Destaques património e cultura

Observação de Aves

A Terceira apresenta uma enorme riqueza cultural e patrimonial, sendo de destacar a cidade de Angra do Heroísmo, Património Mundial da UNESCO, que conta com alguns monumentos
importantes como a Sé Catedral, o Castelo de São João Baptista, a Fortaleza de São Sebastião e o Convento de São Francisco,
no qual está instalado o Museu de Angra. Embora de menor
dimensão, os museus do Vinho, nos Biscoitos, e o Museu do
Carnaval, nas Lajes, merecem uma visita.
Os Impérios, pequenas construções emblemáticas da arquitectura popular açoriana associadas ao culto do Divino Espírito
Santo, apresentam maior expressão na ilha Terceira, onde
existe mais de meia centena distribuídos por toda a ilha.
A paisagem rural é caracterizada pelos campos de pastagens
cercados por muros de pedra, destacando-se a “Manta de
Retalhos” que se avista a partir do miradouro na Serra do Cume.
No âmbito da arquitectura popular, onde os Açores são
bastante ricos, é de destacar como referência a “Arquitectura
do Ramo Grande” que engloba as freguesias das Lajes, Vila
Nova e Fontinhas na ilha Terceira.

A Terceira é apontada como uma ilha com boas oportunidades
para a observação de aves. Nesta ilha destacam-se o Cabo da
Praia, a Ponta das Contendas e o Ilhéu da Mina, Praia da Vitória
(paul, praia e porto) e o porto de Angra do Heroísmo. Existem
ainda outros locais referenciados, quer ao longo da costa, quer no
centro da ilha.

Escalada
Nesta ilha existem diversos locais de escalada, que contam com
mais de uma centena de vias equipadas em rocha basáltica e com
praticamente todos os níveis de dificuldade. O local com maior
número de vias é a Chanoca, que fica localizada na falésia costeira
a oeste de S. Mateus e conta com cerca de 80 vias até 25 metros de
altura e 7c de graduação máxima. Para quem pretende descobrir
esta modalidade ou passar uma tarde diferente pode recorrer aos
serviços das empresas de animação turística.

Como chegar
O aeroporto das Lajes na Terceira é uma das principais portas
de entrada no arquipélago. Tanto o porto da Praia Vitória como
o de Angra do Heroísmo são servidos por ligação marítima,
mas estas concentram-se na época alta. Para quem chega de
veleiro ou outros barcos de recreio, a Terceira conta com duas
excelentes marinas, uma em Angra do Heroísmo e outra na
Praia da Vitória.

Atividades no Mar
As marinas e portos de recreio de Angra do Heroísmo e da Praia
da Vitória são a base da abundante e diversificada oferta de
serviços de animação turística. A actividade com maior oferta
são os passeios de barco. A observação de cetáceos, a pesca
turística e a pesca desportiva são outras das principais
actividades, que têm crescido de forma muito significativa nos
últimos anos.

Golfe
A Terceira conta com um excelente campo de Golfe com 18
buracos, localizado no interior da ilha num enquadramento
paisagístico natural. O Clube de Golfe da Ilha Terceira possui ainda
diversos serviços de apoio incluindo driving range, storage,
putting green.
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Terceira

A Terceira
Mergulho

Com uma área de 400 km2 esta é a terceira maior ilha dos Açores
e a segunda mais populosa, sendo ainda um dos principais
pontos de entrada nos Açores. A ilha Terceira apresenta
excelentes condições para o turismo cultural, na natureza e de
negócios.
A Terceira destaca-se pela sua enorme riqueza cultural, com
especial expressão nas suas festividades, nos Impérios, na tourada
à corda, na gastronomia e no património arquitectónico, em
particular da cidade de Angra do Heroísmo que está classificada
como Património Mundial da UNESCO.
A enorme enseada junto à cidade da Praia da Vitória abriga uma
excelente praia de areia e constitui um local excelente para a
prática de diversos desportos náuticos.
A Terceira conta ainda com excelentes restaurantes, uma distinta
oferta de equipamentos hoteleiros e alojamento rural, um
magnífico campo de golfe com 18 buracos e com abundante
oferta de serviços de animação turística.

Na Terceira existem diversos centros de mergulho que realizam
saídas, especialmente na costa sul, em lugares de grande riqueza
de espécies, em grutas e no Parque Arqueológico Subaquático
localizado na baía de Angra, onde é possível observar entre os 15
e os 30 metros de profundidade diversas âncoras dos séculos XVI
ao XIX e os destroços do vapor Lidador, que naufragou em 1878. A
partir da Terceira é possível realizar um dos mais impressionantes
mergulhos dos Açores, no Banco D. João de Castro, localizado a 35
milhas náuticas desta ilha. Para realizar o mergulho é necessário
que o mar esteja bastante calmo e exista um grupo suficientemente grande de mergulhadores experientes que justifique a
deslocação. Este banco emerge de grandes profundidades até
quase à superfície. Entre os 13 e os 20 metros de profundidade
existe uma intensa actividade de hidrotermalismo.

Passeios de Barco
Os interessados podem integrar-se num programa ou optar por
escolher um serviço mais personalizado. Os principais percursos
visitam o Monte Brasil e o Ilhéu das Cabras, sendo que alguns se
estendem até à Ponta das Contendas, um local interessante para a
observação de aves marinhas.

Principais Actividades
Observação de cetáceos, passeios pedestres, touring cultural e
paisagístico, gastronomia, geoturismo, golfe, passeios de barco e
mergulho.

Principais atracções
Património cultural, festividades, núcleos históricos da cidade de
Angra do Heroísmo (UNESCO) e Praia da Vitória, touradas à corda,
Algar do Carvão, florestas Laurissilva, praias de areia, inúmeras
piscinas naturais e a paisagem observada a partir da Serra do Cume.

Observação de Cetáceos
Esta é uma das atividades com maior procura por quem visita o
arquipélago, tendo o privilégio de encontrar na ilha Terceira várias
empresas marítimo-turísticas com oferta deste tipo de serviços.
Com bons números de avistamentos de diferentes espécies de
golfinhos e baleias, a ilha Terceira torna-se cada vez um dos principais pontos do arquipélago para a realização desta atividade.

Surf
Em redor da ilha, em especial na costa este, existem diversos locais
referenciados para a prática de surf: Terreiro, Contendas, Porto
Martins, Santa Catarina, Quatro Ribeiras, Reviera e Baixa da Vila
Nova. O período de inverno apresenta-se como a melhor altura para
disfrutar das excelentes condições de surf da ilha.

Atividades Terrestres
Percursos Pedestres
Para além de seis percursos pedestres que permitem fruir de
algumas das melhores e mais protegidas paisagens da ilha, é
indispensável descobrir os encantos da cidade de Angra do
Heroísmo através do circuito “Angra-a-pé” e subindo ao Monte
Brasil pelo trilho PRC4 (Monte Brasil). O maior percurso da ilha
corresponde ao trilho implementado em 2015, denominado PRC6
Rocha do Chambre, com uma extensão de 9,3 km. Permite o
acesso a um miradouro natural, com vista para a grande mancha
natural e protegida do Biscoito da Ferraria e vulcão do Pico Alto. A
Rocha do Chambre corresponde a parte da parede visível da
caldeira do vulcão mencionado.
Para mais informações , por favor consulte trilhos.visitazores.com

Geoturismo
A Terceira é a ilha do Grupo Central com maior diversidade em
termos de fenómenos e paisagens vulcânicas, entre os quais se
destacam:
Algar do Carvão, um dos mais belos fenómenos geológicos dos
Açores, onde se pode observar um conjunto de salas e uma
chaminé vulcânica, acessíveis a partir de um centro interpretativo
de apoio.
Furnas do Enxofre, fumarolas vulcânicas em permanente
actividade.
Grutas do Natal e das Agulhas. Duas grutas constituídas por
tubos lávicos. A Gruta do Natal localiza-se no centro oeste da ilha e
está equipada com uma casa de apoio, enquanto a Gruta das
Agulhas se situa no litoral e não se encontra iluminada nem
apresenta qualquer infra-estrutura de apoio.
Monte Brasil, vulcão submarino em frente à cidade de Angra
que pode ser visitado a pé ou de carro, passeio que proporciona
vistas deslumbrantes e o acesso a uma vigia de baleia.
Serra de Santa Bárbara (1021 m) é o ponto mais elevado da ilha,
com um ecossistema muito sensível. Nos dias límpidos as vistas são
excelentes.
Para além dos centros interpretativos recomenda-se a visita ao
Museu Vulcano-espeleológico, instalado na sede da associação “Os
Montanheiros”, em Angra do Heroísmo.

