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Bem-vido a
Angra do Heroísmo
Angra do Heroísmo é uma fusão encantadora entre história, 
cultura, património, natureza e gastronomia. Esta diversidade vai 
além da centralidade do concelho no panorama açoriano e explica 
por que somos Uma Capital no Coração do Atlântico.

Com este guia irá explorar o melhor que o nosso território tem para 
mostrar e viver o verdadeiro espírito angrense. Está preparado 
para percorrer Angra do Heroísmo de lés-a-lés?



O início do povoamento do arquipélado dos Açores remonta ao 
séc. XV. A importância das ilhas, em particular da Terceira, no 
panorama das rotas marítimas, fez com que a vila de Angra fosse 
elevada a cidade pouco depois, a 21 de agosto de 1534. Esta 
notoriedade revela-se no número elevado de edifícios imponentes 
ligados aos poderes civis, religiosos e industriais na urbe.











O centro histório de Angra 
do Heroísmo é Património 
Mundial (distinção atribuída pela 
UNESCO) desde 1983. Numa 
visita a pé pela cidade, não 
poderá deixar de visitar igreja 
da Sé (Catedral de Angra) e 
atravessar a rua com o mesmo 
nome para espreitar o Teatro 
Angrense. Depois, suba os 
degraus e visite o Mercado 
Duque de Bragança.

Se gosta de história, vá até à 
Praça Velha e entre nos Paços 
do Concelho para conhecer o 
berço do liberalismo português 
ou suba a rua de São Francisco 
para explorar o Museu de Angra 
do Heroísmo.

Igreja da Sé

Teatro Angrense

Paços do Concelho



A autonomia que os Açores 
possuem hoje é fruto de outras 
experiências de governação. O 
Palácio dos Capitães-Generais 
é um local de visita obrigatória 
para compreender como o poder 
foi administrado nas ilhas ao 
longo do tempo.

Entre no Jardim Duque da 
Terceira e veja espécies da flora 
de todo o mundo. Atreva-se a 
saltitar pelo riacho do Passeio 
Rui Teles Palhinha e suba até 
à Memória. Aproveite para 
recuperar o fôlego e aprecie uma 
das mais belas vistas sobre a 
cidade de Angra do Heroísmo. 

Palácio dos Capitães-Generais

Passeio Rui Teles Palhinha

Vista a partir da Memória



No Pátio da Alfândega, tire uma fotografia com a estátua de 
Vasco da Gama e visite a Igreja da Misericórdia. Depois, vá até ao 
cais e escolha uma das várias empresas de animação turística 
para passear de barco e observar cetáceos. No mar alto, é muito 
provável que vislumbre golfinhos, baleias e outras espécies 
marinhas que por lá habitam.

Se for amante de mergulho, explore o Parque Arqueológico 
Subaquático da Baía de Angra do Heroísmo e aprecie o vapor 
Lidador, naufragado em 1878, ou o Cemitério das Âncoras, com 
uma coleção impressionante e variada deste equipamento náutico.

Igreja da Misericórdia

Pátio da Alfândega Cetáceo no mar Parque Subaquático



Seja pela vista que dispõe sobre a cidade, ou pela vegetação que o 
envolve enquanto merendário, o Monte Brasil é um local de visita 
obrigatória. Além de se distinguir como Parque Florestal de Recreio, 
é, ele próprio, uma fortaleza. Sob o nome de São João Baptista, esta 
estrutura militar única acolhe o Regimento de Guarnição N.º 1 (RG1).

À saída de Angra, a nascente, visite o Forte de São Sebsatião e 
deite um último olhar sobre a baía enquanto degusta os doces 
tradicionais locais como a Dona Amélia, a Cornucópia, a Careta, o 
Camafeu, o Alfenim ou o Feiticeiro.

Monte Brasil
Fortaleza de São João Baptista

RG1 Pico das Cruzinhas

Forte de São Sebastião Dona AméliaBaia de Angra

Vista sobre a cidade



Suba a rua da Igreja, na Ribeirinha até chegar ao cume da serra 
com o mesmo nome. A partir de lá, verá o casamento perfeito 
entre a cidade e o campo, característico dos Açores.

Desça a Serretinha e vislumbre os Ilhéus das Cabras ao promenor. 
Continue ao longo da costa e, se estiver calor, dê um mergulho na 
Zona Balnear da Salga.

Vista a partir da Serra da Ribeirinha

Ilhéus das Cabras

Igreja da Ribeirinha



É impossível não ficar 
maravilhado pela beleza da 
Ponta das Contendas. Nesta 
extremidade sudeste da ilha 
Terceira, há um miradouro com 
uma vista exuberante ponteada 
por um icónico farol. No céu, 
reinam os garajaus e cagarros 
que nidificam nesta área.

Suba um pouco e visite a Vila de São Sebastião. Além da igreja de 
aspeto medieval, pouse para uma fotografia junto ao império do 
Divino Espírito Santo. Depois, estique as pernas e prepare-se para 
seguir rumo ao interior da coração da ilha.

Cagarros e gaivotas

Farol

Vila de São Sebastião Igreja de São Sebastião

Ponta das Contendas



A poente da Serra do Cume irá atravessar a Caldeira dos Cinco 
Picos, uma verdadeira manta de retalhos verdelhantes e uma 
das paisagens mais icónicas da Terceira. Deixe-se perder pelas 
estradas rurais e tire uma fotografia com as simpáticas vacas.

Vá ainda mais para o interior da ilha e percorra a Estrada Central, 
que  atravessa a Caldeira de Guilherme Moniz. Aí, não só poderá 
apreciar algumas espécies extraordinárias da flora local, como 
fotografar alguns esguios priolos ou uns imponentes milhafres. 

Faldas da Serra do Cume

Priolo

Milhafre

Caldeira de Guilherme Moniz

Caminhos agrícolas



A frescura do interior 
da ilha alberga algumas 
ganadarias responsáveis 
pelo tratamento do 
gabo bravo. Esta é uma 
oportunidade única para 
apreciar o touro no seu 
habitat natural. Se visitar 
o concelho entre 1 de maio 
e 15 de outubro, poderá 
apreciar a bravura desta 
espécie pelas ruas nas 
tradicionais touradas à 
corda.

Touros bravos

Tourada à corda

Tourada à corda

Touros bravos a pastar no interior da ilha



A oeste, há nuveus de vapor de água a dançar ao sabor do vento. 
Nas Furnas do Enxofre, sinta o respirar desta terra feita de lavas e 
deixe-se levar pela beleza da paisagem. 

Desengane-se ao pensar que estava no coração da ilha. É possível 
aprofundar a sua visita ainda mais, literalmente. Visite o Algar do 
Carvão e desça quase 100 m pelo interior deste vulcão extinto. 
Vislumbre a lagoa no seu interior e as cores ímpares dos seres 
vivos que pintam as paredes rochosas.

Algar do Carvão

Furnas do Enxofre



Rumo à freguesia dos 
Altares, encontrará 
hostências a ladear a 
estrada e inúmeros pastos 
onde os lavradores tratam 
o gado. Aliás, é a qualidade 
dos campos e a criação ao 
ar livre que levam à nossa 
elevada excelência da carne 
e produtos derivados do 
leite. Se a fome ocupar a 
barriga, não se esqueça de 
degustar uma alcatra para 
comprová-lo.

Paisagem junto à estrada rumo aos Altares

Bovinos em pastos

Já na costa oeste da ilha, 
suba até ao Pico Matias 
Simão ou vá até à Ponta 
do Raminho para ter uma 
vista sobre a forma como 
as zonas rurais casam, de 
forma perfeita, natureza e 
casario.

Campos agrícolas

Pico Matias Simão



Já na costa noroeste do 
concelho, sob a sombra das 
grandes árvores da Mata da 
Serreta, prepare-se para um 
churrasco ou simples uma 
sesta porque ainda há muito 
para ver.

Desça até ao farol da 
Serreta e, se for amante 
da pesca, prepare-se para 
um festim de sabores 
enquanto aprecia uma vista 
de excelência para a ilha 
Graciosa.

A fé católica presente no 
concelho faz-se sentir na 
Igreja de Nossa Senhora 
dos Milagres. Em setembro, 
milhares de peregrinos 
partem de suas casas a pé, 
rumo a este local de culto. 
Aqui proferem as suas ânsias 
e agradecimentos ao divino. 
Vale a pena fazer a visita.

Ilha Graciosa no horizonte

Igreja de N.ª Sr.ª dos Milagres

Mata da Serreta



No dia 1 de janeiro de 1980, a ilha foi assombrada por um 
intenso terramoto que provoucou grandes estragos no parque 
habitacional. As Doze Ribeiras, por exemplo, teve um nível de 
destruição acima dos 90%. Contudo, hoje, restam pouquíssimos 
vestígios da devastação, tornando esta freguesia num símbolo da 
resiliência do povo angrense. 

Centro das Doze Ribeiras

Vale a pena subir a Serra de Santa Bárbara, o ponto mais alto da 
Terceira. É a partir dos seus 1021m que se contempla a imensa 
paisagem da ilha, envolta em mantas de retalhos verdejantes 
conzidas por estradas pontilhadas de casas. Do outro lado, há a 
caldeira com vegetação edémica que vale a pena espreitar.

Serra de Santa Bárbara ao fundo

Ponto mais alto da Serra

Caldeira da Serra



Vá até à Lagoa das Patas, um 
inigualável local de recreio, 
onde poderá disfrutar de um 
piquenique ou churrasco. 
Mais à frente, dê uma vista de 
olhos na Lagoa do Negro ou 
desça ao coração da terra na 
Gruta do Natal.

Despeça-se do interior da ilha e volte ao mar. Ao passar nas Cinco 
Ribeiras, demore-se para apreciar a qualidade dos nossos queijos.

Lagoa das Patas

Lagoa do Negro

Centro das Cinco Ribeiras



Em São Bartolomeu, pare no terreiro para apreciar o império do 
Divino Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade 
tem um papel fundamental na cultura local. Com sorte, poderá 
cruzar-se com alguma coroação enquanto estiver na ilha e apreciar 
como esta tradição envolve toda a comunidade. Coroas de prata, 
bandeiras bordadas à mão, música, pão, carne e vinho são os 
ingredientes que preenchem os dias de bodo no concelho.

Terreiro de São Bartolomeu

Pão no Dia de Bodo

Sopa do Espírito Santo

Sopa do Espírito Santo

Coroação



A pesca representa um dos recursos económicos mais 
importantes da ilha, por isso, quando visitar São Mateus, 
aproveite para degustar garoupa, boca negra, peixe balão, 
abrótea, espadarte e todos os peixes que conseguir. Depois, dê 
um mergulho no Negrito ou visite o Museu dos Botes Baleeiros e 
conheça as aventuras dos homens que cruzavam o mar para tirar 
sustento do maior dos mamíferos locais: o cachalote.

De regresso ao centro de Angra, irá atravessar as grandes 
propriedades de veraneio da Terra Chã ou de São Carlos, memória 
da cultura da Laranja que teve um papel fundamental na economia 
local.

Calheta de São Mateus

Lota de São Mateus

Zona de São Carlos

Terra Chã

São Mateus



Janeiro a maio
Angra ComVida

Fevereiro a março
Festivais de Tunas

Abril
Dia Internacional do Jazz

Maio
Wine in Terceira

Junho
Sanjoaninas

Julho
Noite Branca

Agosto
Folk Azores
Aniversário da Cidade

Setembro
Festas de N.ª Sr.ª da Serreta

Outubro
Angra Jazz

Novembro a maio
Angra ComVida

Dezembro
Natal em Angra

Fortes S. Sebastião
PR5TER
Categoria: Linear
Dificuldade: Fácil
Extensão: 5.7 km
Tempo médio: 2h30

Rocha do Chambre
PRC6TER
Categoria: Circular
Dificuldade: Médio
Extensão: 9.3 km
Tempo médio: 2h30

Passagem das 
Bestas
PRC7 TER
Categoria: Circular
Dificuldade:Médio
Extensão: 4 km
Tempo médio: 2h30

Relheiras de São 
Brás
PRC8TER
Categoria: Circular
Dificuldade: Fácil
Extensão: 5 km
Tempo médio: 2h

TRILHOS
PEDESTRE

DESTAQUE
EVENTOS

Mistérios Negros
PRC1TER
Categoria: Circular
Dificuldade: Difícil
Extensão: 5.8 km
Tempo médio: 
2h30

Baías da Agualva
PR2TER
Categoria: Linear
Dificuldade: Fácil
Extensão: 4 km
Tempo médio: 2h

Serreta
PRC3TER
Categoria: Circular
Dificuldade: Médio
Extensão: 7 km
Tempo médio: 
2h30

Monte Brasil
PRC4TER
Categoria: Circular
Dificuldade: Fácil
Extensão: 7.5 km
Tempo médio: 
2h30



www.angradoheroismo.pt

www.exploreterceira.com


