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É pela sua localização no meio do Oceano Atlântico e pelas suas costas
que os Açores apresentam algumas das melhores condições para a
prática de desportos de ondas em Portugal, na Europa e no Mundo.
Desde os beach breaks aos point breaks, é possível a prática de desportos
de ondas durante as quatro estações do ano. A temperatura tépida das
águas e as ondas suaves e perfeitas proporcionam excelentes condições
para a aprendizagem da modalidade ou para uma surftrip em família,
nos meses de verão. As ondas intensas, tubulares e desafiantes, que
fazem parte do imaginário de qualquer surfista viajante e que partem
sobre os inúmeros fundos de pedra das ilhas, são uma constante nos
meses de inverno.
Todos os anos, o Circuito Profissional de Surf marca presença no
arquipélago, com o Sata Airlines Pro, evento prime do circuito de
qualificação da ASP, um dos favoritos do circuito mundial devido às
ondas potentes e tubulares. Os Açores recebem, ainda, uma edição do
Euro Júnior, campeonato de seleções de surf destinado aos atletas mais
novos que competem as diversas disciplinas desta modalidade.
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WINDSURF/KITESURF

CICLISMO/BTT

Durante o período de inverno, passam
diversas superfícies frontais que
fazem com que o vento tenha uma
presença frequente no arquipélago,
originando condições excelentes para
a prática desta atividade. Os diversos
portos e enseadas, praias e lagoas
possibilitam a prática de windsurf/
kitesurf em locais únicos e com
condições extraordinárias.
Para os amantes de um windsurf na vertente de freeride, os ventos off
shore e side shore permitem longos passeios pelas costas das ilhas. Para
quem procura a adrenalina das ondas, os beach breaks com ventos side e
on-shore proporcionam uma prática voltada para o surf e para os saltos.
Para quem gosta de velejar com mais adrenalina e com ventos fortes em
segurança, as Lagoas das Furnas e das Sete Cidades oferecem condições
para a velocidade ou para o freestyle, que se enquadram no mesmo
nível dos melhores spots mundiais. São também um lugar perfeito para
iniciantes, especialmente quando o vento está fraco.
Anualmente, os Açores têm sido igualmente palco de uma das etapas do
Campeonato do Mundo nas disciplinas de Formula Windsurf e de Slalom.

A bicicleta de montanha é, por
excelência, um veículo de exploração
dos troços por entre a Natureza. Destinos
como os Açores, onde a Natureza e os
trilhos são uma constante, oferecem uma
verdadeira aventura para quem procura
emoções fortes.
Desde single tracks ultra técnicos que ligam as montanhas mais altas
às praias e fajãs aos estradões rolantes que circundam as lagoas ou
cruzam as serras ricas em fauna e flora endémica, o BTT, nestas ilhas,
tem opções para todos os gostos e aptidões técnicas.
Para aqueles que preferem rolar pelas estradas, as ilhas oferecem
uma vasta rede viária, ladeada por uma rica e diversificada flora, onde
hortênsias e matas de criptomérias são dominantes, ligando entre si
locais de elevado interesse paisagístico e cultural, cruzando-se pastos,
montanhas e localidades peculiares e pitorescas, que caracterizam e
diferenciam estas ilhas.
Além de todas estas aventuras por estradas, montanhas e por entre
a Natureza, ainda tem aqui a possibilidade de terminar um dia
de passeio numa zona de banhos de água quente, quer seja nas
translucidas águas do mar ou em piscinas naturais.

PARAPENTE

CANYONING
O arquipélago dos Açores está situado na crista Média Oceânica.
De origem vulcânica e constituído por 9 ilhas, apresenta excelentes
condições para a prática de canyoning.
Santa Maria, São Miguel, São Jorge e Flores são as quatro ilhas com
uma oferta de percursos de beleza única, tendo cada uma as suas
particularidades. Terceira e Faial dispõem igualmente de condições para
a prática de canyoning para participantes menos experientes.
A ilha das Flores, contudo, é a que apresenta maior diversidade de
percursos, desde as grandes verticais, passando pelos percursos mais
simples, seguindo-se a ilha de São Jorge, em termos de interesse e
potencial.
Estão identificados de igual modo, locais de grande interesse nas ilhas
de São Miguel e de Santa Maria.
O interesse pelo canyoning tem sido crescente nos Açores, quer por
estrangeiros, quer por locais, o que tem levado ao aparecimento de
empresas empreendedoras que têm investido no desenvolvimento
desta atividade.

Os Açores são considerados, por muitos, como um destino singular
para a prática do parapente, com variadíssimos spots, bem como zonas
de descolagem e aterragem que combinam a experiência com uma
paisagem incrível.
É possível voar durante todo o ano, mas os meses de verão afirmam-se
como os melhores para a prática da modalidade.
Desde voos técnicos em cross country, passando por crateras vulcânicas,
lagoas, praias a falésias costeiras, a diversão nos voos é garantida.
O local das Sete Cidades, na ilha de São Miguel, foi considerado por um
júri europeu, como um de entre os 60 mais belos locais da Europa para
o voo livre.
O Festival de Parapente dos Açores já conta com 20 edições e é realizado
durante o mês de agosto, contando com a presença de inúmeros pilotos
nacionais e internacionais, que, ao longo de uma semana, trocam
experiências dos melhores spots de São Miguel.

