AÇORES | VEM VISITAR A ILHA DO FAIAL,
PICO E SÃO JORGE
COM LUÍS GODINHO

PROGRAMA DA VIAGEM

DETALHES
DA
VIAGEM
Tipo: Aventura, Fotografia e Trekking
Dificuldade: 3/5
Conforto: 3/5
Duração: 8 dias / 7 noites

DESTAQUES

Pedala pelo Património Mundial da Humanidade da UNESCO,
na Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico!
Sobe ao ponto mais alto de Portugal, o Pico, onde
contemplarás o mais marcante nascer do sol da tua vida!
Caminha por entre um verde intenso e deixa-te inspirar pelo
turbilhar do mar no trajeto para a Fajã da Caldeira de Santo
Cristo!
Contempla a mudança na geografia do arquipélago criado por
uma erupção há apenas 60 anos!
Delicia-te com o povo das ilhas, possivelmente um dos mais
simpáticos e hospitaleiros do país!

A EXPERIÊNCIA
Exploramos 3 das 9 ilhas que constituem o arquipélago
dos Açores com o líder que as conhece como a palma
da sua mão, o terceirense Luís Godinho. Se lhe
juntarmos um grupo de aventureiros motivados pela
curiosidade, o resultado só pode ser o melhor.

Partindo de São Jorge e continuando para o Pico e Faial,
estes vão ser oito dias em que o trekking, o silêncio das
ilhas, o verde intenso que se mistura com o azul
profundo do oceano Atlântico, a fotografia, o clima que
nos surpreende sempre nos Açores e o espírito de
partilha entre todos, nos vão marcar como nunca antes,
num momento em que partir é o que mais desejamos.

É uma aventura para amantes de trekking, cultura e
natureza, que nos levará ao ponto mais alto de Portugal,
no Pico, a locais onde só é possível chegar-se a pé, a
vulcões extintos há apenas 60 anos, a uma gastronomia
divinal, a mergulhar em lagoas nascidas em crateras e
em ondas cheias de intensidade e personalidade, assim
como as pessoas destas ilhas, tão marcadas pelo
isolamento, muitas delas.

ITINERÁRIO
Dia 1 | Origem - Faial (Cidade da Horta)

Hoje é o dia da tua chegada ao Arquipélago dos Açores, mais precisamente à ilha do Faial. Como o teu voo chegará
com certeza pela manhã e logo que tenhas deixado a tua bagagem no hotel (o checkin será possivelmente mais
tarde) o Luís vai sugerir-te, neste primeiro dia sem quaisquer actividades marcadas, uma série de opções (extra) que
poderás fazer e que, mediante o clima e as condições do mar, podes desfrutar: observação de baleias, golfinhos,
mergulho, snorkeling, etc.

Quando todo o grupo estiver completo, da parte da tarde, faremos um pequeno passeio pela Horta, a capital da ilha e
será difícil resistir à tentação de molhar os pés na famosa praia de Porto Pim (aproveita e lê o livro de Antonio
Tabucchi, A Mulher de Porto Pim). Vamos acabar o dia em redor de uma mesa bem recheada e, talvez, a beber e a
brindar ao sucesso desta aventura, na esplanada de um dos cafés mais míticos do mundo, o Peter's Cafe Sport.
Estadia: Hotel
Dia 2 | Faial (trekking na Caldeira do Faial, Floresta de Laurissilva)

Hoje pela manhã partimos para aquele que é o highlight do Faial. Este trekking está inserido na reserva natural da
Caldeira do Faial, em área de paisagem protegida da Zona Central e termina quase 10 quilómetros depois, altura em
que faremos uma pequena pausa. Ao longo do trilho, consegue perceber-se a origem e transformação constante da
ilha com passagem nos Geossítios da Caldeira, cordilheira vulcânica da Península do Capelo e zona do Vulcão dos
Capelinhos e Costado da Nau. Este percurso inicia-se a uma altitude de 800/900 metros e ao longo do mesmo vamos
poder observar várias espécies de aves, exemplares de flora típica da floresta Laurissilva e zonas de campos de
cultivo e pastoreio. Alguns dos destaques vão para a Furna Ruim, Algar do Caldeirão, Cabeço do Canto, Cabeço Gordo a quase 1050 metros de altitude - ou o Cabeço do Fogo. Neste dia, desfrutamos de um cenário dominado pelas cinzas
vulcânicas provenientes da última erupção do arquipélago, entre 1957 e 1958 e que acrescentou 2,4 km2 à ilha.
Regressados ao hotel, é tempo de descansar.
Estadia: Hotel
Dia 3 | Faial - Pico (Gruta das Torres, Observação de cetáceos)

Bem pela manhã apanhamos um barco para o Pico que nos leva uma meia hora de viagem. Chegados, deixamos a
bagagem no nosso hotel e vamos dedicar o dia a explorar a natureza, primeiro visitando a Gruta das Torres, o maior
tubo lávico de Portugal, com uma extensão de 5150 metros que faz parte da formação dos Lajidos e que se insere no
Complexo Vulcânico da Montanha. Este monumento natural ter-se-á formado há cerca de 1500 anos durante uma
erupção com origem no Cabeço Bravo. Vamos poder observar, ao longo de aproximadamente uma hora de visita,
vários tipos de lavas e diversas formações geológicas, das quais destacamos diferentes tipos de estalactites e
estalagmites lávicas, bancadas laterais e lavas encordoadas, entre outros. Daqui saímos para almoçar e a parte da
tarde é reservada à exploração do mar. Subimos a bordo de pequenos barcos e entramos oceano adentro para nos
deliciarmos e aprendermos com guias experientes, sobre as 28 espécies de cetáceos que podem ser encontradas
nos Açores. A probabilidade de veres baleias e golfinhos é enorme, ainda para mais na Primavera, quando estas aqui
passam durante a sua migração, sendo que além destes gigantes do mar, podemos contemplar tartarugas, aves e
outras espécies marinhas. A tarde marca-nos a pele de água salgada e é assim que regressamos ao nosso
alojamento. À noite reunimo-nos para jantar.
Estadia: Hotel

Dia 4 | Pico (subida ao Pico)

Depois do pequeno-almoço, a manhã serve para nos prepararmos para a subida ao pico...do Pico, o ponto mais alto de
Portugal. Começamos de tarde a subida, sempre acompanhados por um líder de montanha experiente, para ver o pôrdo-sol, já lá em cima. O trajeto levar-nos-á mais ou menos 4 horas e tens que vir preparado para o frio que se vai fazer
sentir, pois é lá em cima, no ponto mais alto, que vamos pernoitar. A Landescape vai fornecer o material de que
necessitas: tenda, saco-cama e alimentação, porém é mesmo necessário vires preparado para esta aventura, pois
será com certeza um teste ao teu corpo. Se achares que ficas mais confortável com um saco-cama extra, podes
trazer. Já lá em cima e noite dentro, o céu parece mais próximo.
Estadia: Tenda de campismo
Dia 5 | Pico (Montanha do Pico, Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico)

Vamos acordar ainda o sol não raiou e o amanhecer será memorável, avistando todas as ilhas do grupo central.
Comemos um snack e iniciamos a descida, que nos levará mais ou menos 3 horas a fazer. Já cá em baixo, ao final da
manhã, descansamos as pernas e o resto do dia é por tua conta. A Madalena é um local onde não vai faltar o que fazer.
Há várias coisas a fazer por aqui e o que te proponho é alugarmos umas bicicletas e descobrirmos uma parte da ilha
muito especial, a Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, integrada na lista de Património Mundial da Unesco
desde 2004. É percorrendo este labirinto protegido que passamos parte da tarde. À noite escolhemos um
restaurante ao nosso gosto para provar as especialidades locais.
Estadia: Hotel
Dia 6 | Pico - São Jorge (Percurso Pedestre da Caldeira da Fajã de Santo Cristo)

Seguimos hoje para São Jorge, a ilha onde pernoitamos nas duas próximas noites. À nossa chegada, um transfer em
forma de moto 4 estará à nossa espera mas não para nos transportar a nós, mas à nossa bagagem, já que só
apanhamos boleia até ao início do Percurso Pedestre da Caldeira da Fajã de Santo Cristo, que começa na Serra do
Topo. Este trilho, que nos vai levar parte do dia a fazer, num total de cinco quilómetros feitos vagarosamente, é mítico
e um dos mais bonitos do arquipélago e, pelo meio, podemos mergulhar na famosa cascata da Fajã, uma queda de
água de 10 metros que encontra nesta falha geológica o seu mais bonito momento. Chegamos à Fajã, é hora de nos
encontrarmos com um lugar especial e por essa mesma razão, queremos que o aproveites à tua maneira. O “silêncio”
provocado pelas ondas do mar vão ser o teu único burburinho. Desfruta do paraíso.
Estadia: Guesthouse

Dia 7 | São Jorge (Fajã da Caldeira de Santo Cristo)

Hoje levantamo-nos ao nosso ritmo e depois de um bom pequeno-almoço, caminhamos durante uma hora montanha
acima para apreciar uma das mais belas vistas desta viagem, com o Pico e a Graciosa ao fundo. Passamos por ali
algum tempo e regressamos à Fajã da Caldeira de Santo Cristo para um almoço tardio. O que vos proponho para a
tarde são algumas atividades ao ar livre. O mar é vasto e além do surf, muito popular nesta zona, vamos alugar umas
pranchas de paddle e podem desfrutar as águas do oceano calmamente e apreciar a ilha de outra perspetiva. Podem
também apanhar um transfer e sozinhos ou em grupo, desfrutarem de mais um trekking nos arredores da Fajã
(podemos informar-te acerca disso). A noite pousa sobre as águas dos Açores e renunimo-nos para o nosso último
jantar. Vamos dormir cedo que amanhã acordamos pela madrugada.
Estadia: Guesthouse
Dia 8 | São Jorge - Origem (trekking da Fajã dos Cubres)
Saímos bem de manhã, antes do nascer do sol, para um pequeno trekking de cerca de uma hora até à Fajã dos Cubres.
Tudo isto para te levar a conhecer a Fajã do Ouvidor, bem lá em baixo, antes de rumarmos a Velas, onde dependendo
da hora do teu voo, regressarás a casa. Resta-me desejar-te uma boa viagem de regresso e que nos possamos voltar
a ver num caminho por aí. Obrigado!
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