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Geografia e História
Geography and History

O concelho de Vila do Porto, com uma área total de 97,42 km2, é o único existente na ilha de Santa Maria. Esta juntamente com a ilha de São
Miguel constitui o grupo oriental do Arquipélago dos Açores.
O arquipélago situa-se em pleno oceano Atlântico – entre a Europa e a América do Norte (a 760 milhas marítimas de Lisboa e a 2.110 de Nova
Iorque) e é ainda formado pelas ilhas de Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo.
Vila do Porto foi o primeiro lugar dos Açores a receber o foral de vila. Este facto teve lugar no século XV, pouco tempo após o descobrimento
da ilha de Santa Maria, que ocorreu entre os anos de 1427 e 1432. Os seus primeiros habitantes foram portugueses originários do Algarve,
Alentejo e Beiras, que para aqui vieram sob o comando de Gonçalo Velho Cabral.
Em 1493, Cristovão Colombo aportou à ilha no regresso da sua primeira viagem à América, tendo os seus companheiros assistido à missa na
Ermida de Nossa Senhora dos Anjos, em cumprimento de uma promessa feita no alto-mar.
The municipality of Vila do Porto, with a total surface area of 97, 43 km2, is the only municipality in the island of Santa Maria. Santa Maria and Sao Miguel form the
eastern group of islands of the archipelago of the Azores.
The archipelago is in the heart of the Atlantic Ocean, between Europe and North America (760 nautical miles from Lisbon and 2,110 from New York). The other
islands of the archipelago are Terceira, Graciosa, Sao Jorge, Pico, Faial, Flores and Corvo.
Vila do Porto was the first settlement in the Azores to be given the status of town. This occurred in the 15th century, shortly after the discovery of the island of
Santa Maria between the years of 1427 and 1432. The island’s first inhabitants were from the Algarve, Alentejo and Beira regions of mainland Portugal, who sailed
here under the command of Gonçalo Velho Cabral. In 1493, Christopher Columbus reached the island on his return from his first voyage to America, and he and
his companions attended mass at the Chapel of Nossa Senhora dos Anjos, to fulfill a vow made on the high seas.
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Durante os séc XVI e XVII, a economia da ilha e do concelho baseou-se na cultura e exportação do trigo, do pastel e da urzela, sendo a
primeira destinada às praças-fortes portuguesas do Norte de África e as últimas às tinturarias da Flandres. Também durante estes séculos Vila do Porto e as outras localidades da ilha foram frequentemente atacadas por corsários, que apesar das fortificações construídas
efetuavam razias sangrentas, roubando e levando os habitantes como escravos e reféns.
Os séculos XVIII e XIX foram vividos sem sobressaltos, dedicando-se os habitantes de Vila do Porto à agricultura – onde predominava
o trigo e o milho, a vinha e os pomares – e à pecuária e laticínios. Esta tranquilidade foi apenas interrompida pela Guerra Civil (1829-32)
que opôs Absolutistas e Liberais, tendo alguns dos seus naturais participado em Portugal no desembarque do Mindelo e no cerco à
cidade do Porto, acontecimentos que levaram à derrota do partido Absolutista.

During the 16th and 17th centuries, the island’s economy was based on the cultivation and exportation of wheat, woad and Orchilla weed (Rocella Tinctoria).
Wheat was sent to supply Portuguese fortresses in the North of Africa, and woad and Orchilla weed were exported as dyes to Flanders. During this period
Vila do Porto and other places on the island were frequently attacked by pirates. Despite the construction of fortifications, the pirates carried out savage
raids, looting and plundering and taking the inhabitants captive as slaves or hostages.
The 18th and 19th centuries were calmer, and the inhabitants dedicated their time to agriculture, especially the cultivation of wheat and maize, vines and
fruit trees, as well as cattle breeding and dairy farming. This tranquility was only broken by the Civil War (1829-32), with the struggle between the Absolutists
and Liberals. Some of the islanders participated in the Mindelo disembarkation and the siege of Porto, events which brought about the downfall of the
Absolutist Party.
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Já no séc. XX, no ano de 1901, Vila do Porto recebeu a visita régia de D. Carlos I de Portugal e de Dona Amélia. No ano de 1908, quando ainda
vigorava o regime monárquico em Portugal, o partido Republicano elegeu em Vila do Porto a sua primeira Câmara Municipal açoriana.
Em 1944, inaugurou-se o aeroporto local que veio desempenhar um importante papel estratégico nos últimos momentos da Segunda
Guerra Mundial e se tornou em escala obrigatória das rotas aéreas transatlânticas, imprimindo uma nova dinâmica ao concelho. Hoje, apesar
de se assistir a uma redução do movimento do aeroporto, Vila do Porto encara o futuro com esperança.

In the 20th century, in 1901, Vila do Porto received the royal visit of King Carlos I of Portugal and Queen Amelia. In 1908, when Portugal was still a monarchy, the
Republican party elected the first Azorean Municipal Council in Vila do Porto.
In 1944 the local airport was inaugurated and played an important strategic role towards the end of the Second World War and it became a compulsory stopping
point on transatlantic routes, bringing new life to the island. Today, even though its airport receives far less traffic, Vila do Porto is optimistic towards the future.
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O concelho de Vila do Porto tem uma paisagem variada, apresentando uma zona bastante acidentada, entre as freguesias de Santa Bárbara
e Santo Espírito, e outra mais plana onde se situa Vila do Porto e as freguesias de São Pedro e Almagreira.
O Pico Alto é a sua maior elevação com 590 metros. Vila do Porto é o único concelho dos Açores cujos solos incluem formações de origem
sedimentar, encontrando-se grande variedade de fósseis de moluscos e outras espécies de maior porte. A costa da ilha é bastante recortada,
com diversas baías e pequenas enseadas, algumas delas abrigando praias, sendo as mais conhecidas as da Baía de São Lourenço e da Praia
Formosa. A paisagem do concelho encontra-se quase totalmente explorada pelo homem, seja na agricultura ou na criação de gado. Na zona
dos Picos, conjunto de elevações em pleno centro da ilha, encontram-se ainda algumas espécies nativas, como a urze (Erica azorica, Hochst.),
a queiró (Calluna vulagris, Salisb.), o louro (Persea azorica, Seub.) e o zimbro (Juniperos oxycedrus, Lin).
O clima do concelho é ameno e temperado marítimo, sendo o mais seco de todos os Açores. Com fracas amplitudes térmicas, as temperaturas médias anuais variam entre 12°C (54°F) no inverno e 25°C (77°F) no verão.

The municipality of Vila do Porto has a varied landscape, with area between the parishes of Santa Barbara and Santo Espírito, and a flatter area where Vila do
Porto is located and the parishes of Sao Pedro and Almagreira. Pico Alto is the highest point on the island, with an altitude of 590 meters. Vila do Porto is the only
municipality in the Azores with sedimentary soils. A great variety of fossils of mollusks and other, larger species can be found there. The coast of the island is quite
indented, with a number of bays and inlets, some of which shelter beaches. The best known beaches are São Lourenço Bay and Formosa Beach. The landscape is
almost totally explored by man, either for agriculture or cattle breeding. In the Picos area, a group of peaks at the centre of the island, one can find some endemic
plants such as heather (Erica Azorica, Hochst.), queiró (Calluna Vulgaris, Salisb.), bay laurel (Persea Azorica, Seub.) and prickly juniper (Juniperos Oxycedrus, Lin).
The local climate is mild and the sea is temperate, being the driest in all the Azores. The average annual temperature is 17,5° C, with maximum variations between
28° C in August and 14° C in February.
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O concelho de Vila do Porto tem a sua sede na vila com o mesmo nome. Esta, por sua vez, é apenas constituída pela freguesia da
Matriz (Nossa Senhora da Assunção). O município abrange ainda as freguesias de Almagreira, Santo Espírito, Santa Bárbara e São
Pedro.
Segundo os resultados apurados no último recenseamento populacional (2011), o concelho regista um total de 5.547 habitantes,
assim distribuídos:
The municipality of Vila do Porto has its headquarters in the town of the same name. The town is composed of the mother parish of Nossa Senhora da
Assunção. The municipality also encompasses the parishes of Almagreira, Santo Espírito, Santa Bárbara and São Pedro.
According to the most recent population census of 2011, the municipality has 5,547 inhabitants, distributed as follows:
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Povoações/ Parishes

Nº de Habitantes/ Nº of Inhabitants

Vila do Porto (Matriz)

3.115

Almagreira

584

Santa Bárbara

399

Santo Espírito

610

São Pedro

839

Total

5.547
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Entre os principais núcleos populacionais verificam-se as seguintes distâncias quilométricas:
The following chart shows the distance, in kilometres, between the various population centres:
4,9

12,0

16,0

4,5

5,5

9,5

11,1
7,2
São Pedro

6,5

Vila do Porto

Almagreira

Santo Espírito
7,6
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Entre Vila do Porto e os principais pontos turísticos do concelho verificam-se as seguintes distâncias:
The following chart shows the distance, in kilometres, between Vila do Porto and the key tourist spots in the municipality:
Aeroporto

2,0 km

Pico Alto

11,0 km

Baia de São Lourenço

14,7 km

Praia Formosa

6,5 km

Maia

22,0 km

Anjos

8,2 km
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VILA DO PORTO (Vila)
Este foi o primeiro povoado existente nos Açores e é também a sua mais antiga vila (cerca de 1472). Fica situada a sudoeste da ilha,
numa encosta entre duas ribeiras: a Grande e a do Sancho. Fazem ainda parte desta freguesia os lugares de Anjos, Covas, Flor da Rosa,
Pedras de São Pedro, Salvaterra, Santana, Aeroporto e Valverde.
Apresenta um grande número de igrejas, ermidas e antigas casas solarengas, onde os estilos, manuelino e barroco se misturam harmoniosamente.

It is the oldest village in the Azores (approximately 1472) as it was here that the first settlers made their home. Located at the southwest part of the island,
in between two rivulets, Grande and Sancho. Also part of this parish are Anjos, Covas, Flor da Rosa, Pedras de Sao Pedro, Salvaterra, Santana, Aeroporto and
Valverde. The town has many churches, chapels and old manor houses, where baroque and Renaissance styles mingle harmoniously.
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Igreja Matriz – Dedicada a Nossa Senhora da Assunção, é uma das mais antigas dos Açores. O atual templo, com algumas modificações
introduzidas no séc. XVIII, remonta ao fim do séc. XV ou princípio do séc. XVI. O interior está dividido em três naves, separadas por arcos assentes em colunas de pedra vermelha. Possui uma porta lateral em estilo gótico e a capela de Santa Catarina, coberta por um teto manuelino,
é tudo o que resta da primitiva igreja. Apresenta ainda belas imagens flamengas quinhentistas em talha, nomeadamente da Virgem e do
Menino. A festa da sua padroeira realiza-se a 15 de agosto, com concorrida procissão e arraial.
Convento de S. Francisco – (Largo de N.ª Sr.ª da Conceição) destruído por corsários em 1616, nove anos após a sua fundação, foi reedificado
em 1725 e ampliado em 1822, sendo hoje a sede da Câmara Municipal de Vila do Porto. A Igreja de Nossa Senhora da Vitória, anexa ao
Convento de S. Francisco, possui capelas que merecem uma especial atenção: a da Ordem Terceira, que apresenta dois retábulos de talha
e uma imagem notável de Cristo; a do Senhor do Sepulcro, onde se encontra outro retábulo lavrado, e a das Almas, revestida por valiosos
azulejos do séc. XVII, dedicados a Santo António.

The Mother Church – The Mother Church of Nossa Senhora da Assunção is one of the oldest churches in the Azores. The church dates back to the end of the
15th or beginning of the 16th century, undergoing some alterations in the 18th century. The interior is divided into three naves, separated by arches supported by
red stone pillars. It has a gothic style side door and a chapel to Santa Catarina, with a roof Manuelino style (a style typical of the reign of King Manuel I), which are
the remainings of the original church. The church contains beautiful 16th century Flemish wood carvings of the Virgin and Child. The feast day of the patron saint
is 15th August, celebrated by a procession and festivities in the streets.
The Convent of Sao Francisco – (In the Square of Nossa Senhora da Conceição) - Destroyed by pirates in 1616, nine years after it was founded, the convent was
rebuilt in 1725 and enlarged in 1822. It is now the seat of the Vila do Porto City Hall. The Church of Nossa Senhora da Vitória, adjacent to the convent, contains
chapels of particular interest: the Chapel of the Ordem Terceira, which contains two carved wood high altars and a remarkable image de Christ, the chapel of the
Senhor do Sepulcro, also containing a wood carving, and the Capela das Almas, decorated with valuable 17th century hand-painted tiles, dedicated to Santo António.
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Recolhimento e Ermida de Santo António – Interessante conjunto monástico fundado no séc. XVII.
Merecem ainda destaque em Vila do Porto os seguintes templos: Igreja da Misericórdia (Rua Gonçalo Velho, n.º 14/15) – (séc. XVIII),
dedicada ao Santo Espírito e ligada à tradicional Procissão dos Passos; a Ermida de Santa Maria Madalena (Largo da Matriz) – (séc. XVI),
que pertenceu a um desaparecido convento; e a Ermida de São Pedro Gonçalves (Largo Sousa e Silva) – (séc. XV–XVI), ligada a uma
Confraria de Pescadores.
Ruínas da Casa do Capitão-Donatário – (Rua Gonçalo Velho, situada pouco acima do Forte de S. Brás), assim denominada por aqui
se supor ter residido o Capitão João Soares de Sousa – apresenta interessantes elementos arquitetónicos quatrocentistas.

Chapel and Shelter of Santo António – An interesting group of monastic buildings founded in the 17th century
The following churches in Vila do Porto are worthy of mention: The Misericórdia Church (Rua Gonçalo Velho, 18th century, dedicated to the Holy Spirit
and linked to the traditional procession of the Stations of the Cross; the Chapel of Santa Maria Madalena (Largo da Matriz, 16th century), which belonged
to a convent that has since disappeared; and the Chapel of Sao Pedro Gonçalves (Largo Sousa e Silva, 15th-16th centuries), linked to a Confraternity of
Fishermen.
The remains of the House of the Island Governor – (Rua Gonçalo Velho, located a little bit above the Fortress of São Brás) - so called as it is thought
that Captain Joao Soares de Sousa once lived here - bears interesting 15th century architectural features.
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Forte de São Brás – (Largo Sousa e Silva), foi construído no séc. XVI, durante o domínio espanhol sobre Portugal, para defesa da vila. No
interior merecem visita a Capela de Nossa Senhora da Conceição, coeva da sua fundação, e o monumento em memória de Carvalho Araújo,
herói da Primeira Grande Guerra.
Ermida de Nossa Senhora dos Anjos – Situada no lugar dos Anjos, é provavelmente o mais antigo templo dos Açores. É uma edificação
do séc. XV, com alterações nos séculos posteriores, tendo a sua configuração atual resultado da intervenção efetuada em 1893. O seu interior
abriga um valioso painel de azulejos e um tríptico representando a Sagrada Família, São Damião e São Cosme, que a tradição diz ter pertencido à caravela do povoador da ilha: Gonçalo Velho Cabral. Aqui rezou a tripulação de Colombo na sua viagem de regresso do descobrimento
da América.

The Fortress of São Bras – (Largo Sousa e Silva), the fortress was built in the 16th century, during the Spanish occupation of Portugal, as a defense for the town.
Inside, the Chapel of Nossa Senhora da Conceição, built in the same period, is worth a visit, and also the monument to Carvalho Araujo, a hero of the First World War.
The Chapel of Nossa Senhora dos Anjos – Situated in the hamlet of Anjos, this is probably the oldest place of worship in the Azores. This 15th century building
was altered in following centuries, and its present state results from renovation work carried out in 1893. It houses a valuable panel of painted tiles and a triptych
of the Holy Family, St. Damian and St. Cosme, which, according to tradition, belonged to the caravel of the island’s discoverer: Gonçalo Velho Cabral. Christopher
Columbus and crew prayed here on their return voyage from America.
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Moinho de Vento – Localizado à saída de Vila do Porto, é uma cópia fiel dos velhos e típicos moinhos de Santa Maria.
Casas Típicas de Santa Maria – Espalhadas por todo o concelho, são inspiradas nas sua maioria na arquitetura tradicional do Alentejo
e Algarve, merecem um olhar atento. De forma retangular, com as excrescências da cozinha e do redondo forno, cobertas por um telhado de quatro águas feito com telha de canudo produzido na ilha, pintadas em cal branca, com os rebordos das portas e janelas em
verde, azul, anil, amarelo ou vermelho e constituídas por grandes chaminés cilíndricas.

Windmill – Situated on the road leading out of Vila do Porto, the windmill is a faithful copy of the typical old windmills of Santa Maria.
Typical Houses of Santa Maria – Spread throughout the district the typical houses are mostly inspired by the traditional architecture of the Alentejo and
Algarve regions of Portugal. They merit close observation: rectangular in shape, with a protruding kitchen and round oven, they are covered by 4-sided
roofs, with the tube-like tiles produced on the island; the walls are white-washed, with the doorways and window frames outlined in green, blue, indigo,
yellow or red, and with large, round chimneys.
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ALMAGREIRA
A freguesia de Almagreira foi criada em 1906, altura em que este lugar deixou de fazer parte da freguesia de Vila do Porto em resultado das
reivindicações efetuadas pelos seus moradores junto dos governantes de então. A freguesia tem uma área aproximada de 10 km2. Almagreira
situa-se na costa sul e tem como freguesias limítrofes, Santo Espírito a este, Santa Bárbara a noroeste, São Pedro a norte e Vila do Porto a
oeste. A origem do nome evoca a exploração de almagre, terra avermelhada rica em chumbo utilizada no vidrado do barro.
Do seu património construído há a salientar: a Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Bom Despacho edificada em 1859. A festa da sua
padroeira realiza-se no último fim de semana de julho, sendo preenchida, durante três dias, por manifestações religiosas, profanas e arraial.
A presença de algumas ruínas de Moinhos de Vento e Azenhas, são um testemunho da importância agrícola desta freguesia no passado.

The parish of Almagreira was founded in 1906, when it ceased to be part of the parish of Vila do Porto, thanks to the protests of its inhabitants to the governors
at the time. The parish covers an area of 10 km2. Almagreira lies on the south coast and is bordered by the parishes of Santo Espírito to the east, Santa Bárbara to
the northwest, São Pedro to the north and Vila do Porto to the west. The name of the parish refers to the exploitation of red ochre (“almagre”), which is rich in lead
and was used for glazing pottery.
The following buildings are of interest: the Parish Church of Nossa Senhora do Bom Despacho - Built in 1859, it replaced a former chapel. The festival in honour
of its patron saint is held on the last weekend in july and continues for tree days, with both religious and profane celebrations. The remains of Windmills and
Watermills are a reminder of the importance of agriculture in the past.
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Merecem ainda visita as covas denominadas de Mata-Mouras, onde os cereais e outros produtos agrícolas eram escondidos, para não
serem pilhados pelos corsários que frequentemente atacavam a ilha. Fazem parte desta freguesia os lugares de Bom Despacho, Graça,
Carreira e da Praia Formosa. Neste último encontram-se as ruínas do Forte de São João Baptista, construído durante os séculos XVI-XVII para defesa da ilha, e a Ermida de Nossa Senhora dos Remédios construída no séc. XVI, sendo uma das mais antigas capelas
de Santa Maria. Esta ermida tem como patrono Santo Amaro, realizando-se a 15 de janeiro a sua festa, onde são leiloados, entre outros
produtos, braços e pernas feitos de massa de biscoito.

It is also worth seeing the burrows, called Mata-Mouras, where cereals and other agricultural produce were hidden to avoid being pillaged by the pirates
who frequently attacked the island. The parish includes the hamlets of Bom Despacho, Graça, Carreira and Praia Formosa. The latter contains the ruins of the
Fortress of São João Baptista, built as a defense in the 16th and 17th centuries, and the 16th century Chapel of Nossa Senhora dos Remédios, one of
the oldest chapels in Santa Maria. The patron saint of the chapel is Santo Amaro, and the respective saint’s day is celebrated on 15th january.
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SANTA BÁRBARA
A freguesia de Santa Bárbara situa-se num pitoresco vale, na parte oriental da ilha. Tem uma área de cerca de 15,9 km2. A sua topografia
acidentada contribuiu para dispersão das habitações pelas colinas que circulam o vale. São na sua maioria casas pintadas de branco onde
predominam as “vistas” cor de anil, o que contribui para transformá-la numa das localidades mais pitorescas da ilha.
Do seu património construído há a salientar: a Igreja Paroquial - Dedicada a Santa Bárbara, já existia no séc. XVI. É um templo modesto de
uma só nave e um bom exemplo da arquitetura religiosa popular da ilha.
No lugar de São Lourenço, fica a Ermida de Jesus, Maria e José (séc. XVIII), com um frontal de altar em azulejos coevos da sua fundação.
De igual modo, no lugar do Norte fica a Ermida de Nossa Senhora de Lurdes.

The parish of Santa Bárbara lies in a picturesque valley, to the east of the island. It has a surface area of 15, 9 km2. Its irregular terrain led the population to dispersion
onto the hills surrounding the valley. Most of the houses are painted white, with indigo casings, which makes this one of the most colorful places on the island.
Amongst the buildings of interest are the Parish Church, dedicated to Santa Bárbara and dating back to the 16th century. It is a simple building with a single nave,
typical of the island’s architecture.
In the hamlet of São Lourenço is the Chapel of Jesus, Maria e José (18th century), with an altar piece in hand painted tiles from the same period. In Norte is the
Chapel of Nossa Senhora de Lurdes.
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SANTO ESPÍRITO
A freguesia de Santo Espírito fica situada no sudoeste da ilha, faz fronteira com o mar e com as freguesias de Almagreira e Santa Bárbara.
A sua área ronda os 29 km2. Apresenta um povoamento disperso, o que faz com que a paisagem verdejante surja aqui e ali ponteada
pelo casario branco com “vistas” verdes, testemunho da plena integração no meio envolvente.
Do seu património construído há a salientar: a Igreja Paroquial - Dedicada a Nossa Senhora da Purificação, apresenta um interior de
três naves com sete altares. Este templo, um dos mais interessantes do concelho, data originalmente do séc. XVI, mas como se pode
depreender da ornamentação barroca da sua fachada foi alterado durante o séc. XVIII.
Para além deste templo há ainda a destacar: a Ermida de Santo António, no lugar de Santo António; a Ermida de Nossa Senhora
dos Prazeres, no lugar da Maia; a Ermida de Nossa Senhora da Glória, no lugar da Glória; e a Ermida de Nossa Senhora da Boa
Morte, no lugar do Panasco.

The parish of Santo Espírito lies to the southwest of the island and is bordered by the sea and the parishes of Almagreira and Santa Barbara. It has an area of about
29km2. The population is dispersed, its green landscape dotted with little white houses with green casings, blending harmoniously into their surroundings.
One of the most interesting buildings in the parish is the Parish Church, dedicated to Nossa Senhora da Purificação, which has three naves and seven altars.
Dating back to the 16th century, the church was altered in the 18th century, as can be seen in its ornate baroque façade.
Other places of worship in the parish include the Chapel of Santo António, in the hamlet of the same name; the Chapel of Nossa Senhora dos Prazeres,
in Maia; the Chapel of Nossa Senhora da Glória, in Glória; and the Chapel of Nossa Senhora da Boa Morte, in Panasco.
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SÃO PEDRO
A freguesia de São Pedro fica situada no nordeste da ilha e está limitada pelo mar e pelas freguesias de Santa Bárbara, Vila do Porto e Almagreira. Tem uma superfície de cerca de 16,6 km2. Devido à riqueza do seu solo foi, no passado, um local de quintas por excelência e teve na
agricultura a sua principal fonte de rendimento.
Atualmente, a agropecuária detém ainda alguma importância mas a maioria da sua população está ligada ao setor dos serviços e da construção civil. O Turismo começa a ganhar importância e a freguesia já dispõe de uma unidade de Turismo de Habitação.
Igreja Paroquial – Dedicada a São Pedro, foi construída no séc. XVIII. É um templo de uma só nave, onde se destaca o arco da capela-mor,
forrado a talha dourada e ostentando as armas reais portuguesas.

The parish of São Pedro is in the northeast of the island and is bordered by the sea and the parishes of Santa Bárbara, Vila do Porto and Almagreira. It has a surface
area of 16, 6 km2. Due to the richness of the soil, it used to have many farms and depended on agriculture.
Nowadays farming and cattle-raising are still important but the majority of the population work on the construction industry. Tourism is gaining importance
therefore the parish has a Tourist Accommodation unit.
The Parish Church of São Pedro is of particular interest. The 18th century church has a single nave, with an impressive high altar, lined with gilt wood carving and
bearing the Portuguese royal coat-of-arms.
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Ermida de Nossa Senhora de Fátima – Erguida em 1925, no lugar das Feteiras, foi o segundo templo no mundo com essa evocação. O
acesso à ermida faz-se por uma escadaria com cento e cinquenta degraus, tantos quanto as contas do Rosário.
Ermida de Nossa Senhora do Pilar – Situada no sítio do mesmo nome, foi edificada no séc. XVIII. O seu altar é rico, apresentando um
retábulo em pedra lavrada com colunas salomónicas. Possui ainda um valioso painel de azulejos.
Nesta freguesia existem ainda os seguintes templos: a Ermida de Nossa Senhora de Monserrate, no lugar do Paúl e a Ermida de Nossa
Senhora da Saúde, no lugar da Saúde.

The Chapel of Nossa Senhora de Fátima – Built in 1925, the chapel was the second place of worship in the world built with such evocation. A characteristic
feature of this monument dedicated to Holy Rosary is the grand staircase with 150 steps, as many as the beads of the Rosary.
The Chapel of Nossa Senhora do Pilar – in the village of the same name, built in the 18th century. It has an ornate altar, with an altar piece in carved stone and
solomonic columns. It also has a valuable panel of tiles
Other places of worship in the parish include the Chapel of Nossa Senhora de Monserrate, in Paul, and the Chapel of Nossa Senhora da Saúde, in Saúde.
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SANTO ESPÍRITO
Museu de Santa Maria – Situado no centro da freguesia de Santo Espírito, está instalado numa antiga casa rural (séc. XX). Neste espaço museológico estão expostas peças de mobiliário e utensílios de uma casa típica de Santa Maria. Aberto de terça a sexta feira, das 9h às 17h. Fecha
às segundas, feriados e fins de semana.
VILA DO PORTO
Biblioteca Municipal – Situada na Rua da Boa Nova, em Vila do Porto, a Biblioteca Municipal, no antigo Solar da Boa Nova, localizada na zona
histórica de Vila do Porto. Nesta biblioteca existem cerca de 35 mil obras, das mais variadas áreas incluindo a temática açoriana, bem como
periódios, cd-roms, DVD’s e cassetes vídeos. De segunda a sexta feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00.
Centro de Interpretação Ambiental Dalberto Pombo – é um espaço multifuncional centrado na temática ambiental e valoriza o património edificado de Vila do Porto.
SANTO ESPÍRITO
The Museum of Santa Maria – Situated in the centre of the parish of Santo Espírito, the museum is located in an old country house. The museum exhibits furniture
and utensils typical of rural houses in Santa Maria. Open tuesday to friday, from 9 a.m. to 5 p.m.. Closed on mondays, holidays and weekends.
VILA DO PORTO
Municipal Library – Situated in the Rua da Boa Nova, in Vila do Porto, this library is installed in a , the old Boa Nova Manor House, located in the historical centre of
the Vila do Porto. In this library there are about 35 thousand works, of the most varied areas including the Azorean thematic, as well as newspapers, CD’s, DVD’s and
video cassettes. Open monday to fridat, from 9 a.m. to 12.30 p.m and from 2 p.m. to 6 p.m.
Centro de Interpretação Ambiental Dalberto Pombo – is a multifunctional space focusing on environmental issues and enhance the built heritage of Vila do Porto
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Festas do Espírito Santo – São festas comuns a todas as ilhas, embora divergindo em alguns pormenores de ilha para ilha e até dentro da própria ilha. São consideradas as festas religiosas mais caraterísticas de toda a etnologia insular. Realizam-se de maio a setembro,
com especial ênfase no 7º domingo depois da Páscoa e são da responsabilidade do Imperador.
Festas dos Santos Padroeiros – As Festas dos Santos Padroeiros de cada freguesia também animam os meses de verão, com devotas
procissões e animados arraiais. Estes festejos atingem o seu ponto alto em Vila do Porto, nas festas realizadas a 15 de agosto em honra
de Nossa Senhora da Assunção.

The Holy Spirit Festivities – Celebrated throughout the Azores, the festivities differ from island to island and even within each island. They are considered
the most characteristic of all the religious festivities. Celebrated from May to September, with a special emphasis on the 7th Sunday after Easter, they are
organised by the Brotherhood of the Holy Spirit in each parish.
Festivals of the Patron Saints – The Festivals of the Patron Saints of each parish also enliven the summer months, with religious processions and street
celebrations. They reach their high point in Vila do Porto, in the celebrations held on 15th August, the day of Nossa Senhora da Assunção.
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Festival Maia Folk – é um festival de música Folk que se realiza todos os anos na segunda semana de julho no Lugar da Maia.
Festival Santa Maria Blues – decorre todos anos no mês de julho na baía dos Anjos, e atraí fãs deste género musical.
Festival Maré de Agosto – é um festival que se realiza anualmente no mês de agosto e que engloba as várias vertentes musicais, desde
o Jazz, ao rock até à música tradicional portuguesa. Conta com participação de artistas de vários países tendo como palco a Praia Formosa.

The “Maia Folk” Festival – this festival of Folk music, takes place every year in the second week of July, in the parish of Maia.
The “Santa Maria Blues” Festival – this festival held in bay of Anjos in the month of July and attract many fans.
The “Maré de Agosto” Festival – this music festival is held annually in August and includes all types of music, from jazz and rock to Portuguese folk music. Artists
from diverse countries participate in the festival which is held at the beach at Praia Formosa.
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Handicrafts and Traditional Dances

O artesanato deste concelho é particularmente variado. A abundância de barro fez da ilha, durante séculos, uma terra de oleiros e um
importante fornecedor de louça e outros objetos de barro ao restante Arquipélago dos Açores. Porém, a arte da olaria foi, a pouco e
pouco, deixada. E hoje, desta arte artesanal, apenas restam as memórias dos tempos passados. As ovelhas da ilha produzem a matéria-prima para quentes camisolas e caraterísticas barretas de lã feitas à mão. Dos teares saem coloridas mantas de retalhos ou de lã e
delicados panos de linho. Mãos hábeis transformam a palha em caraterísticos chapéus e o vime em cestos das mais variadas formas e
tamanhos. Note-se a presença da Cooperativa de Artesanato de Santa Maria. Esta cooperativa desenvolve a sua atividade na área
da panificação, doçaria e tecelagem.
Já sem uso corrente, o capote e capelo continuam a constituir o traje mais típico deste concelho, embora só apareçam em manifestações de caráter folclórico. Até aos nossos dias chegou o carapuço de lã – espécie de barreta de forma cónica, geralmente de cor branca
e preta ou castanha e rematado por borla que no passado era usado pelos lavradores locais.
The handicrafts of the municipality are rich and varied. The abundance of clay made Santa Maria into a land of potters, and the pottery was sold throughout
the archipelago. However, those days are now long past although an effort is being made to recuperate the tradition of pottery-making.
The sheep on the island produce wool for warm, hand-knitted sweaters, and blankets woven on looms
Looms were also used to make patchwork quilts and linen cloths. The Cooperativa de Artesanato de Santa Maria, is active in the area of making bread,
sweets and pastries and also weaving. Skilful hands also transform straw and wicker, iron and wood into everyday articles used in agriculture and fishing.
Although no longer worn, the cape, “capelo”, and hood, “capote”, are the traditional costume of the Azores. Hand-woven items include thick white woollen
sweaters, embroidered linen blouses, ladies jackets and woollen suits
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Os pratos típicos do concelho de Vila do Porto não são muito diferentes dos confecionados no resto do arquipélago. As “sopas do
Espírito Santo”, o “caldo de nabos”, o “bolo de panela”, a “caçoila”, os “molhos” e o polvo guisado e/ou assado em vinho de cheiro são
os pratos de uma cozinha típica e saborosa (algumas destas receitas são de confeção caseira, não estando disponível em restaurantes).
É na doçaria que as gentes locais se esmeram, em receitas confecionadas com o maior carinho e arte, eis aqui alguns dos doces típicos:
“cachão”, as”cavacas”, os “encanelados”, os “biscoitos de aguardente” ou “biscoitos estalados”, os “biscoitos-de-orelha”, podendo ser
adquiridos na Cooperativa de Artesanato de Santa Maria, em Santo Espírito.
Os cerrados de São Lourenço produzem o vinho caseiro, de cheiro ou morangueiro tão ao gosto dos açorianos. Aguardente da terra,
vinho abafado, vinho bastardinho e licores diversos constituem os digestivos produzidos na ilha por métodos artesanais.

The typical dishes of Santa Maria are similar to those of the others islands of the Azores. “Caldo de nabos” (turnip broth), “bolo na panela” (a rich soup with
dumplings), “caçoila” (a type of sausage stuffed with various meats), “molhos de porco” (strips of pork fried in fat), “sopas do império” (a meat-based soup), and
the octopus roasted or stewed in “vinho de cheiro” (wine) are all simple, tasty dishes (some of these recipes are homemade and are not available in restaurants).
When it comes to sweets, Santa Maria excels; “cachão”, biscoitos-de-orelha, cavacas, encanelados (cinammon cookies), biscoitos de aguardente (brandy cookies)
are prepared with great care, according to traditional recipes, available in the Cooperative of Santa Maria.
The “cerrados” or stone walled vineyards of Sao Lourenço produce the typical wine “vinho de cheiro”, which is very popular with Azoreans. The local brandy
or “aguardente”, mulled wine, wine of the “bastardino” strain, blackberry liqueur or milk liqueur are the main digestives produced in Santa Maria using
traditional processes.
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Toda a costa do concelho de Vila do Porto é bastante recortada, quer em pontas quer em baías, que oferecem excelentes condições
para a prática de desportos náuticos.
Pico Alto – Situado na zona central da ilha, é o ponto mais elevado do concelho de Vila do Porto (590 metros de atitude). Do seu miradouro desfrutam-se deslumbrantes panorâmicas. Em seu redor encontram-se vestígios da vegetação primitiva com que os primeiros
povoadores depararam: cedros, zimbros, faias e musgos.
As atividades vulcânicas, que deram origem à ilha, proporcionam aos amantes da espeleologia profundas fendas e túneis, conhecidos
por Furnas, por onde é possível penetrar nos segredos da terra. Merece visita à Furna dos Anjos, com um comprimento de cerca de
118 metros.

The whole coastline of Vila do Porto municipality is very indented, both in headlands and inlets that offer excellent conditions for water-based sports.
Pico Alto – Situated in the central zone of the island, this is the highest point in the municipality of Vila do Porto (590m high). Remains of the original
vegetation can be found here: cedars, junipers, wax-myrtles, and mosses.
The volcanic origin of the island, offers speleologists deep furrows and tunnels known as Furnas, where the land’s secrets may be explored. Worthy of a visit
is the Furna dos Anjos, with a length of 118 meters.
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A criação dos Parques Naturais de Ilha é mais um passo dado no desenvolvimento do município, já que este constitui, a par do Parque
Marinho do Arquipélago dos Açores, a unidade de gestão de base da Rede Regional de Áreas Protegidas da Região Autónoma dos Açores.
O Parque Natural de Ilha de Santa Maria, dado o elevado nível protecionista já existente nesta ilha, não apresenta novas áreas, mas sim a
otimização do desenho dos limites das existentes.
Reserva Natural da Baía de São Lourenço – A Baía de São Lourenço, situada na zona noroeste de Santa Maria, constitui uma paisagem
única com a vertente de semicratera vulcânica repleta de socalcos com vinhas. Estas vinhas são delimitadas por muros de basalto, chamados
localmente de “quartéis”, que se estendem ao longo da falésia até à praia de areia clara e águas límpidas.

The creation of the Island’s Nature Reserves represents one more step taken in the direction of the municipalities environmental quality, since it constitutes, along
with the Marine Park of the Archipelago of the Azores, the basic management unit of the Regional Protected Areas Network of the Autonomous Region of the Azores.
The Island’s Natural Park, due to the high protection level, doesn’t present new areas; it optimizes the contours of the existing ones.
The São Lourenço Bay Nature Reserve - São Lourenço Bay, which is in the northweast of Santa Maria, has a unique landscape, with cliff sides formed by a volcanic
semi-crater, covered in terraced vine-yards. The vines are divided by walls of basalt stone, locally known as “quartéis”, which run the length of the cliff down to the
beach of pale sand and clear water.
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No extremo sul situa-se o Ilhéu do Romeiro, embelezado por uma curiosa gruta com estalactites e estalagmites, acessível de barco e
com cais interior natural onde se pode admirar o único mamífero endémico dos Açores: o morcego (Nyctalus azoreum).
A elevada qualidade do seu património natural e ambiental levaram à sua classificação como Reserva Natural Regional e Biótopo Corine
(Local de Interesse Comunitário para a proteção da Natureza e da Vida Selvagem).
Aqui ainda se encontram algumas espécies endémicas, como a urze (Erica azorica), o Pau-branco (Picconia azorica), a Malfurada (Hyperiam folioseum), a Erva-leiteira (Euphorbia azorica), Louro-da-terra (Laurus-azorica) e a Faia-da-Terra (Myrica faya).
É considerada um habitat muito importante para a nidificação de várias aves marinhas protegidas, nomeadamente o Cagarro (Calonectris diomedea borealis) e o Garajau-rosado (Sterna dougalii).

To the far south lies the Romeiro Islet, which has a curious cave with stalactites and stalagmites, accessible by boat, and with a natural inner harbour where
one can observe the only mammal endemic to the Azores: the bat (Nyctalus azoreum).
Its unspoilt nature and the quality of the environment led it to be classified as a Regional Nature Reserve and as a Corine Programme Biotope (Site of Special
Interest for Nature and Wildlife Conservation).
Some endemic species can be found here, such as heather (Erica azorica), Picconia evergreen shrub (Picconia azorica), St. John’s Wort (Hypericum folioseum),
spurge (Euphorbia azorica), bay laurel (Laurus-azorica) and the wax-myrtle (Myrica faya). It is considered a very important habitat for various protected seabirds
to nest, namely the Cory’s shearwater (Calonectris diomedea borealis) and the roseate tern (Sterna dougalii).
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Zona de Proteção Especial do Ilhéu da Vila e Costa Adjacente – A Zona de Proteção Especial do Ilhéu da Vila e Costa Adjacente está
situada a noroeste da ilha de Santa Maria, ocupando a linha de costa que vai desde a Ponta do Malmerendo à Cagarra. O Ilhéu da Vila, especialmente importante para a nidificação de aves marinhas migratórias ameaçadas, encontra-se a cerca de duzentos metros da costa, a poente
de Vila do Porto. Para além de ser um espaço dos mais importantes dos Açores para a nidificação de aves marinhas protegidas, a Zona de
Proteção Especial do Ilhéu da Vila e Costa Adjacente também comporta vegetação perene das praias, de calhaus rolados e falésias com flora
endémica das costas macaronésicas.
Aqui nidificam algumas aves marinhas protegidas tais como: o Cagarro (Calonectris diomedea borealis), o Frulho (Puffinus assimilis baroli),
Garajau-rosado (Sterna dougalii), Pombo-torcaz-dos-Açores (Columba palumbus azoricus), Alma-negra (Bulweria bulwerii), Milhafre (Buteo buteo rothchildi), Estrelinha (Regulus regulus azoricus), entre muitas outras.
The Special Conservation Zone of the Ilhéu da Vila (the Vila Islet) and the Adjacent Coast – is in the northwest of Santa Maria Island, occupying the coastline
between the Ponta do Malmerendo and Cagarra.
The Vila Islet, especially important as a nesting place for threatened migratory seabirds, lies about 200 metres from the coast, west of the municipality of Vila do Porto.
This Special Conservation Zone also has perennial plant life on the beaches, pebbles and cliffs, with flora endemic to the Macaronesian coasts. Some protected
seabirds nest here, such as the Cory’s shearwater (Calonectris diomedea borealis), the little shearwater (Puffinus assimilis baroli), the roseate tern (Sterna dougalii), the
ring dove (Columba palumbus azoricus), the Bulwer’s petrel (Bulweria bulwerii), the Azores buzzard (Buteo buteo rothchildi), the goldcrest (Regulus regulus azoricus),
amongst others.
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Neste local ainda se encontram algumas espécies da flora endémica dos Açores e protegidas pela diretiva Habitas e Convenção de
Berna tais como: a Não-me-esqueças (Myosotis marítima) e a Spergularia azorica, as quais evidenciam a riqueza ecológica desta Zona
de Proteção Especial integrada na Rede Natura 2000.
Sítio de Interesse Comunitário da Ponta do Castelo – O Sítio de Importância Comunitária da Ponta do Castelo, localiza-se no lugar
da Maia, freguesia de Santo Espírito, no extremo SE da ilha de Santa Maria. É formado por uma faixa ao longo da costa com 7 km de
extensão, que engloba arribas escarpadas e uma vasta área marinha.
Este sítio é um dos locais dos Açores que apresenta mais caraterísticas mediterrânicas, das quais se destacam as falésias com flora
endémica das costas macaronésicas e as praias, de calhaus rolados com vegetação perene.

In this area one can also find some species flora endemic to the Azores and protected by the Habitas directive and the Berne Convention, such as the
forget-me-not (Myosotis marítima) and Spergularia azorica, which are evedence of the ecological richness of this Special Protection Zone, which is part of
the Natura 2000 network.
The Ponta do Castelo Site of Community Interest – The Ponta do Castelo Site of Community Interest lies in Maia, in the Santo Espírito parish, in the far
south east of Santa Maria Island. It is formed by a 7 km. strip of coastline, which encompasses steep cliffs and a vast marine zone.
It is the place in the Azores which has most typically Mediterranean features, such as the cliffs with endemic flora of the Macaronesian coasts and the
pebbled beaches with perennial vegetation.
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Compreende uma variedade de endemismos caraterísticos das zonas costeiras, tais como a Vidália (Azorina vidalli), a Erva leiteira (Euphorbia azorica), o Bracel-da-rocha (Festuca petraea), a Urze (Erica azorica), entre outros.
Aqui nidificam algumas aves marinhas protegidas como o Cagarro (Calonectris diomedea borealis), o Frulho (Puffinus assimilis baroli),
o Angelito (Oceanodroma castro). A área marinha deste Sítio de Interesse Comunitário é ponto de passagem de espécies como o
Golfinho-roaz (Tursiops truncatus) e a Tartaruga-careta (Caretta caretta).
Figueiral-Prainha e Pedreira do Campo – A Reserva Natural e o Monumento Natural Regional do Figueiral-Prainha e Pedreira do
Campo localizam-se no extremo ocidental da ilha de Santa Maria (plataforma de Vila do Porto, Almagreira e São Pedro). Este local
alberga formações sedimentares, que vão desde o período Miocénio até ao Quaternário, bem como uma grande quantidade de fósseis marinhos, muito raros em regiões vulcânicas, além de possuir formações geomorfológicas que lhe conferem uma grande beleza
paisagística.
A variety of endemic plants characteristic of coastal zones grow there, such as (Azorina vidalli), spurge (Euphorbia azorica), rock fescue (Festuca petraea) and
heather (Erica azorica).
Some protected seabirds nest here such as the Cory’s shearwater (Calonectris diomedea borealis), the little shearwater (Puffinus assimilis baroli) and the Band-rumped Storm-petrel (Oceanodroma castro). The marine zone of this Site of Community Interest is on the migration route of species such as the bottle-nosed
dolphin (Tursiops truncatus) and the loggerhead sea turtle (Caretta caretta).
Figueiral-Prainha and Pedreira do Campo – The Nature Reserve and Natural Regional Monument of Figueiral-Prainha and Pedreira do Campo are in the
far west of the island of Santa Maria (the Vila do Porto, Almagreira and São Pedro platform). Sedimentary formations can be found here, from the mid Tertiary
to the Quaternary period, as well as a large quantity of marine fossils, very rare in volcanic regions. This area also has unusual land formations which greatly
enhance the landscape.
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Na zona da Prainha é possível observar-se uma sequência de camadas fossilíferas assentes sobre um terraço marinho. Também na Gruta do
Figueiral, podem ser observados, em grande abundância, depósitos fossilíferos marinhos e estalactites.
A zona envolvente da Pedreira do Campo apresenta uma morfologia em escadaria, com quatro plataformas separadas por fósseis, associadas
à erosão marinha que moldou a região ocidental da ilha.
Aqui se observam o Milhafre (Buteo buteo rotshildi), o Pombo-da-rocha (Columba livia atlantis), o Verdilhão (Carduelis chloris aurantiiventris)
e o Canário-da-terra (Serinus canaria). De entre as espécies de flora, destacam-se a Faia-da-terra (Myrica faya) e a endémica Scabiosa nitiens.
Paisagem Protegida do Barreiro da Faneca e Costa Norte – Esta paisagem protegida estende-se desde a Ponta dos Frades até à Ponta
Norte da ilha de Santa Maria e abrange o Barreiro da Faneca e as Baías do Raposo, da Cré e do Tagarete.

In the Praínha area one can observe a series of fossiliferous layers lying on a marine shelf. There is also an abundance of fossiliferous marine deposits and stalactites
in the Gruta do Figueiral cave.
The area surrounding the Pedreira do Campo has a stepped formation, with four shelves separated by fossils, resulting from sea erosion that gave shape to the
western part of the island.
The following birds can be observed here: the buzzard (Buteo buteo rotshildi), the rock dove (Columba livia atlantis), the greenfinch (Carduelis chloris aurantiiventris)
and the island canary (Serinus canaria). Species of flora in this area include wax-myrtle (Myrica faya) and the endemic scabious (Scabiosa nitens).
Protected landscape of the Barreiro da Faneca and the North Coast . This protected landscape stretches from the Ponta dos Frades to the Ponta Norte and
includes the Bairro da Faneca area and the Raposo, Cre and Tagarete bays.
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O Barreiro da Faneca é uma vasta superfície de terreno árido e argiloso, constituindo uma paisagem desértica de cor amarelo-avermelhada de feição única nos Açores. Em seu redor, para além de alguma vegetação exótica, encontram-se espécies da flora primitiva
dos Açores como urzes, faias e tamujos, cuja verdura contrastante dá ao local um aspeto de oásis. Contígua a este, encontra-se a Baía
da Cré, rica em jazidas de fósseis marinhos muito raros em regiões vulcânicas.
As arribas alcantiladas desta baía são de grande beleza paisagística. Em continuidade, segue-se a Baía do Raposo, igualmente de grande valor paisagístico pelas suas escarpas, queda d’água e foz da ribeira.
Por outro lado, a Baía do Tagarete e a zona contígua são importantes em termos geológicos, devido aos seus depósitos de fósseis
marinhos; ecológico, sendo também um local importante de nidificação de aves marinhas.

The Barreiro da Faneca is a huge area of arid, clay soil, with a reddish-yellow landscape unlike any other in the Azores. Surrounding the zone, apart from
some exotic plants, one can find some species of primitive flora, such as broom, fire trees and tamarisk, so that the contrast of the green makes the place
look like an oasis. Nearby is the Cre Bay, rich in beds of sea fossils which are very rare in volcanic regions.
The rugged cliffs of the bay are of great scenic beauty. Further along the coast, the Tagarete Bay also has wvonderful scenery thanks to its cliffs, waterfall
and the mouth of the stream.
The Tagarete Bay and surrounding zone are important geologically, due to the deposits of marine fossils, and also ecologically, as a key nesting spot for sea-birds.
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De salientar ainda a importância ecológica destas baías, servindo as suas arribas e ilhéu das Lagoinhas como santuários para nidificação
de várias espécies protegidas, como o Cagarro (Calonectris diomedea borealis), o Garajau-comum (Sterna hirundo) e o Garajau-rosado (Sterna
dougalii).
Sítio de Interesse Comunitário e Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas e Recife Dollabarat – As Formigas são um conjunto de 8
rochedos basálticos muito baixos (o mais elevado, o Formigão, tem 11 m de altura), dispostos no sentido Norte/Sul e espalhados por cerca de
10 km. É um recife rochoso desabitado, isolado a 37 km a nordeste da Ilha de Santa Maria. Recurso natural de grande importância ecológica,
é local de reprodução e alimentação de muitas espécies de aves marinhas. As suas águas são muito ricas, sendo mesmo consideradas um
dos melhores pesqueiros dos Açores. Na zona classificada de Interesse Comunitário (Rede Natura 2000), também se avistam com frequência
tartarugas e focas. Esta Reserva Natural Regional é constituída por uma área de reserva terrestre e marinha, em seu redor, incluindo a coluna
de água os fundos subjacentes e os recursos aí existentes.

These bays are very important ecologically; the cliff sides and the Lagoinhas Is let are nesting havens for protected species such as the Cory’s shearwater
(Calonectris diomedea borealis), the common tern (Sterna hirundo) and the roseate tern (Sterna dougalii).
Site of Community Interest and Nature Reserve of the Formigas Islets and Dollabarat Reef – The Formigas are a group of eight, very low, basaltic
rocks (the tallest, the Formigão is 11 metres high), which lie in a North-South direction and are spread over an area of about 10 km. The reef is rocky, un and
isolated, lying about 37 km to the northeast of the island of Santa Maria. A valuable ecological natural resource, it is a feeding and breeding ground for many
species of seabird. The waters are very rich in fish, considered one of the best fishing grounds in the Azores. In the zone classified as a Community Interest
Site (Natura 2000 Network), turtles and seals are often seen. This Regional Nature Reserve is composed of both a sea and land reserve area, including the water
column, the surrounding sea beds and natural resources.
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O Sítio de Interesse Comunitário do Recife Dollabarat está totalmente submerso. O ambiente deste recife é considerado único no
arquipélago pela avultada biomassa algal e elevada abundância, diversidade e exibição de exemplares de grandes dimensões na componente pelágica. Numa zona pouco profunda deste recife ocorre uma área coberta por crostas calcárias que suporta uma densidade
muito elevada de ouriços-do-mar (Paracentrotus lividus e Arbacia lixula).
O farol das Formigas está localizado no ilhéu mais a sul, sendo um dos ex-líbris da farolagem açoriana, marcando com o seu perfil
caraterístico a paisagem oceânica do recife.
Reserva Natural da Baía dos Anjos – A Baía dos Anjos, situada na zona nordeste de Santa Maria, dotada de um pequeno porto de
pesca e de uma piscina natural rodeada por rochedos vulcânicos, proporciona boas condições de veraneio e está classificada como
Reserva Natural e Reserva Ecológica, no sentido de salvaguarda dos valores naturais existentes na área marinha.

The Dollabarat Reef Site of Community Interest is totally submerged. The environment of the reef is considered unique in the Azores because of the vast
quantity of algal biomass and the great abundance and diversity of large specimens in the pelagic zone. In one of the shallow areas of the reef is an area
covered by calcareous crusts, which supports a profusion of sea anemone (Paracentrotus lividus and Arbacia lixula).
The Formigas lighthouse stands on the most southerly islet, and is one of the most famous lighthouses in the Azores, as its characteristic silhouette stands
out against the landscape of the reef.
The Anjos Bay Nature Reserve – The Anjos Bay, in the northeastern zone of Santa Maria, with a small fishing port and natural swimming pool surrounded
by volcanic rocks, is a fine summer resort and has been classified as a Nature Reserve and Ecological Reserve, in order to safeguard the natural features of
the marine zone.
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Reserva Natural da Baía da Maia – A Baía da Maia está situada na parte sudoeste da ilha de Santa Maria. É uma zona de veraneio que
apresenta uma paisagem constituída de vinhedos, trepando a encosta protegidos pelos quartéis em pedra. Daqui se avista, no cimo da
escarpa, o farol de Gonçalo Velho. A zona protegida está limitada pela linha da costa e as linhas retas entre a Ponta do Castelete, a baixa
da Maia e a Ponta do Castelo.
Reserva Natural da Praia Formosa – A Baía da Praia Formosa, situada na freguesia de Almagreira, constitui uma vasta plataforma aberta
ao mar, muito marcada pela presença dos elementos naturais da sua excelente praia, do vale da Ribeira da Praia e das altas e belas encostas
que a limitam e a enquadram. Configura uma interessante panorâmica costeira quando observada do Miradouro da Macela, situado no seu
extremo Ocidental. As suas águas límpidas e mornas e o seu singular areal com areia clara, devido à existência de partículas calcárias, fazem
deste espaço uma das zonas balneares mais apetecidas dos Açores. Neste local também se realiza o Festival Maré de Agosto. Não obstante
os valores naturais terrestres de vulto, nomeadamente os geomorfológicos, a riqueza subjacente à sua classificação como Reserva Natural
está na sua área marinha.

The Maia Bay Nature Reserve – The Maia Bay is in the southwest of Santa Maria Island. It is a summer resort with a landscape composed of vines covering the
cliff side, protected by stone enclosures. From the cliff-top, the Gonçalo Velho lighthouse can be seen. The protected zone is bounded by the coastline and the
straight lines between the Ponta do Castelete, the Maia lowland and the Ponta do Castelo.
The Formosa Beach Nature Reserve – The Formosa Bay, in the AImagreira parish, is a vast expanse open to the sea which has an excellent beach with natural
attractions. A sweeping view of the bay, the Ribeira da Praia valley and the beautiful tall cliffs which frame the bay, can be seen from the Miradouro da Macela
sightseeing point, which is on the western tip of the bay. The clear, warm water and unique beach of pale sand, formed by calcareous particles, make this one of the
most popular bathing resorts in the Azores. It is here that the Mare de Agosto Festival is held, the oldest and best known musical event in the archipelago. While the
natural wealth of the landscape should not be underestimated, it is thanks to the richness of its underwater life that the zone has been classified as a Nature Reserve.
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Reserva Florestal de Recreio das Fontinhas – Localiza-se na freguesia de Santo Espírito, concelho de Vila do Porto, possui uma área
de 3 ha e está situada a uma altitude de cerca de 250 m.
Reserva Florestal de Recreio de Valverde – Localiza-se no lugar denominado por Salvaterra, freguesia e concelho de Vila do Porto,
possui uma área de 4 ha e está situada a uma altitude de cerca de 30 m.
Reserva Florestal de Recreio da Mata do Alto – Localiza-se na freguesia de São Pedro, concelho de Vila do Porto e está situada a
uma altitude de cerca de 250 m.
Estas reservas florestais de recreio, encontram-se equipadas com diversas infraestruturas tais como: parque de merendas, possuindo
mesas e grelhadores; área de recreio infantil, equipada por diversos equipamentos; instalações sanitárias; percursos físicos e de manutenção; área destinada à prática de atividades desportivas; miradouros, cercas de animais e plantação de espécies endémicas.

The Fontinhas Recreational Forest Reserve – The Reserve is in the Santo Espírito parish, in the Vila do Porto municipality. It covers an area of 3 hectares
and is at an altitude of about 250 metres.
The Valverde Recreational Forest Reserve – The reserve is in a place called Salvaterra, in the parish and municipality of Vila do Porto. It covers 4 hectares
and is at an altitude of about 30 metres.
The Mata do Alto Recreational Forest Reserve – The reserve is in the Sao Pedro parish, in the Vila do Porto municipality, and is at an altitude of about
250 metres.
The above forest reserves are equipped with various infrastructures, such as picnic parks with tables and grills, children’s play areas and playgrounds, toilets,
fitness circuits, sports areas, sightseeing points, animal enclosures and plantations of endemic species.
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O relevo suave deste concelho proporciona a quem gosta de caminhar alguns passeios interessantes que recomendamos:
A) Pico Alto – Anjos
Este percurso inicia-se na estrada Florestal do Pico Alto, passa pelo Barreiro da Faneca, pela Baía da Cré e termina nos Anjos. O caminho
começa numa estrada alcatroada que sobe em direção ao Pico Alto (587m), o pico mais alto de Santa Maria que constitui um excelente
miradouro de onde se pode avistar toda a Ilha de Santa Maria, assim como a Ilha de São Miguel em dias de boa visibilidade. Após visitar
o miradouro do Pico Alto, volte para trás e siga pelo atalho de pé posto que se encontra em frente e que desce ao longo de uma mata
de criptomérias em direção à Chã do João Tomé. Neste atalho poderá observar algumas plantas da floresta de laurissilva tais como pau-branco, urze, uva-da-serra, tamujo, louro, entre outras. Ao fim de aproximadamente 2 km chegará a uma casa Florestal abandonada,
a partir da qual o trilho segue por um caminho de terra batida, até chegar à estrada regional onde deverá voltar à esquerda. Seguindo
a estrada, após 100 m, encontrará um caminho à direita por onde deverá seguir.
This trail, which begins on the Pico Alto forest road, goes through the Barreiro da Faneca, the Baía da Cré and ends in Anjos. The path begins on a tarmac road
which goes up to the Pico Alto (587metres), the highest peak on Santa Maria Island, which is an excellent vantage point, with views of the whole island as well
as views of São Miguel Island on clear days. After visiting the Pico Alto vantage point, turn back and follow the footpath ahead which leads down through a
wood of Japanese red cedar trees towards Chã do João Tome. Along the way you can observe plants of the laurel forest such as wood white, green broom,
Azorean bilberry, African box and bay laurel. After about 2 km you will come to an abandoned forestry house, after which the trail continues along a dirt
path until it reaches the regional road, where you should turn left. About 100 metres down the road you will find a path to the right.
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Continue sempre em frente e, depois de cerca de 800m, volte novamente à direita e prossiga até encontrar indicações para voltar à direita
para o Barreiro da Faneca, um ecossistema único em todos os Açores, constituído por terrenos argilosos de cor avermelhada. Ao chegar
ao Barreiro da Faneca, que também é conhecido por “Deserto Vermelho dos Açores”, deverá contorná-lo pela esquerda e, continuando o
percurso, chegará a uma zona habitada, onde deverá voltar para a direita, seguindo em direção à Baía da Cré. Neste troço a paisagem muda
completamente, apresentando uma vegetação rasteira, com predominância de cactos, faias, incensos e murtas. O percurso prossegue por
entre a Ribeira do Lemos à esquerda e a Baía da Cré à direita. Um pouco à frente deverá fazer um desvio à direita para uma Vigia da Baleia
antiga, de onde se avistam os Anjos, a Ponta da Baleia, a Baía da Cré e o Ilhéu das Lagoínhas. Após visitar a vigia, volte para trás, para o trilho
principal que agora prossegue ao lado de uma pequena linha de água e que desce até ao leito da Ribeira do Lemos.

Take this path and keep straight ahead, then take a right turn about 800 metres on, and keep on going until you come to signs indicating a right turn to the Barreiro
da Faneca, a unique ecosystem in the Azores, made up of reddish clay lands. When you reach the Barreiro da Faneca, which is also known as the “Red Desert of the
Azores” you should walk around the left side of it and, continuing along the path; you will come to an inhabited area where you should again turn right, and go in
the direction of Baía da Cré. Along this stretch the landscape is completely different, with lowlying plants, mainly cacti, wax-myrtles, Victorian box and myrtle. The
trail continues on with the Ribeiro do Lemos stream to the left and the Baía da Cré bay to the right. A little further on you should turn off the path to the right, to an
old whale observation point from where you can see Anjos, Ponta da Baleia, the Baía da Cré and the Lagoinhas Islet. When you have enjoyed the views, return to
the main trail which runs along side a small water course and descends to the bed of the Ribeira do Lemos stream.
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Cuidadosamente, atravesse a ribeira e prossiga no trilho que sobe por antigas canadas até a uma estrada alcatroada.Nesse ponto,
se estiver cansado, pode optar por virar à direita e descer diretamente para os Anjos. Caso contrário, siga as marcas e volte à sua
esquerda para um caminho de terra que prossegue por entre pastagens, durante cerca de 2 km, para os Anjos. Pede-se aos caminhantes o favor de fecharem todas as cancelas de modo a evitar a fuga do gado. Após chegar aos Anjos, poderá ainda fazer um
desvio à esquerda para visitar a Furna de Santana. Este trilho atravessa áreas muito secas e, em dias de muito calor, é necessário
ingerir grandes quantidades de água, sendo assim imprescindível um bom aprovisionamento antes da partida.
Este percurso atravessa duas zonas de reserva: a Paisagem Protegida de Interesse Regional da Costa Norte e a Reserva Natural da Baía
dos Anjos. É responsabilidade de todos nós contribuir para a sua proteção, bem como assegurar a sua biodiversidade através da
conservação deste habitat natural.

Cross the stream with care and continue along the path which follows along lanes up the hill until you come to a tarmac road. Here, if you are tired,
you may choose to turn right and go straight on down to Anjos. Alternatively, follow the signs and turn to the left along a dirt path which leads you
between pasturelands for about 2 km until you reach Anjos. Walkers are asked to close all the gates to prevent cattle from straying from the fields.
Once you reach Anjos, you can turn off to the left to visit the Furna de Santana. This trail crosses very dry areas and on very warm days it is important
to drink large quantities of water, so make sure you are well supplied before starting the walk.
The trail crosses two nature reserves; the Protected Landscape of Regional Interest of the North Coast and the Baía dos Anjos Nature Reserve. It is
everyone’s responsibility to contribute towards their protection and to safeguard their biodiversity through the conservation of this natural habitat.
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B) Santo Espírito – Maia
Este percurso inicia-se junto à Igreja de Santo Espírito, na Freguesia de Santo Espírito, passa pelo lugar da Maia, termina na Fábrica da Baleia,
na Ponta do Castelo, e tem a duração de cerca de 3 horas. O trilho prossegue ao longo da aldeia, em direção a um Moinho de Vento Tradicional. Após chegar a este moinho, o trilho continua por um atalho de pé posto por dentro de uma mata de incensos e posteriormente por
entre pastagens. Neste troço, após a mata de incensos, encontrará um antigo fontanário à sua direita. Após cerca de 500m, chegará a uma
bifurcação onde deverá virar à sua direita, para um caminho de terra batida designado por Caminho da Lapa.
Seguindo sempre em frente encontrará indicações para voltar à esquerda, para um pequeno atalho que o levará a uma zona de nascentes,
onde antigamente se lavava roupa. Continue, e chegará a outro caminho de terra, onde deverá voltar à direita, descendo em direção à costa.

This trail, which begins next to the Santo Espírito Church in the parish, goes through Maia and ends at the Whaling Factory in Ponta do Castelo, and takes about
3 hours. The path runs along the village in the direction of a traditional windmill. Beyond the mill, the trail continues along a footpath which takes you through a
wood of Victorian box trees and then pastureland. On this stretch, after you have come out of the wood, you will find an old drinking fountain to the right. After
about 500 metres, turn right where the path forks, and take the dirt path signposted Caminho da Lapa.
Keep straight ahead until you see signs indicating a detour to the left, which leads to an area of springs, where locals used to wash their clothes. Continue along
the path and you will find another dirt path, where you should turn right and descend towards the coast.
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Passará por uma canada antiga, em pedra, e, pouco depois, chegará à margem da Ribeira do Aveiro. O trilho prossegue ao longo
da ribeira até chegar perto da falésia, onde se atravessa a ribeira, cuidadosamente, para a margem direita. Continuando o percurso,
poderá parar em diversos pontos e, olhando para trás, contemplar a esplêndida Cascata da Ribeira do Aveiro. O percurso segue
agora ao longo da falésia, num atalho de pé posto, e vai descendo depois para o lugar da Maia. Neste troço pode-se observar uma
grande abundância de exemplares de Aichryson villosum, uma planta nativa dos Açores e Madeira. Na descida para a Maia o percurso passa por entre algumas vinhas tradicionais. Pede-se aos pedestrianistas o favor de não apanharem frutas dos agricultores
locais. Ao chegar à Maia, poderá fazer um pequeno desvio à esquerda para ver a Cascata da Ribeira do Aveiro de baixo para cima,
assim como dois pequenos lagares construídos em 1579.

You will go down an old lane, with a stone surface, and a little further on you will reach the bank of the Ribeira do Aveiro stream. The trail continues
along the bank of the stream until it nears the cliff, where you should carefully cross the stream to the right bank. Continuing the walk, you can stop at
various points and look back to see the splendid waterfall of the Ribeira do Aveiro. The trail continues along the cliff as a footpath and then goes down
to a place called Maia. Along this stretch you will be able to observe many specimens of Aichryson villosum, a plant native to the Azores and Madeira.
On the way down to Maia the path crosses some traditional vineyards. Walkers are asked not to pick the fruit grown by local farmers. When you reach
Maia you can turn off the path to the left to see the entire length of the Ribeira do Aveiro waterfall, as well as two small wine-presses built in 1579.
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Após contemplar a Cascata, continue pelo trilho principal, em direcção à Ponta do Castelo. O caminho segue ao longo da Maia, e cerca de 1
km depois, irá encontrar uma escadaria à direita que sobe para a estrada regional. Aí, deverá virar à esquerda e seguir sempre em frente até ao
Farol de Gonçalo Velho. Ao chegar ao Farol, encontrará um caminho de pé posto que desce para o mar, ao longo do qual se podem observar
várias espécies da flora local, assim como uma magnífica vista sobre a costa da Malbusca. Chegando lá abaixo encontrará as ruínas de uma
antiga Fábrica da Baleia, e poderá também desfrutar de uma tranquila zona balnear. Este percurso atravessa uma área classificada como Sítio
de Interesse Comunitário e outra área classificada como Reserva Natural.

When you have seen the waterfall, return to the main path and continue towards Ponta do Castelo. The path continues through Maia, and about 1 km ahead you
will find some steps to the right that take you up to the regional highway. There you should turn left and keep straight ahead until you come to the Gonçalo Velho
Lighthouse. When you reach the lighthouse you will find a footpath leading down to the sea. Here you can observe various species of local flora and enjoy the
magnificent view of the Malbusca coast. At the bottom you will find the ruins of a former Whaling Factory and you will be able to enjoy a quiet bathing zone.
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C) Entre a serra e o mar
Este trilho começa e termina junto à Igreja da Freguesia de Santa Bárbara e tem a duração de cerca de 2h30m. O percurso inicia-se
por um caminho de terra batida, a Canada dos Atoleiros que sobe até chegar a dois moinhos de vento em ruínas que já se encontram no Lugar do Arrebentão. Um pouco à frente volta-se à esquerda e logo depois à direita para um atalho de pé posto que dá
acesso ao “Poço da Pedreira”, uma pedreira onde era retirada a pedra para construção das típicas casas marienses.
Continuando o percurso pode-se observar as típicas casas de Santa Bárbara, com as suas típicas chaminés, cores caraterísticas e
arquitetura rural. Um pouco à frente encontrará um desvio que o levará ao topo de uma colina que lhe oferece um miradouro único sobre a Baía de São Lourenço. Depois de contemplar a magnífica vista deverá voltar para trás, e continuando o trilho principal
chegará ao lugar de Lagos.

This trail begins and ends at the parish church of Santa Bárbara and takes around 2h30min. The trail begins on a beaten earth path that takes you to
Canada dos Atoleiros and then climbs up to two windmills, now in ruins, that stand in Lugar do Arrebentão. A little further ahead, turn left and then right
immediately onto a footpath that leads to Poço da Pedreira, a stone quarry that provided the stone used to build the typical local houses.
Along the trail you will see the typical house built in Santa Bárbara, with its characteristic chimneys, typical colors and rural-style architecture. A little
further ahead there is a detour that takes you to the top of a hill that provides a unique view over the Bay of São Lourenço. Take a look at this magnificent
view and then return to the main trail and head on north.
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Neste lugar encontrará a única Igreja dos Açores com as portas viradas para Norte: Igreja de Nossa Senhora do Lourdes. Depois de contemplar
a Igreja desce-se do adro da mesma entrando num caminho de pé posto que atravessa várias pastagens e depois entra-se novamente num
caminho de terra batida que vai em direção ao Vale de Lagos.
Durante esta descida deverá fazer uma paragem e contemplar a Ribeira do Amaro e uma esplêndida cascata com cerca de 50m de altura.
Continuando o trilho, descerá até à ribeira, deverá atravessá-la com algum cuidado e subindo a encosta do vale chegará ao Lugar de Lagos.
Depois de o atravessar e chegará ao lugar do Covão da Mula onde se podem observar várias espécies vegetais e aves e uma bonita vista sobre
o centro de Santa Bárbara. Poderá também visualizar os buracos onde os habitantes de Santa Bárbara retiravam o barro para uso doméstico.
Depois desce-se mais umas dezenas de metros e chegará até ao fim do trilho.

Here you will find the Church of Nossa Senhora de Lourdes, the only church in the Azores with its doors facing north. After visiting the church walk down from the
church forecourt onto a footpath that goes through grazing land and then returns once again to a beaten earth path heading for Vale de Lagos.
As you head on down, stop and take a look at Ribeira do Amaro and the splendid waterfall that is around 50m in height. Continue on the trail until you reach the
end of the trail.
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São Lourenço e a Praia Formosa, esta última considerada a rainha das praias da ilha devido à sua extensão e areias finas e claras, são dois
privilegiados locais para a natação que merecem uma atenta visita. As praias de calhau do Figueiral e da Baía dos Lobos e os pequenos
areais da Prainha e do Sul, com acesso por caminho pedestre ou por mar, bem como as piscinas naturais de São Lourenço, Maia e Anjos
são outras das zonas balneares onde poderá passar agradáveis momentos. As baías de São Lourenço e da Praia Formosa oferecem
condições únicas para a prática do “windsurf”, vela, esqui aquático e “surf”. Os fundos multicolores da zona da Prainha e a Gruta dos
Xaréus são um paraíso para os observadores da fauna e flora submarina.
Inúmeros pesqueiros proporcionam boas capturas de espécies tão variadas como a salema, o peixe-rei, a bicuda, a veja, a anchova e o
sargo. Santa Maria oferece condições execionais para a prática e aprendizagem de Parapente. As baías da Praia Formosa, São Lourenço,
Anjos e Maia são lugares privilegiados para a prática da modalidade. As linhas suaves do relevo do concelho, sem alturas que peçam
grandes esforços, mas com panoramas extasiantes sobre a terra e o mar, permitem passeios agradáveis e revigorantes.

São Lourenço and Praia Formosa are both excellent for swimming. Thanks to its long bay and fine, pale sand, Praia Formosa is considered the queen of Santa
Maria’s beaches. The pebble beaches of Figueiral and Baía dos Lobos and the little beaches at Prainha and Sul, which can only be reached on foot or by sea,
and also the natural pools of São Lourenço, Maia and Anjos are other bathing resorts where you can spend memorable moments. The bays of São Lourenço
and Praia Formosa offer excellent conditions for windsurfing/sailing, waterskiing and surfing. The multicoloured seafloors of the Prainha area and the Gruta
dos Xaréus are a paradise for observers of underwater fauna and flora.
Numerous fishing grounds provide a variety of catches of species including salem a fish, atherine, barracuda, parrot-fish, amberjack and white sea bream.
Santa Maria offers exceptionally good conditions for learning and practising hang-gliding, mountaineering and speleology. The gentle hills can be climbed
relatively easily, with breathtaking views over land and sea, inviting you to go for pleasant, health restoring outings.
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1

Igreja Matriz
Mother Church

2

Forte de São Brás
São Brás Fort

3

Câmara Municipal
Town Hall

4

Polícia
Police

5

Centro de Saúde
Health Center

6

Correios
Post Office

7

Táxis
Taxis

8

Recolhimento e
Ermida de Santo António

9

Hotel
Hotel

10

Escola
School

11

Restaurantes
Restaurants

Termo da Igreja - Santo Espírito
t. 296 884 491

12

Mercado Municipal
Town Market

Freguesia de Santa Bárbara

13

Igreja de Santo Antão
Santo Antão Church

14

Biblioteca Municipal
Local Library

15

Farmácia
Pharmacy
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Contactos Úteis
Useful Contacts
Câmara Municipal de Vila do Porto
Lg. Nossa Sra. da Conceição - Vila do Porto
t. 296 820 000 | f. 296 882 598

Posto de Turismo
de Vila do Porto

Aeroporto de Sta. Maria - Vila do Porto
t. 296 886 355

Freguesia de Vila do Porto
Rua do Cotovelo - Vila do Porto
t. 296 882 512

Freguesia de Almagrareira
Termo da Igreja - Almagreira
t. 296 884 464

Freguesia de Santo Espírito

Termo da Igreja - Santa Bárbara
t. 296 884 578

Freguesia de São Pedro
Termo da Igreja - São Pedro
t. 296 884 493

Centro de Saúde

Avenida do Aeroporto
t. 296 820 100

Museu de Santa Maria
Santo Espírito
t. 296 884 844

Polícia

Rua José Leandres Chaves - V. do Porto
t. 296 820 110

Bombeiros Voluntários
de Santa Maria
Flor da Rosa Baixa
t. 296 882 373

