeiras, mas, estéril de vinho…”. 

NORDESTE:
500 YEARS OF HISTORY
Nordeste has been an integral part of a larger whole ever 
since the discovery of the Azores. Its origins lie in a na-
tional movement, the Portuguese maritime expansion of 
the 1400s and 1500s.
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, thus 
named for having its face towards the wind... located on 
a hill named Salvador Afonso, on uneven ground, yet with 
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Vila quinhentista por carta régia do Rei D. Manuel I, desde 
18 de julho de 1514.
Situado no extremo Oriental da Ilha de São Miguel, abran-
gendo 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 parte devido às 
várias erupções vulcânicas a que esteve sujeito, mas que 
lhe confere uma beleza natural única, o verde natural da 
sua vegetação, com vales profundos e onde deslizam 
águas cristalinas nas muitas ribeiras por todo o concelho, 
contrastando com o azul celeste e o mar azul.

good houses and devout churches, a joyous place with 
fresh orchards and clear streams, yet devoid of wine...”.
It was made a tonw in the 15th-century by Royal Charter 
from King D. Manuel I, dated 18th July 1514.
Located in the easternmost region of the island of São 
Miguel where it spans the Northern/North-Eastern coast. 
This municipality has an area of 101 km2, is composed of 
nine parishes and has a population of about five thousand 
inhabitants.
A rugged landscape mostly shaped by a myriad of volcan-
ic eruptions which have endowed it with a singular natural 
beauty. The typical green colour of its vegetation and the 

A Vila de Nordeste é uma das localidades mais antigas da ilha 
de São Miguel e ainda preserva uma forte imagem característica 
do século XIX, de onde se destacam obras como a Ponte dos 
Sete Arcos, com 122 metros de comprimento e 13 metros de 
altura, construída em 1883.

The Town of Nordeste is one of the oldest in the island of 
São Miguel and still preserves a strong characteristic image 
of the 19th century, from which stand outworks such as 
the Ponte dos Sete Arcos, 122 metres long and 13 metres 
high, built in 1883.

A Praça da República é um dos locais emblemáticos da Vila 
de Nordeste, onde se situa o edifício dos Paços do Concelho.

Praça da República is one of the emblematic places of the 
Town of Nordeste where the Town Council building is located.

Ponta da Marquesa, onde as altas escarpas verdejantes 
encontram o mar.

Ponta da Marquesa, where the high green cliffs
meet the sea.
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O concelho de Nordeste proporciona-lhe um contato di-
reto e permanente com a natureza. Destacamos a Serra 
da Tronqueira e a sua reserva natural protegida; o Pico da 
Vara, o Pico Bartolomeu e o Planalto dos Graminhais; os 
bonitos miradouros do Salto da Farinha à Ponta da Ma-
drugada; a Fajã do Araújo e a praia do Lombo Gordo com 
as suas águas limpas; do Parque da Cancela do Cinzeiro 
ao Parque da Ribeira dos Caldeirões; a piscina da Boca 
da Ribeira e o Parque de Campismo, entre muitos outros 
locais de admirável beleza.
Oferecemos um turismo de natureza: são os trilhos pe-
destres, os desportos radicais como rapel, canyoning, 
BTT, entre outros; no mar, temos condições de excelência 
para observação de golfinhos e pesca desportiva. 
Por isso, visitar o concelho de Nordeste é apreciar a natu-
reza, partilhar da sua paz, tranquilidade e belezas únicas.
Visitar este concelho, dentro 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 miradou-
ros de rara beleza com os seus jardins limpos e muito 
floridos…

deep valleys where crystalline waters flow through the 
many streams all over the municipality contrast with the 
blue of the sky and the sea.
The municipality of Nordeste offers you a direct and 
permanent contact with nature. We call your attention to 
Serra da Tronqueira (mountains) and its protected natu-
ral reserve; Pico da Vara, Pico Bartolomeu and Planalto 
dos Graminhais; the beautiful viewpoints from Salto da 
Farinha to Ponta da Madrugada; Fajã do Araújo and 
the Lombo Gordo beach with its clear waters; Cance-
la do Cinzeiro Park to Ribeira dos Caldeirões Park; the 
swimming pool at Boca da Ribeira and the camping site, 
among many other spots of admirable beauty.
We offer nature-oriented tourism, such as walking trails, 
extreme sports like abseiling, canyoning, mountain biking 
amongst others; at sea, we offer superb conditions for 
whale-watching, dolphin watching, nautical sports and 
sport fishing.
Visiting Nordeste is enjoying nature, sharing its peace, 
tranquility and singular beauties.
Visiting this municipality, in the island of São Miguel, is 
entering into another island within the same space, with 

Os jardins do Nordeste são os mais floridos da ilha de São Miguel.

The gardens of Nordeste are the most beautiful gardens in the island of São Miguel.

O pão de trigo produzido em fornos tradicionais ainda é um 
dos pontos fortes da gastronomia local.

The wheat bread produced in traditional ovens is still one of 
the strengths of the local gastronomy.
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Uma gastronomia ímpar e um povo hospitaleiro que sabe 
receber como poucos.
Preservam a sua identidade cultural, o Museu Etnográfico 
do Nordeste, da Achada e de São Pedro de Nordestinho, 
as suas igrejas de rara beleza arquitetónica e a Ponte dos 
7 Arcos! Os Ranchos Folclóricos, as Bandas Filarmónicas 
e os Grupos de Cantares Tradicionais, não esquecendo as 
tradicionais Cantigas ao Desafio.
Do artesanato na Casa do Trabalho do Nordeste à Folha 
de Milho na freguesia da Salga, entre outras.
As Festas do Divino Espírito Santo, as festas das fregue-
sias em honra dos seus padroeiros e a grande Festa do 
Concelho que se realiza no mês de julho, a qual possui 
uma componente religiosa muito forte a par da compo-
nente profana, com um festival musical que já ganhou o 
seu espaço na ilha de São Miguel.
Visitar o Nordeste é também constatar o desenvolvimento 
e o progresso desta comunidade. Melhores acessibilida-
des, infraestruturas, desporto, lazer, cultura, urbanismo e 
desenvolvimento económico, sem perder a sua cultura e 
os seus valores que lhe definem uma identidade própria.

MILTON MENDONÇA

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Nordeste

deep green valleys, imposing mountain ranges, refreshing 
streams and waterfalls with crystal-clear waters. There 
are viewpoints with rare beauty, with clean gardens full 
of flowers…
A unique gastronomy and warm people who welcome you 
as few others do.
The cultural identity of this municipality is preserved in 
the ethnographic Museums of Nordeste, Achada and São 
Pedro de Nordestinho; in the churches of rare architec-
tural beauty and in the bridge with seven arches (Ponte 
dos 7 Arcos)! Also the Folk Groups, Philharmonic Bands 
and Traditional Singing Groups; and one mustn’t forget 
the traditional “Cantigas ao Desafio”.
Craftwork at Casa do Trabalho Nordeste and corn-leaf 
work in the parish of Salga are among others traditions! 
There are the festivals of Divino Espírito Santo (Holy Spirit 
festivals), as well as the Parish festivals in honour of their 
individual patron saints and also the Grand Municipal 
festival in July. This great festival has both religious and 
nonreligious aspects, offering a music festival that has 
made its mark on the island of São Miguel. When you 
visit Nordeste, you can note the development and the pro-
gress of this community. It has improved accessibilities, 
infrastructures, sports, several leisure activities, cultural, 
urban and economic development, while never losing 
sight of its values and cultural elements which define its 
unique identity.

MILTON  MENDONÇA

Vice-Mayor of Nordeste

Desfrute do contacto com a natureza na belíssima e quase 
deserta Praia do Lombo Gordo.

Enjoy the contact with nature in the beautiful and almost 
deserted Lombo Gordo Beach.

A gastronomia do Nordeste desperta-nos para um mundo de 
sabores intensos e cheios de tradição.

The Nordeste gastronomy awakens us to a world full of tradition 
and intense flavours.

No Parque de Campismo da Feira desfrute de umas férias 
inesquecíveis rodeado pela natureza verdejante do vale da 
Ribeira do Guilherme.

At the Feira Campsite you can enjoy an unforgettable holiday 
surrounded by the green nature of the Ribeira do Guilherme 
valley.
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ALOJAMENTO TURÍSTICO E RESTAURAÇÃO
TOURIST ACCOMMODATION AND RESTAURANTS

CASA D’ALFAIAS 
Rua das Almas de Baixo N.º 10, Lomba da Fazenda
Tlf.: 296629579/296486264 | Tlm: 917350833 
E-mail: alfaias@mail.pt
www.casadalfaias.com

CASA DE CAMPO DA ALGARVIA 
Rua D. David Dias Pimentel N.º 32, Algarvia
Tlf. 296283630 | Tlm: 917890395
E-mail: carlosbotelho@sapo.pt
Facebook: Casa de Campo Algarvia

CASA DO OUTEIRO 
Rua do Outeiro, N.º 3, S. Pedro de Nordestinho
Tel: 296486000
E-mail: luis.dutra@sapo.pt

TRADICAMPO 
Casa da Fonte (Algarvia)
Casa do Pátio e Casa da Talha (S. Pedro de Nordestinho)
Tlf.: 296491303 |Tlm: 966025812 
E-mail: geral@tradicampo.pt
www.tradicampo.pt

CASAS DO FRADE 
Ruas do Convento e Teatro N.º 11-15, Lomba da Cruz 
(Lomba da Fazenda)
Tlm. 962487001 / 003
E-mail: casasdofrade@gmail.com
www.casasdofrade.com

CASAS DO VALE
Estrada Regional N.º 1-1ª, N.º 11, Lomba da Fazenda
Tlf.: 296480000 | Tlm: 919910276 / 916063821 / 918395343 
www.casasdovale.pt

ALDEIA DO PRIOLO
Rua do Arrebentão, Lomba da Pedreira (Nordeste)
Tlm: 933100500
E-mail: info@aldeiadopriolo.com
www.aldeiadopriolo.com

Vale da Ribeira do Guilherme, Vila de Nordeste
Contactos e informações:
Câmara Municipal de Nordeste | Tlf.: 296480060
Posto de Turismo de Nordeste | Tlf.: 296488320

TURISMO EM ESPAÇO RURAL | CASAS DE CAMPO

RURAL TOURISM | COUNTRY HOUSES

PARQUE DE CAMPISMO DA FEIRA

FEIRA CAMPSITE

ALOJAMENTO LOCAL

LOCAL ACCOMMODATION

CASA DA BURRA
Rua da Igreja N.º 7, São Pedro de Nordestinho
Tlm: 964290603 | 919 698 956
E-mail: casadaburra@gmail.com

CASAS DO MONTE ALEGRE 
Rua do Espigão N.º 3, Santo António de Nordestinho
Tlm: 919715662
E-mail: casasdomontealegre@gmail.com
www.sites.google.com/site/casasdomontealegre

QUINTA DAS QUEIMADAS 
Queimadas, Nordeste
Tlf.: 296488578
E-mail: queimadas@sapo.pt
www.quintadasqueimadas.com

CASA DA MADRINHA E CASA DA LAREIRA
Estrada Regional, N.º 6, Vila de Nordeste 
Tlf.: 296283545 | Tlm: 916760092
E-mail: reservas@casadamadrinha.com
www.casadamadrinha.com

CASA DA PONTE E CASA DO PARQUE
Rua do Parque, N.º 2 e N.º 4, Vila de Nordeste
Tlf.: 296099609 | Tlm: 919910276 / 916063821 / 918395343 
E-mail: geral@altea.pt
www.altea.pt

CASA DA BELAVISTA
Rua do Cristiano, N.º 18-A, Lomba da Fazenda
Tlm: 916705046
E-mail: mariofagundo@hotmail.com
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RESTAURAÇÃO

RESTAURANTS

CASA DA ARAUCÁRIA
Rua Vale de Paiva, N.º 37, Lomba Cruz (Lomba da Fazenda)
Tlf.: 296684309

COUNTRY SIDE RELAX HOUSE
Rua da Igreja, N.º 8, Achada
Tlm: 919327871
E-mail: a_alcantara2001@hotmail.com

CASA FRANCISCO DA SILVA CANHA
Rua do Moinho, N.º 17, Achada
Tlf.: 296384028 – Tlm: 966491376
E-mail: franciscocanha@canhaefilhos.pt

CASA DO RIACHO
Estrada Regional, 1-1ª, N.º 8 – Vale, Lomba da Fazenda
Tlf.: 296652170 | Tlm: 918100228
E-mail: monteiro1944@sapo.pt

CASA DA ROSEIRA
Rua Nova, N.º6, Vila de Nordeste
Tlm: 919802833 / 965430076
E-mail: dianafraga@yahoo.com

CASA DO SIMÃO
Rua do Cinzeiro, N.º 50, Pedreira, Nordeste
Tlm: 918686959
E-email: pdecq@sapo.pt

CASA D’EIRA
Estrada Regional, N.º 6, Lomba da Fazenda
Tlm: 917350833
E-mail: arcmelo@gmail.com

RESTAURANTE TRONQUEIRA
Rua do Poceirão, Vila de Nordeste
Tlf.: 296488292
E-mail: restaurantetronqueira@hotmail.com

RESTAURANTE ESPLANADA
Rua Jorge M. R. Machado, Vila de Nordeste
Tlf.: 296488286

SNACK-BAR E PASTELARIA O FORNO
Rua D.ª Maria do Rosário, Vila de Nordeste
Tlf.: 296488200

SNACK-BAR JARRINHA
Rua Erva Má 1-A, Vila do Nordeste
Tlf.: 296488156 | Tlm: 912114427

SNACK-BAR 7 ARCOS
Rua Jorge Maria Reis Machado, Vila de Nordeste
Tlf.: 296488180

CASA DE PASTO CARDOSO
Estrada Regional N.º 19, Lomba da Fazenda
Telefone: 296486138

SNACK-BAR PICO DA VARA
Rua Pe. Moniz N.º 1, St. Ant.º de Nordestinho
Tlf.: 296486393 | Tlm: 916942868
E-mail: picodavara.bar@hotmail.com

RESTAURANTE DEBBIE COSTA
(temporariamente a funcionar mediante reserva)
Rua Nova N.º 84, Achada | Tlf.: 296452111

SNACK-BAR DOS CALDEIRÕES
Estrada Regional, Achada 
Tlm: 917373241
E-mail: leonardoponte@vodafone.pt

RESTAURANTE PUB AMARAL’S
Rua do Caminho Fundo N.º 14, Achadinha
Tlf.: 296452151

SNACK-BAR OS MELOS
Rua do Caminho Fundo, Achadinha | Tlf.: 296452477

RESTAURANTE MOAGEM
Estrada Regional, Salga | Tlf.: 296462192

RESTAURANTE MADRUGADA
Rua Direita N.º 24, Salga | Tlf.: 296462274

BARES

BARS

PIPAS BAR
Estrada Regional, Vale (Lomba da Fazenda)
Tlf.: 296486121 | Tlm: 910761558

ENERGIE BAR
Estrada Regional, Conceição (Lomba da Fazenda)
Tlf.: 296486156 | Tlm: 914287612
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PATRIMÓNIO RELIGIOSO
RELIGIOUS HERITAGE
No Nordeste, por norma, os edifícios religiosos destacam-
-se na paisagem pela imponência das fachadas brancas 
delimitadas por elementos em basalto cinzento, que con-
trastam com as pequenas habitações que os rodeiam 
ou com os pastos verdejantes que os circundam. Tanto 
as igrejas paroquiais, dentro dos aglomerados urbanos, 
como as ermidas implantadas nos lugares mais remo-
tos, guardam em si histórias, tradições e lendas desde os 
tempos do povoamento da ilha.

In Nordeste, as a rule, religious buildings stand out in the 
landscape due to the imposing white façades delimited 
by elements in gray basalts that contrast with the small 
houses or with the green pastures that surround them. 
Both the parish churches within urban settlements as well 
as the hermitages in the remotest places keep stories, 
traditions and legends from the time of the settlement 
of the island.

A Igreja de Santo António, em Santo António de Nordestinho, 
é a mais recente do concelho (1918) e uma das maiores da 
ilha de São Miguel.

The Santo António Church, located in Santo António de 
Nordestinho, is the most recent in the municipality (1918) 
and one of the largest of the island of São Miguel.

A Igreja de São Pedro, em São Pedro de Nordestinho, construída em 1764, é a 
mais antiga do concelho. A imagem do padroeiro São Pedro, da segunda metade 
do século XVI, ainda se preserva no interior da igreja.

The São Pedro Church, located in São Pedro de Nordestinho and built in 1764, is 
the oldest in the municipality. The image of the patron saint of São Pedro, from the 
second half of the 16th century, is still preserved inside the church.



NORDESTE • AÇORES

WWW.CMNORDESTE.PT 17

A história da construção da Ermida de Nossa Senhora do 
Pranto, em São Pedro de Nordestinho, reveste-se de lendas 
que remontam ao século XVI.

The history of the construction of the Nossa Senhora do Pranto 
Chapel, in São Pedro de Nordestinho, is full of legends dating 
back to the 16th century.

A Igreja de Nossa Senhora da Anunciação (1788), na Achada, 
foi construída num lugar sobranceiro ao mar, de onde se tem 
uma vista soberba sobre a costa norte da ilha de São Miguel.

The Nossa Senhora da Anunciação Church (1788), in Achada, 
was built in a place overlooking the sea from which one has 
a superb view of the north coast of the island of São Miguel.

A Igreja de São Jorge, na Vila de Nordeste, foi erigida em 1796, 
seguindo um modelo de igreja tardo-barroca muito utilizado 
em São Miguel desde o século XVIII.

The São Jorge Church, in the Town of Nordeste was built in 
1796 following a late baroque church model widely used in 
São Miguel since the 18th century.

A Ermida de Nossa Senhora da Nazaré, construída em 1825, 
estabelece o limite sul da Vila de Nordeste, perto do caminho 
de acesso ao Farol do Arnel e ao porto de pescas.

The Nossa Senhora da Nazaré Chapel, built in 1825, establishes 
the Southern limit of the Town of Nordeste, near the access 
road to the Arnel Lighthouse and the fishing port.

 O “Treato do Topo”, datado de 1937, é um exemplar único 
de uma casa de apoio às festas do Espírito Santo construída 
em planta hexagonal. 

The “Treato do Topo”, dated 1937, is a unique exemple of a 
house that supports the celebrations of Espírito Santo (Holy 
Spirit) and was built in a hexagonal plant.
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CULTURA, MÚSICA E TRADIÇÃO
CULTURE, MUSIC AND TRADITION
O concelho de Nordeste é rico em instituições culturais e 
musicais que têm resistido ao passar dos anos e que ain-
da hoje têm um papel fulcral nas tradições e festas locais. 

The municipality of Nordeste is rich in cultural and musical 
traditions that have stood the test of time and still play a cru-
cial role in local traditions and celebrations.

A Filarmónica Eco Edificante, fundada em 1861, é a mais antiga 
instituição do género no concelho de Nordeste. 

The Eco Edificante Philarmonic, founded in 1861, is the oldest 
such institution in the municipality of Nordeste.

A Filarmónica Estrela do Oriente, fundada na Algarvia em 1878, 
tem marcado presença em eventos musicais em todo o país. 

The Estrela do Oriente Philarmonic, founded in Algarvia in 1878, 
has been present at musical events throughout the country.

A Filarmónica Imaculada Conceição foi fundada em 1893 
na freguesia da Lomba da Fazenda e tem tido atividade sem 
interrupções desde então.

The Imaculada Conceição Philarmonic was founded in 1893 
in the parish of Lomba da Fazenda and has been working 
uninterruptedly since then.
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O Grupo Folclórico São Jorge foi criado em 1982, na Vila 
de Nordeste, e já atuou em vários festivais nacionais e 
internacionais de folclore.

The São Jorge Folk Group founded in 1982, in the Town of 
Nordeste, has performed in several national and international 
folk festivals.

A Orquestra Ligeira de Nordeste foi fundada em 31 de julho de 
2007 e, desde então, tem contribuído para uma maior divulgação 
e preservação do património cultural e musical do Nordeste.

The Orquestra Ligeira de Nordeste was founded on 31 July 2007 
and since then has contributed to disseminate and preserve the 
cultural and musical heritage of Nordeste.

A Associação Cultural Grupo de Cantares da Vila de Nordeste, 
com a finalidade de recolher e divulgar a música tradicional 
portuguesa, foi fundada em setembro de 2002 e registada 
a escritura de constituição da Associação em 23/05/2003.

The Associação Cultural Grupo de Cantares da Vila 
de Nordeste was founded on 23/05/2003 with the 
purpose of collecting and disseminating Portuguese 
traditional music.

A primeira atuação do Grupo Folclórico da Salga ocorreu em 1950, no Coliseu Micaelense. Entre 1985 e 2014 o grupo cessou 
atividade, reabrindo em 2014 para participar em várias festas locais.

The first performance of the Salga Folk Group happened in 1950 at the Coliseu Micaelense. The group restarted performing in 2014 
after having interrupted its activity since 1985.

O Grupo Folclórico Imaculada Conceição da Casa do Povo da Lomba 
da Fazenda foi criado em 1983 por um grupo empenhado em 
preservar as tradições culturais da freguesia da Lomba da Fazenda.

The Imaculada Conceição da Casa do Povo da Lomba da Fazenda 
Folk Group was founded in 1983 by a group devoted to preserve 
the cultural traditions of the Lomba da Fazenda parish.
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MIRADOUROS, PARQUES E JARDINS
VIEWPOINTS, PARKS AND GARDENS
Ao longo de todo o concelho podem encontrar-se inúme-
ros miradouros, parques e jardins que apelam à contem-
plação da paisagem e a um contacto mais próximo com 
a natureza. Sejam os imponentes miradouros ajardinados 
no alto das falésias, sejam parques de lazer integrados 
em reservas florestais, ou ainda jardins urbanos repletos 
de flores, o Nordeste apresenta várias alternativas para 
quem quiser passar o dia rodeado de múltiplas belezas. 

Throughout the entire municipality there are countless 
viewpoints, parks and gardens that appeal to 
contemplation of landscape and to a closer contact with 
nature. Whether the imposing garden viewpoints on the 
top of the cliffs or leisure parks integrated in forestry 
reserves or even flower-filled urban gardens, Nordeste 
offers several alternatives for those who want to spend 
the day surrounded by multiple beauties.  

O Miradouro do Salto da Farinha e o Miradouro da Pedra dos 
Estorninhos, na freguesia da Salga, têm vistas deslumbrantes 
para o vale da Ribeira das Coelhas e para o mar.

The Salto da Farinha Viewpoint and the Pedra dos Estorninhos 
Viewpoint, in the Salga parish, have stunning views to the 
Ribeira das Coelhas valley and the sea.

O Miradouro do Pesqueiro, na Achadinha, é o local onde ocorreu 
o desembarque das tropas Liberais, vindas da Terceira, em 
1831.

The Pesqueiro Viewpoint, in Achadinha, is the place 
where the liberal troops arrived when they came from 
the Terceira in 1831.

A Reserva Florestal de Recreio da Cancela do Cinzeiro é um 
lugar de extrema beleza, inserido no complexo montanhoso 
da Serra da Tronqueira. 

The Recreio da Cancela do Cinzeiro Forestry Reserve is 
a place of extreme beauty and a part of the Tronqueira 
Mountains.

No Parque da Ribeira dos Caldeirões pode descobrir os encantos 
dos antigos moinhos de água do Nordeste. 

In the Ribeira dos Caldeirões Park you can discover the charm 
of the old water mills of Nordeste.

O pôr-do-sol tem mais encanto no Miradouro da Borda da 
Ladeira, em Santo António de Nordestinho, de onde se consegue 
avistar quase toda a costa norte da ilha de São Miguel.

The sunset has more charm in the Borda da Ladeira Viewpoint, 
in Santo António de Nordestinho, from where you can almost see 
the entire north coast of the island of São Miguel.
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No Parque de Endémicas do Pelado, na Lomba da Fazenda, sinta 
a força da natureza nas altas escarpas sobre o mar e aprecie 
as diversas espécies características da flora endémica costeira.

In the Endémicas do Pelado Park, in Lomba da Fazenda, feel 
the force of nature in the cliffs and enjoy the different typical 
species of the coastal endemic flora.

Morgarda Park: let yourself be embraced by the birdsong in 
this beautiful park of Lomba da Fazenda.

Parque da Morgada: deixe-se envolver pelo canto das aves 
neste belo parque da Lomba da Fazenda. 

Na Vila de Nordeste não perca a oportunidade de passear pela 
Reserva Florestal de Recreio do Viveiro do Nordeste, de visitar 
os viveiros e de conhecer o Centro de Divulgação Florestal.

In the Town of Nordeste, don’t miss the opportunity to stroll 
around the Recreio do Viveiro do Nordeste Forestry Reserve 
and visit the nurseries and the Centre for Forestry Education.

O Miradouro da Tronqueira, em plena serra, faz-nos sentir no 
coração do Nordeste. 

The Tronqueira Viewpoint, in the middle of the mountains, 
makes us feel in the heart of Nordeste.

Aprecie a tranquilidade e a beleza do 
Miradouro da Ponta do Sossego.

Enjoy the tranquility and beauty of the 
Ponta do Sossego Viewpoint.

Antigo local de eleição para ver os barcos que se aproximavam 
da ilha, o Miradouro da Vista dos Barcos é também um excelente 
local para ver o Farol do Arnel e o porto de pescas. 

Ancient site to spot the boats approaching the Island, the Vista 
dos Barcos Viewpoint is also an excellent place to see the Arnel 
Lighthouse and the fishing port.

Um passeio pelo Nordeste não fica completo sem visitar o 
Miradouro da Ponta da Madrugada, local de eleição para ver 
o nascer do sol.

A stroll around Nordeste is not complete without visiting the 
Ponta da Madrugada Viewpoint, the best place to see the 
sunrise.
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ARTESANATO E ETNOGRAFIA LOCAL
LOCAL CRAFTS AND ETHNOGRAPHY
O artesanato do Nordeste é uma expressão da cultura 
local e uma memória viva dos processos antigos, tradicio-
nais e rudimentares da produção de objetos e artefactos 
característicos deste concelho.

The crafts of Nordeste are an expression of the local cul-
ture and a living memory of the ancient, traditional and 
rudimentary processes of the production of objects and 
artifacts typical of this municipality.

Na Casa do Trabalho ainda 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. 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.

At Casa do Trabalho, traditional crafts such as embroideries, rugs, bedspreads 
and handloom blankets made of wool, linen and fabric patches are still taught and 
kept alive. Casa do Trabalho houses a crafts centre that offers a wide variety of 
handicrafts in wool and linen. Here the costumes of the folk groups of the island 
are made as well as blankets and regional quilts woven in wool and linen in manual 
looms and also the traditional embroideries that are recognised regionally for their 
quality and authenticity.

A Boneca de Folha de Milho é feita à mão, por artesãos locais, utilizando as folhas secas das 
maçarocas de milho. As folhas mais claras são utilizadas para fazer a roupa das bonecas e 
as “barbas do milho” são usadas para fazer os cabelos.

The Corn Leaf Doll is handmade by local artisans using dried leaves of corn cobs. 
The lighter leaves are used to make the doll clothes and the corn hair is used to 
make the hair.  
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O Museu Etnográfico de São Pedro de Nordestinho foi criado 
na década de 90 do século XX, pela Paróquia de São Pedro, 
reunindo alguns utensílios agrícolas, uma representação da 
casa tradicional e da vida doméstica, bem como de vivências 
culturais e sociais da freguesia.

The Ethnographic Museum of São Pedro de Nordestinho was 
founded in the 1990s by the Parish of São Pedro and gathers 
agricultural tools, a representation of a traditional house and 
the domestic life as well as cultural and social experiences 
of the parish.

O Núcleo Museológico da Achada foi inaugurado em 2006 e 
reúne vários artefactos cedidos pela população da freguesia. 
Encontram-se aqui utensílios agrícolas e domésticos, objetos 
ligados à emigração e ao culto do Espírito Santo.

The Achada Museum opened in 2006 and gathers different 
artifacts offered by the parish population. You can see agricultural 
and domestic tools associated with emigration and the cult of 
the Holy Spirit.

O Museu Etnográfico da Vila de Nordeste reúne 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.

The Ethnographic Museum of the Town of Nordeste gathers a wide and varied ethnographic collection that represents domestic life, 
agricultural work, weaving, pottery, primary education, religiosity and other aspects of rural everyday life. Here you can find traditional 
objects of agricultural life, a traditional Azorean kitchen with crockery used in the tables of Nordeste as well as examples of the Vila Franca 
do Campo and Lagoa pottery, traditional costumes, a loom and works in linen, the ancient clay tiles and a section dedicated to sacred 
art. A section has recently been added with an interesting collection of the old elementary schools of the Centennial Plan (1950-1960), 
including furniture and teaching materials.
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PRÁTICA DESPORTIVA
SPORTS
Ano após ano, o Nordeste tem vindo a desenvolver cada 
vez mais atividades nesta área, sendo um local de re-
ferência para quem quer associar a Natureza à prática 
desportiva, abrangendo modalidades tão diversas como 
o pedestrianismo, o futebol ou o rally.

Year after year, Nordeste has been developing more and 
more activities in this area, and has become a place 
of reference for those who want to be close to nature 
through the practice of sports, including trekking, football 
and rally races.

A prática do pedestrianismo está fortemente intrincada no 
Nordeste, levando os caminhantes a conhecer os lugares 
mais remotos do concelho.

O Priolo Cup é um torneio de futebol infantil promovido pelo 
Município, que teve início em 2015, e que já conta com cerca 
de 350 participantes. 

Trekking is strongly associated with Nordeste and offers 
people the opportunity to see the remotest locations of 
the municipality.

The Priolo Cup is a children’s football tournament promoted 
by the Town Council that started in 2015 and already has 
about 350 participants.

O Azores Airlines Rally tem 2 troços no concelho de Nordeste, 
o troço dos Graminhais e a “prova rainha” do rally: o troço da 
Tronqueira! Esta prova, todos os anos, traz centenas de visitantes.

The Azores Airlines Rally is composed of 2 sections in the municipality of 
Nordeste, the Graminhais section and the most important of the rally: the 
Tronqueira section! This event brings hundreds of visitors to the municipality.

As atividades de 4x4, organizadas por agentes locais, estão a 
ganhar terreno no Nordeste.

The 4x4 activities organized by local agents are becoming 
popular in Nordeste.
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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.

The Pombal Escola Municipal is located in the Ribeira do Guilherme valley, next to the camping 
site, in a place with a landscape of extreme natural beauty. It is a space for dissemination 
that aims to raise awareness of the art of raising and training carrier pigeons as well as all 
aspects of their life cycle and promote the activities and tasks they perform. Daily workouts 
are carried out with the carrier pigeons and occasionally sporting events are organized. 
Access is restricted to those responsible for the infrastructure, for the protection of the 
carrier pigeons, but visits can be made by prior appointment.

Em 2016 foi feita a segunda edição do Drag Race, na Vila 
de Nordeste, que continua a somar adeptos.

The second edition of the Drag Race, which continues to 
add supporters, took place in 2016 in the Town of Nordeste.

A realização de peddy-papers com fortes componentes históricas 
e culturais tem marcado a diferença nas atividades promovidas 
no Nordeste. 

The peddy-papers, with a strong historical and cultural 
component, have made the difference in the activities promoted 
in Nordeste.

O Porto de Pescas do Arnel, na Vila de Nordeste, é muito 
utilizado pela população local para a prática da pesca desportiva.

The Arnel Fishing Port in the Town of Nordeste is widely used 
by the locals for sport fishing.

A prática do Trail Run foi recentemente introduzida no 
Nordeste, com resultados excelentes.

Trail Run has recently been introduced in Nordeste with 
excellent results.
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CALENDÁRIO FESTIVO DO NORDESTE
NORDESTE FESTIVITIES CALENDAR

ALGARVIA
FESTAS DE N.ª SR.ª DO AMPARO
No último fim de semana de julho
On the last weekend of July

LOMBA DA FAZENDA
FESTAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO
No primeiro fim de semana de agosto
On the first weekend of August

ACHADINHA
FESTAS DE N.ª SR.ª DO ROSÁRIO
No fim de semana seguinte ao feriado de 15 de agosto
On the weekend that follows the 15th August public holiday

SALGA
FESTAS DE SÃO JOSÉ
No segundo domingo de setembro
On the second Sunday of September

SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO
FESTAS DE SANTO ANTÓNIO
No fim de semana mais próximo do dia 13 de junho
On the weekend closest to 13th June

SÃO PEDRO DE NORDESTINHO
FESTAS DE SÃO PEDRO
No fim de semana mais próximo do dia 29 de junho
On the weekend closest to 29th June

PEDREIRA
FESTAS DE N.ª SR.ª DA LUZ
No primeiro fim de semana do mês de julho
On the first weekend of July

VILA DE NORDESTE
FESTAS DO NORDESTE
Sempre no fim de semana mais próximo do Dia do 
Município, 18 de julho
Always on the weekend closest to 18th July, the Day
of the Municipality

SANTANA
FESTAS DE SANT’ANA
No fim de semana que se segue às festas do Dia
do Município
On the weekend that follows the celebrations
of the Day of the Municipality

As festas populares, com coloridos tapetes que determinam 
o percurso das procissões, são motivo de grande alegria em 
todas as localidades do concelho.

The popular festivals with colourful carpets that set the route 
of the processions are a source of great joy throughout 
municipality.

As grandes festas do Nordeste são o ponto alto das festividades 
de verão e ocorrem por ocasião da comemoração do aniversário 
da elevação do Nordeste a concelho, trazendo milhares de 
pessoas para assistir aos concertos.

The great festival of Nordeste is the highlight of the summer 
festivities and takes place on the date that celebrates Nordeste 
becoming a municipality when thousands of people attend 
the concerts.

As danças e os cantares tradicionais do Nordeste ainda se 
mantêm vivos através dos Grupos Folclóricos que alegram as 
festividades do concelho.

The traditional dances and songs of Nordeste are still alive 
thanks to the Folklore Groups that rejoice the festivities of 
the municipality.
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EUROPEAN CHARTER FOR 
SUSTAINABLE TOURISM (CETS) 
“TERRAS DO PRIOLO, SÃO 
MIGUEL, THE AZORES” (2012)

O Pico da Vara (ponto mais alto da ilha com 1105m de altitude), 
sempre vigilante, é como uma sentinela que guarda todo este 
vasto território. 

The Pico da Vara (the highest point of the Island with 
1105m), always vigilant, is like a sentinel that guards all 
this vast territory.

Among the existing CETS in Portugal, there is only one in 
the Azores: “Terras do Priolo, São Miguel, Azores” (2012), 
where a strategy has been implemented with more than 
30 actions developed by all those who play a significant 
role in the development of tourism in the region, pro-
moting a sustainable development of this territory. The 
CETS also allows involving the tourism entrepreneurs in 
the conservation of the protected area through the Priolo 
Brand. The “Terras do Priolo” (Nordeste and Povoação), 
with almost half of their territory in the Natural Park of the 
Island of São Miguel, are named after the unique presen-
ce of the Priolo (Pyrrhula murina: endemic bird that can 
only be found here) and offer privileged places for a closer 
contact with nature.

O Pico Bartolomeu (881m), lugar de silêncio e de contemplação, 
é um dos poucos lugares do Nordeste de onde é possível avistar 
a vizinha ilha de Santa Maria. 

The Pico Bartolomeu (881m), a place of silence and contemplation, 
is one of the few places in Nordeste from where you can see the 
neighbouring island of Santa Maria.

CARTA EUROPEIA DE TURISMO 
SUSTENTÁVEL (CETS) “TERRAS 
DO PRIOLO, SÃO MIGUEL, 
AÇORES” (2012)
Entre as CETS já existentes em Portugal, existe apenas 
uma nos Açores: a CETS “Terras do Priolo, São Miguel, 
Açores” (2012), onde tem vindo a ser implementada uma 
estratégia participada já com mais de 30 ações desenvol-
vidas por todos aqueles que têm um papel preponderante 
no desenvolvimento do turismo na região, promovendo 
um desenvolvimento sustentável deste território. A CETS 
permite também envolver os empresários turísticos na 
conservação da área protegida através da Marca Priolo.
As “Terras do Priolo” (Nordeste e Povoação), com quase 
metade do seu território inserido no Parque Natural de 
Ilha de São Miguel, devem o nome à presença única do 
Priolo (Pyrrhula murina: ave endémica que apenas aqui 
pode ser encontrada) e reserva lugares privilegiados para 
um contacto mais próximo com a natureza.
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FLORA ENDÉMICA DOS AÇORES
ENDEMIC FLORA OF THE AZORES
Uma espécie endémica é aquela que apenas pode ser 
encontrada num determinado local, neste caso no ar-
quipélago dos Açores. A flora endémica dos Açores tem 
especial expressão no concelho de Nordeste, onde ainda 
pode ser encontrada em vários locais.

An endemic species is one that can only be found in a 
particular location, in this case in the archipelago of the 
Azores. The endemic flora of the Azores has a special ex-
pression in the municipality of Nordeste where it still can 
be found in several places.

Uva-da-serra: Vaccinium cylindraceum

The Lombo Gordo is the best place in the municipality to observe 
the coastal endemic flora that includes a great diversity of 
species.

O Lombo Gordo é o melhor local do concelho para observar a 
flora endémica costeira, contando com uma grande diversidade 
de espécies. 

The Endémicas do Pelado Park is one of the ideal places to 
observe several examples of the coastal endemic flora of 
the municipality.

O Parque de Endémicas do Pelado é um dos locais ideais 
para observar diversos exemplos da flora endémica costeira 
do concelho

Folhado: Viburnum treleasei

The Laurissilva Forest that can be found in the Tronqueira 
Mountains and in Pico da Vara is a type of rainforest typical 
of the Macaronesia region (Madeira, Azores, Canary Islands 
and Cape Verde) and is mostly composed of trees of the laurel 
family, presenting unique species in each archipelago, many 
of which are endemic. 

A Floresta Laurissilva que se pode encontrar na Serra da 
Tronqueira e no Pico da Vara é um tipo de floresta húmida 
característica da região da Macaronésia (Madeira, Açores, 
Canárias e Cabo Verde) e é maioritariamente composta por 
árvores da família das Lauráceas, apresentando espécies únicas 
em cada arquipélago e muitas delas endémicas. 

The Graminhais Plateau bogs are of fundamental importance 
for the retention of water for human consumption.

As turfeiras do Planalto dos Graminhais têm uma importância 
fundamental para a retenção de água para consumo humano. 
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PYRRHULA MURINA: O PRIOLO E O SEU HABITAT
PYRRHULA MURINA: THE PRIOLO AND ITS HABITAT
O Priolo (Pyrrhula murina) é uma espécie de ave endé-
mica dos Açores que apenas se consegue encontrar nas 
áreas montanhosas da zona leste da ilha de São Miguel, 
abrangendo os concelhos do Nordeste e da Povoação. 
É uma ave de pequeno porte, com dimensões entre os 
15 e 17 cm e com um peso aproximado de 30 gramas. 
Tem como características distintivas a cabeça, a cauda 
e as asas pretas, enquanto que nos juvenis a cabeça é 
castanha. A barra a meio das asas e a parte superior da 
cauda são acinzentadas. O chamamento é inconfundível: 
um assobio curto, flautado e melancólico.
No verão alimenta-se em zonas abertas e no inverno 
permanece nas áreas de floresta nativa de altitude, de-
pendendo de muitas espécies de plantas nativas e endé-
micas, daí a importância que a preservação do habitat 
tem para a sua subsistência. Reproduz-se entre os meses 
de junho e agosto, na Floresta Laurissilva. Os trabalhos 
desenvolvidos desde 2003 pela SPEA (Sociedade Por-
tuguesa para o Estudo das Aves) e vários parceiros, no 
âmbito de diversos projetos LIFE, têm contribuído inequi-
vocamente para a melhoria da situação desta espécie 
que ainda é uma das aves mais ameaçadas da Europa.
O Priolo é uma espécie protegida pela Diretiva Europeia 
das Aves e encontra-se incluída em várias listas de ani-
mais ameaçados, quer ao nível nacional (Livro Vermelho 
dos Vertebrados de Portugal), quer ao nível internacional 
(IUCN Red List of Threatened Animals), razão pela qual foi 
criada a Zona de Proteção Especial (ZPE) Pico da Vara / 
Ribeira do Guilherme (Sítio da Rede Natura 2000), que 
abrange toda a área de distribuição da espécie, visando 
assim a sua proteção e conservação. 

The Priolo (Pyrrula murina) is a bird species endemic to 
the Azores that can only be found in the mountainous 
areas of the eastern part of the island of São Miguel, co-
vering the municipalities of Nordeste and Povoação. 
It is a small bird, measuring between 15 and 17 cm and 
weighing approximately 30 grams. Its distinctive features 
are the black tail, head and wings, whilst the juveniles 
have brown heads. The mid-wing bar and top of the tail 
are grayish. The call is unmistakable: a short, flute-like 
melancholic whistle. 
In the summer, the Priolo feeds in open areas; during the 
winter, it remains in the areas of native highland forest 
and depends on many species of native and endemic 
plants, hence the importance that the preservation of the 
habitat has for its survival. It reproduces between June 
and August in the Laurissilva Forest. The work carried 
out since 2003 by the SPEA (Portuguese Society for the 
Study of Birds) and various partners, within the scope of 
various LIFE projects, have unequivocally contributed to 
the improvement of the situation of this species, which is 
still one of the most threatened birds in Europe. The Priolo 
is a species protected by the European Birds Directive and 
is included in several lists of threatened animals, both at 
national (Vertebrates Red Book of Portugal) and interna-
tional level (IUCN Red List of Threatened Animals), and 
is the reason why the Special Protection Area of Pico da 
Vara / Ribeira do Guilherme (Sítio da Rede Natura 2000) 
was created. This area covers the entire area of distri-
bution of the species, thus aiming at its protection and 
conservation.

O Priolo é atualmente um dos principais símbolos do Nordeste e representa o sucesso alcançado 
pelas equipas de trabalho que, desde 2003, se empenharam na preservação do seu habitat natural. 
Para saber mais sobre o Priolo, o seu habitat e os trabalhos para a sua conservação, visite o Centro 
Ambiental do Priolo, na Reserva Florestal de Recreio da Cancela do Cinzeiro (http://centropriolo.spea.pt/).

The Priolo is currently one of the major symbols of Nordeste and represents the success achieved 
by the work teams that since 2003 have been committed to the preservation of their natural habitat.
To know more about the Priolo, its habitats and the preservation work, visit the Centro Ambiental do 
Priolo, in the Recreio da Cancela do Cinzeiro Forestry Reserve (http://centropriolo.spea.pt/).
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TRILHOS E PERCURSOS
PEDESTRES NO NORDESTE

WALKING TRAILS AND 
ROUTES IN NORDESTE

O concelho do Nordeste situa-se na região mais aci-
dentada 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 
foram essencialmente de natureza basáltica, mas pouco 
explosivas, originando a formação de cones de escórias 
- atualmente muito degradados por ação da erosão - e 
abundantes campos de escoadas lávicas.
Estas características do relevo oferecem condições úni-
cas para a contemplação da paisagem através de per-
cursos pedonais, que se estendem um pouco por todo o 
concelho, indo da serra até às zonas costeiras.
No Nordeste encontram-se as maiores altitudes da ilha, 
assim como a maior manta florestal, que por si só cons-
tituem atrativos para a prática do pedestrianismo. As 
elevações de maior altitude existentes no concelho são 
o Pico Redondo (980 m), o Pico Verde (932 m), o Pico 
Bartolomeu (881 m) e o Pico da Vara (1105 m), sendo 
este último o ponto mais alto da ilha de São Miguel.
O trilho do Pico da Vara é dos principais trilhos do conce-
lho, mas existem muitas outras possibilidades das quais o 
visitante pode desfrutar, sendo na sua maioria percursos 
municipais.
Do litoral, à serra, passando por algumas zonas urbanas 
- pelo seu valor arquitetónico e cultural - o Nordeste ofe-
rece uma variedade de percursos que convidam a uma 
estadia mais demorada e tranquila.
Para conhecer melhor o conjunto de trilhos e percursos 
pedestres que o Nordeste tem para oferecer, visite a pá-
gina eletrónica www.cmnordeste.pt ou consulte o Posto 
de Turismo Municipal. Os trilhos homologados do conce-
lho também estão disponíveis para consulta no website 
http://trilhos.visitazores.com .
Antes de percorrer os trilhos localizados em áreas pro-
tegidas, solicite a devida autorização prévia do departa-
mento do Governo Regional responsável nessa matéria: 
http://servicos.srrn.azores.gov.pt/doit/mdls/fill.asp?id_
modelo=1451 

The municipality of Nordeste is located in the roughest 
area of the island of São Miguel, where the oldest rocks 
of the Island (with an approximate age of 4 million years) 
surface. The volcanic eruptions in this region were 
essentially of a basaltic nature, but not very explosive, 
originating the formation of cones of slag – currently very 
degraded by erosion – and abundant fields of lava flows. 
These relief features offer unique conditions for the 
contemplation of the landscape through pedestrian 
routes, which extend throughout the municipality, from 
the hills to the coastal areas.
In Nordeste we find the highest altitudes of the Island as 
well as the largest forest area, which in themselves are 
attractive for trekking. The highest elevations are Pico 
Redondo (980 m), Pico Verde (932 m), Pico Bartolomeu 
(881 m) and Pico da Vara (1105 m), the latter being the 
highest point of the island of São Miguel.
The Pico da Vara trail is one of the main trails in the 
municipality, but there are many other possibilities that 
can be enjoyed by the visitor, mostly municipal routes. 
From the coast to the mountains passing through some 
urban areas – thanks to its architectural and cultural 
value – Nordeste offers a wide variety of routes that invite 
you for a longer and peaceful stay.
To know better the set of walking trails and routes 
Nordeste offers you, visit www.cmnordeste.pt or the 
Tourist Information Office. The homologated trails of the 
municipality are available at http://trilhos.visitazores.com.
Before crossing the trails in protected areas, ask for the 
prior authorisation of the competent departament of the 
Regional Government: http://servicos.srrn.azores.gov.pt/
doit/mdls/fill.asp?id_ modelo=1451
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ALERTAS DE SEGURANÇA:
• Por questões de segurança alguns percursos não de-
vem ser utilizados entre outubro e maio; 
• Por questões de segurança, não se aconselha que os 
trilhos sejam percorridos em dias de mau tempo ou em 
épocas propícias à ocorrência de tempestades, chuvas 
fortes, ventos e derrocadas;
• Antes de iniciar um trilho ou percurso pedestre infor-
me-se junto das autoridades responsáveis sobre as res-
petivas condições de segurança;
• Antes de iniciar um trilho ou percurso pedestre consulte 
as previsões da meteorologia e da Proteção Civil regional;
• Permaneça nos percursos assinalados e delimitados; 
• Não saia dos trilhos e não pise as plantas;
• Não apanhe plantas e não perturbe os ecossistemas;
• Leve o lixo consigo, mantendo os percursos limpos;
• Quando for caminhar, avise alguém sobre o percurso 
que irá realizar e evite caminhar sozinho;
• Cuidado com os cães junto às pastagens de gado;
• Ao percorrer trilhos que passem por vias rodoviárias, 
deve ter atenção ao trânsito automóvel;
• Leve consigo água e mantimentos.

SAFETY ALERTS:
• For safety reasons, some of the routes should not be 
used between October and May;
• For safety reasons, it is not advisable to follow the trails 
on bad weather or in times of storms, heavy rains, strong 
winds and landslides; 
• Before starting a trail or route, you should get informa-
tion from the authorities on the safety conditions;
• Before starting a trail or route, should check the wea-
ther forecasts and the Regional Civil Protection; 
• Stay on the marked paths;
• Stay on the trails and don’t step on the plants;
• Don’t pick plants and don’t disturb the ecosystems;
• Take the trash with you, keeping the trails clean;
• When you go for a walk, tell someone about the route 
and avoid walking alone;
• Beware of dogs near cattle pastures;
• When walking on the trails that cross roads, pay atten-
tion to traffic;
• Take water and food with you.

EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE PARA:

IN CASE OF AN EMERGENCY CALL:

Ao percorrer os trilhos e percursos pedestres do Nordeste, tenha em atenção que há dois códigos de cores da sinalética.
When walking on the trails and paths of Nordeste, pay attention since there are two colour codes used in the signposts.

 TRILHOS HOMOLOGADOS PERCURSOS MUNICIPAIS
 HOMOLOGATED TRAILS MUNICIPAL PATHS
 Amarelo e vermelho (standard) Azul e laranja
 Yellow and red (standard) Blue and orange

 Caminho certo Right direction

 Virar para a esquerda Turn left

 Virar para a direita Turn right

 Caminho errado Wrong direction

 Início e fim de percurso Start and end of path

CÓDIGOS DE CORES

COLOUR CODES

112 - Serviço Nacional de Emergência | National Emergency Service
296 488 111 - Bombeiros Voluntários de Nordeste | Nordeste Volunteer Firefighters
296 480 112 - PSP de Nordeste | Nordeste Police
296 480 090 - Centro de Saúde de Nordeste | Nordeste Health Centre
296 480 060 - C. M. de Nordeste (Serv. Mun. de Proteção Civil de Nordeste)
      Nordeste Town Council (Nordeste Civil Protection Municipal Services)
295 401 400 - Serv. Reg. de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores | Azores Civil Protection Regional Service and Firefighters
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Em grupo, em família ou sozinho, os trilhos e percursos 
pedestres do Nordeste transportam-nos para as memó-
rias dos tempos em que as acessibilidades por terra eram 
muito difíceis, incrementando o sentimento de isolamento 
do concelho.

In a group, with the family or alone, the walking trails and 
routes of Nordeste take us to the memories of times when 
accessibility by land was very difficult, thus increasing the 
feeling of isolation in the municipality.

SUGESTÕES DE PERCURSOS PEDESTRES NO NORDESTE
SUGGESTIONS OF WALKING TRAILS AND ROUTES IN NORDESTE

GRAMINHAIS
TIPO / TYPE

HOMOLOGAÇÃO / HOMOLOGATION
INÍCIO / START

FIM / END
PISO / GROUND

GRAU DE DIFICULDADE / DIFFICULTY LEVEL
ALTITUDE / ALTITUDE 

EXTENSÃO (KM) / LENGTH (KM)
DURAÇÃO MÉDIA / AVERAGE DURATION

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA / PRIOR AUTHORISATION

PERCURSO / ROUTE

Linear / Montanha Linear / Mountain
Em curso Ongoing
Estrada do Salto do Cavalo (Salga) 
Entroncamento dos Graminhais
Terra batida e caminho de pé-posto
Dirt track and footpath
Médio Medium
Entre: 750m e 930m Between: 750m and 930m
4,5 Km
2 Horas 2 Hours
Como o Planalto dos Graminhais está inserido no Perímetro Florestal, 
a realização deste percurso requer autorização prévia da Secretaria 
Regional dos Recursos Florestais. Preencha o formulário de 
autorização em: http://servicos.srrn.azores.gov.pt/ 
Since Planalto dos Graminhais is part of the Forest Permiter, this 
route requires prior authorisation from the Regional Department of 
Forest Resources. Fill in the authorisation form at: http://servicos.
srrn.azores.gov.pt/)
Estrada Regional do Salto do Cavalo » Parque Eólico dos Graminhais » 
Planalto dos Graminhais » Entroncamento dos Graminhais 
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IGREJA DE SÃO JOSÉ / SALTO DA FARINHA
TIPO / TYPE

HOMOLOGAÇÃO / HOMOLOGATION
INÍCIO E FIM / START AND END 

PISO / GROUND

GRAU DE DIFICULDADE / DIFFICULTY LEVEL
ALTITUDE / ALTITUDE 

EXTENSÃO (KM) / LENGTH (KM)
DURAÇÃO MÉDIA / AVERAGE DURATION

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA / PRIOR AUTHORISATION
PERCURSO / ROUTE

Circular / Litoral Circular / Coastline
Em curso Ongoing
Igreja de São José (Salga)
Asfalto, caminho de pé-posto, cimento e cascalho
Asphalt, footpath, cement and gravel
Médio Medium
Entre: 220m e 10m Between: 220m e 10m
4 Km
2 Horas 2 Hours
--
Igreja de São José » Rua Direita » Caminho do Concelho » Miradouro 
do Salto da Farinha » Miradouro da Pedra dos Estorninhos » Parque 
do Fojo » Casa do Fojo » Local de onde foram tiradas as pedras para 
a construção da igreja Place from where rocks to build the church 
were removed » Cascata do Salto da Farinha [sem saída: voltar atrás] 
[No way out: turn back] » Ribeira das Coelhas » [Ponte de pedra em 
arco quebrado] [Broken arch stone bridge] » Caminho do Concelho 
» [aqui, tem a possibilidade de ligar ao Trilho TPP-03Nrd _ Terras 
de Nosso Senhor] [Possibility of connection with Trail TPP-03Nrd] » 
Estrada Regional » Rua Direita » Igreja de São José
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TERRAS DE NOSSO SENHOR
TIPO / TYPE

HOMOLOGAÇÃO / HOMOLOGATION
INÍCIO E FIM / START AND END 

PISO / GROUND

GRAU DE DIFICULDADE / DIFFICULTY LEVEL
ALTITUDE / ALTITUDE 

EXTENSÃO (KM) / LENGTH (KM)
DURAÇÃO MÉDIA / AVERAGE DURATION

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA / PRIOR AUTHORISATION
PERCURSO / ROUTE

Circular / Litoral Circular / Coastline
Em curso Ongoing
Igreja de Nossa Sr.ª do Rosário (Achadinha)
Asfalto, caminho de pé-posto e cimento
Asphalt, footpath and cement 
Médio Medium
Entre: 170m e 20m Between: 170m and 20m
4,6 Km
2 Horas 2 Hours
--
Igreja de Nossa Senhora do Rosário » Rua do Caminho Fundo » Rua 
do Ramal » Rua Direita » Casa João de Melo » Padrão das Almas » 
Ribeira do Cachaço » Enseada de desembarque das tropas liberais 
Bay where the liberal troops landed » Miradouro do Pesqueiro » Rua 
Direita » Igreja de Nossa Senhora do Rosário
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LOMBA D’EL-REI 
TIPO / TYPE

HOMOLOGAÇÃO / HOMOLOGATION
INÍCIO E FIM / START AND END 

PISO / GROUND

GRAU DE DIFICULDADE / DIFFICULTY LEVEL
ALTITUDE / ALTITUDE 

EXTENSÃO (KM) / LENGTH (KM)
DURAÇÃO MÉDIA / AVERAGE DURATION

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA / PRIOR AUTHORISATION
PERCURSO / ROUTE

Circular / Litoral e Ribeirinho Circular / Coastline and Riverside
PRC38SMI
Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Achadinha)
Asfalto, caminho de pé-posto e cimento
Asphalt, footpath and cement 
Médio Medium
Entre: 180m e 20m Between: 180m and 20m
4 Km
2 Horas 2 Hours
--
Igreja de Nossa Senhora do Rosário » Caminho do Concelho » Foz 
da Ribeira dos Caldeirões » Caminho do Calhau » Ribeira do Lenho » 
Fonte Velha » Eira Velha » Igreja de Nossa Senhora do Rosário
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Circular / Litoral e Ribeirinho Circular / Coastline and Riverside
Não No
Parque da Ribeira dos Caldeirões
Asfalto, caminho de pé-posto, cimento e cascalho
Asphalt, footpath, cement and gravel 
Médio Medium
Entre: 170m e 10m Between: 170m and 10m
5 Km
2 Horas 2 Hours
--
Terrenos privados Private fields 
Parque da Ribeira dos Caldeirões » (ver as cascatas a montante do 
parque) (See the waterfalls upstream of the park) » Descida pela 
margem da Ribeira dos Caldeirões Descent along Ribeira dos Cal-
deirões » (ver ponte centenária sobre a ribeira) (See centenary bridge 
over the creek) » passar por baixo do viaduto da SCUT Go under the 
SCUT flyover » Lenho da Achada/Achadinha » Zona balnear do Lenho 
da Achada/Achadinha Lenho da Achada/Achadinha Bathing area » 
Miradouro da Quinta » Rua das Quintas » Rua da Igreja » Igreja de 
Nossa Senhora da Anunciação » Rua do Vigário » (ver a antiga escola 
primária na Travessa da Escola) See the old elementary school at 
Travessa da Escola) » Largo Dr. Adolfo Martins Ferreira » Rua das 
Pedras » passar por baixo da SCUT » Ribeira dos Caldeirões » Parque 
da Ribeira dos Caldeirões
Ao longo do percurso será necessário atravessar uma ribeira, pelo que 
se aconselha levar calçado impermeável
It will be necessary to cross a creek along the route so it is advisable 
to wear waterproof footwear

TIPO / TYPE
HOMOLOGAÇÃO / HOMOLOGATION

INÍCIO E FIM / START AND END 
PISO / GROUND

GRAU DE DIFICULDADE / DIFFICULTY LEVEL
ALTITUDE / ALTITUDE 

EXTENSÃO (KM) / LENGTH (KM)
DURAÇÃO MÉDIA / AVERAGE DURATION

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA / PRIOR AUTHORISATION
PASSA POR / CROSSING

PERCURSO / ROUTE

NOTAS / NOTES

RIBEIRA DOS CALDEIRÕES
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ALGARVIA / PICO DA VARA 
TIPO / TYPE

HOMOLOGAÇÃO / HOMOLOGATION
INÍCIO / START 

FIM / END
PISO / GROUND

GRAU DE DIFICULDADE / DIFFICULTY LEVEL
ALTITUDE / ALTITUDE 

EXTENSÃO (KM) / LENGTH (KM)
DURAÇÃO MÉDIA / AVERAGE DURATION

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA / PRIOR AUTHORISATION

PERCURSO / ROUTE

Linear / Montanha Linear / Mountain
PRC7SMI
Bardinho
Pico da Vara
Caminho de pé-posto Footpath
Difícil Difficult
Entre: 680 m e 1105m Between: 680m and 1105m
3,5 Km
1,5 Horas (só ida) / 3 Horas (ida e volta)
1.5 Hours (one way) / 3 Hours (round trip)
Como o Pico da Vara está inserido numa Reserva Florestal Natural, 
a realização deste percurso requer autorização prévia da Secretaria 
Regional dos Recursos Florestais. Preencha o formulário de 
autorização em: http://servicos.srrn.azores.gov.pt/form/PICOVARA
Since Pico da Vara is part of the Forest Perimeter, this route requires 
prior authorisation from the Regional Department of Forest Resour-
ces. Fill in the authorisation form at: http://servicos.srrn.azores.gov.
pt/form/PICOVARA
Bardinho » Entroncamento dos Graminhais » Pico Redondo » Pico 
da Vara
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SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO / PICO DA VARA
Linear / Montanha Linear / Mountain
Não No
Casa do Guarda Florestal de Santo António de Nordestinho
Santo António de Nordestinho Ranger’s House
Pico da Vara
Asfalto, terra batida e caminho de pé-posto
Asphalt, dirt track and footpath 
Difícil Difficult
Entre: 460m e 1105m Between: 460m and 1105m 
3,4 Km
2 Horas (só ida) 2 Hours (one way)
Como o Pico da Vara está inserido numa Reserva Florestal Natural, 
a realização deste percurso requer autorização prévia da Secretaria 
Regional dos Recursos Florestais. Preencha o formulário de 
autorização em: http://servicos.srrn.azores.gov.pt/form/PICOVARA
Since Pico da Vara is part of the Forest Permiter, this route requires 
prior authorisation from the Regional Departmen of Forest Resour-
ces. Fill in the authorisation form at: http://servicos.srrn.azores.gov.
pt/form/PICOVARA
Casa do Guarda Florestal de Santo António de Nordestinho » floresta 
de criptoméria Cryptomeria forest » Pico da Vara

TIPO / TYPE
HOMOLOGAÇÃO / HOMOLOGATION

INÍCIO / START 

FIM / END
PISO / GROUND

GRAU DE DIFICULDADE / DIFFICULTY LEVEL
ALTITUDE / ALTITUDE 

EXTENSÃO (KM) / LENGTH (KM)
DURAÇÃO MÉDIA / AVERAGE DURATION

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA / PRIOR AUTHORISATION

PERCURSO / ROUTE
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QUINHENTISTA
TIPO / TYPE

HOMOLOGAÇÃO / HOMOLOGATION
INÍCIO E FIM / START AND END 

PISO / GROUND

GRAU DE DIFICULDADE / DIFFICULTY LEVEL
ALTITUDE / ALTITUDE 

EXTENSÃO (KM) / LENGTH (KM)
DURAÇÃO MÉDIA / AVERAGE DURATION

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA / PRIOR AUTHORISATION

PERCURSO / ROUTE

NOTAS / NOTES

Circular / Montanha, Serra e Litoral Circular/Mountain, Mountain Chain 
and Coastline
Não No
Igreja de Santo António (Santo António de Nordestinho) 
Asfalto, caminho de pé-posto e cimento
Asphalt, footpath and cement
Difícil Difficult
Entre: 20m e 600m Between: 20m and 600m
13,5 Km
6 Horas 6 Hours
Como está inserido no Perímetro Florestal, a realização deste 
percurso requer autorização prévia da Secretaria Regional dos 
Recursos Florestais. Preencha o formulário de autorização em: http://
servicos.srrn.azores.gov.pt/
Since this route is part of the Forest Permiter, it requires prior autho-
risation from the Regional Departmen of Forest Resources. Fill in the 
authorisation form at: http://servicos. srrn.azores.gov.pt/
Igreja de Santo António » Estrada Regional » Rua da Boavista » Rua 
de São João » Caminho Florestal » antiga Casa do Guarda Florestal  
Ranger’s old house » Ribeira do Espigão » Rua do Burguete » Rua 
das Escolas » Igreja de São Pedro » Rua de São Pedro » Rua do 
Cemitério » Caminho do Baião » Parque de Merendas do Baião Baião 
Picinic Park » Foz da Ribeira do Espigão » Estrada Regional » Igreja 
de Santo António.
Se desejar fazer um trajeto mais curto, na descida para São Pedro de 
Nordestinho, poderá optar pela seguinte alternativa:
If you wish to take a shorter route, on the way down to São Pedro de 
Nordestinho, you can choose the following alternative:
Rua do Burguete » Rua do Canto da Cruz » Estrada Regional » Rua do 
Espigão » Rua Nova » Igreja de Santo António
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SÃO PEDRO DE NORDESTINHO 
TIPO / TYPE

HOMOLOGAÇÃO / HOMOLOGATION
INÍCIO E FIM / START AND END 

PISO / GROUND
GRAU DE DIFICULDADE / DIFFICULTY LEVEL

ALTITUDE / ALTITUDE 
EXTENSÃO (KM) / LENGTH (KM)

DURAÇÃO MÉDIA / AVERAGE DURATION
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA / PRIOR AUTHORISATION

PERCURSO / ROUTE

Circular / Montanha Circular/Mountain
Não No
Igreja de São Pedro (São Pedro de Nordestinho) 
Asfalto, terra batida e cascalho Asphalt, dirt track and gravel
Difícil Difficult
Entre 210m e 500m Between: 210m and 500m
10 km
5 Horas 5 Hours
--
Igreja de São Pedro » Rua do Burguete » 1º Fontanário 1st fountain 
» 2º Fontanário » Cabeço » Travessa das Casinhas » Travessa da 
Cancela Velha » Travessa da Cancela da Rua da Palha » Rabo de 
Asno » Travessa da Rachão » Criação » Ribeira de Água » Lombinho » 
depósito de água Water tank » Boca do Vale » Barracão » Chã dos 5 
Chocalhos » Gargalheira » Duas Ribeiras » Rua do Burguete » Igreja 
de São Pedro
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SENHORA DO PRANTO
TIPO / TYPE

HOMOLOGAÇÃO / HOMOLOGATION
INÍCIO E FIM / START AND END 

PISO / GROUND

GRAU DE DIFICULDADE / DIFFICULTY LEVEL
ALTITUDE / ALTITUDE 

EXTENSÃO (KM) / LENGTH (KM)
DURAÇÃO MÉDIA / AVERAGE DURATION

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA / PRIOR AUTHORISATION
PERCURSO / ROUTE

NOTAS / NOTES

Circular / Costeiro / Urbano / Religioso
Circular / Coastal / Urban / Religious
Não No
Igreja de São Pedro (São Pedro de Nordestinho) 
Asfalto, caminho de pé-posto e cascalho
Asphalt, footpath and gravel
Fácil Easy
Aprox. 200m 200m appr. 
4 km
2,5 Horas 2.5 Hours
--
Igreja de São Pedro » Rua P.e Dinis da Luz » Estrada Regional » Via 
Sacra da Senhora do Pranto » Ermida de Nossa Senhora do Pranto 
» Pocinho da Senhora do Pranto » Casa da Lazeira » Caminho da 
Lazeira » Estrada Regional » Igreja de São Pedro
Tem a possibilidade de fazer o percurso alternativo (linear) desde o 
Pocinho da Senhora do Pranto até à Assomada.
You can take the alternative route (linear) from Pocinho da Senhora 
do Pranto to Assomada.
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LOMBA DA FAZENDA 
TIPO / TYPE

HOMOLOGAÇÃO / HOMOLOGATION
INÍCIO E FIM / START AND END 

PISO / GROUND

GRAU DE DIFICULDADE / DIFFICULTY LEVEL
ALTITUDE / ALTITUDE 

EXTENSÃO (KM) / LENGTH (KM)
DURAÇÃO MÉDIA / AVERAGE DURATION

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA / PRIOR AUTHORISATION
PERCURSO / ROUTE

Circular / Costeiro/Urbano Circular / Coastal / Urban
PRC31SMI
Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Lomba da Fazenda)
Asfalto, terra batida e caminho de pé posto
Asphalt, dirt track and footpath
Médio Medium
Entre: 150m e 10m Between: 150m and 10m
7 Km
2 Horas 2 Hours
--
Igreja de Nossa Senhora da Conceição » Caminho do Concelho » Ri-
beira do Guilherme » Parque de Campismo da Feira Feira Campsite » 
Miradouro da Boca da Ribeira » Zona Balnear » Parque de Endémicas 
do Pelado Endémicas do Pelado Park » Parque da Morgada » Mira-
douro dos Barreiros » Rua dos Barreiros » Estrada Regional » Igreja 
de Nossa Senhora da Conceição.
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FORNO DE CAL
TIPO / TYPE

HOMOLOGAÇÃO / HOMOLOGATION
INÍCIO E FIM / START AND END 

PISO / GROUND
GRAU DE DIFICULDADE / DIFFICULTY LEVEL

ALTITUDE / ALTITUDE 
EXTENSÃO (KM) / LENGTH (KM)

DURAÇÃO MÉDIA / AVERAGE DURATION
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA / PRIOR AUTHORISATION

PERCURSO / ROUTE

Circular / Ribeirinho / Urbano Circular / Riverside / Urban
Não No
Forno de Cal (Ribeira do Guilherme)
Asfalto e terra batida Asphalt and dirt track
Médio Medium
Entre: 100m e 200m Between: 100m and 200m
4,5 Km
2 Horas 2 Hours
--
Forno de Cal [poderá visitar o jardim botânico] » antigo caminho do 
forno de cal » Pico do Vento » Rua dos Clérigos » Estrada Regional da 
Tronqueira (Poceirão) » Rua Dr. António Alves de Oliveira » Praça da 
República » Ponte dos 7 Arcos » Estrada Regional » Rua da Autono-
mia » antigo caminho do forno de cal Old lime kiln way » Forno de Cal
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FAJÃ DO RODRIGO
TIPO / TYPE

HOMOLOGAÇÃO / HOMOLOGATION
INÍCIO / START 

FIM / END
PISO / GROUND

GRAU DE DIFICULDADE / DIFFICULTY LEVEL
ALTITUDE / ALTITUDE 

EXTENSÃO (KM) / LENGTH (KM)
DURAÇÃO MÉDIA / AVERAGE DURATION

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA / PRIOR AUTHORISATION

PERCURSO / ROUTE

Linear / Montanha Linear / Mountain
Não No
Gramas
Fajã do Rodrigo / Ribeira do Guilherme
Terra batida e pé-posto Dirt track and footpath
Médio Medium
Entre: 430m e 250m Between: 430m and 250m
2,5 Km
3 Horas (ida e volta) 3 Hours (round trip) 
Como está inserido no Perímetro Florestal, a realização deste per-
curso requer autorização prévia da Secretaria Regional dos Recursos 
Florestais. Preencha o formulário de autorização em: http://servicos.
srrn.azores.gov.pt/
Since this route is part of the Forest Perimeter, it requires prior autho-
rization from the Regional Secretariat of Forest Resources. Fill in the 
authorization form at: http://servicos. srrn.azores.gov.pt/
Gramas » Caminho Florestal das Grotas Fundas » Fajã do Rodrigo » 
Ribeira do Guilherme
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FAJÃ DO ARAÚJO
TIPO / TYPE

HOMOLOGAÇÃO / HOMOLOGATION
INÍCIO / START 

FIM / END
PISO / GROUND

GRAU DE DIFICULDADE / DIFFICULTY LEVEL
ALTITUDE / ALTITUDE 

EXTENSÃO (KM) / LENGTH (KM)
DURAÇÃO MÉDIA / AVERAGE DURATION

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA / PRIOR AUTHORISATION
PERCURSO / ROUTE

Linear / Litoral Linear / Coastline
Não No
Igreja da Nossa Senhora da Luz (Pedreira)
Ribeira da Tosquiada
Asfalto, caminho de pé-posto, cimento e cascalho
Asphalt, footpath, cement and gravel
Médio Medium
Entre: 210m e 10m Between: 210m and 10m 
2 Km
1,5 Horas (ida e volta) 1.5 Hours (round trip)
--
Igreja Nossa Senhora da Luz » Portas da Fajã do Araújo » Fajã do 
Araújo » Ribeira da Tosquiada




