Locais de Mergulho na Ilha
Terceira
1.

Calheta do Lagador
Localiza-se na freguesia dos Biscoitos ( antiga povoação baleeira ), na costa norte da
Ilha Terceira. O acesso é feito pela costa através de plataformas existentes no local
para esse efeito. É um local abrigado e de baixa profundidade, logo ideal para
mergulhadores menos experientes, embora como todos os mergulhos feitos por costa,
deverá haver um especial cuidado com a ondulação.
Profundidade: A profundidade máxima atingida são os 12 metros.
Fundo: O fundo da baía é formado por calhaus rolados e rochas.
Características: Permite o mergulho nocturno.
Espécies Observáveis: Bicuda, Mero, Polvo, Lírio, Moreia-preta, sargo, congro
Classificação Geral: BOM.

1.

Cinco Ribeiras
Localiza-se na freguesia das Cinco Ribeiras, situada a Sudoeste da Ilha Terceira. O
acesso é feito pela costa. A baía envolvente é formada por piscinas naturais de grande
beleza, bem como de tubos e arcos derivados das erupções vulcânicas e das
escoadas lávicas. A morfologia do local permitiu a formação de uma gruta subaquática,
conhecida por Gruta das Cinco Ribeiras e na qual é possível mergulhar.
Profundidade: A profundidade máxima atingida são os 16 metros.
Fundo: O fundo da baía é formado por calhaus rolados e rochas. Na gruta encontra-se
uma galeria com fundo de areia.
Características: Interesse Fotográfico. Existência de Gruta. Permite o mergulho
nocturno.
Espécies Observáveis: Polvo, Ratão, Abrótea, Camarão-narval, Peixe-lagarto.
Classificação Geral: MUITO BOM.
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Lidador – Baía de Angra do Heroísmo
Localiza-se no Parque Arqueológico Subaquático da Baía de Angra do Heroísmo,
situada na costa Sul da Ilha Terceira. O acesso é feito pela costa, normalmente pelo
porto do Centro Náutico de Angra do Heroísmo. Este mergulho é muito fácil.
Caracteriza-se pela existência de um navio a vapor com 78 metros de comprimento.
Está devidamente indicado com bóias amarelas, uma na popa e outra na proa, por
onde os mergulhadores devem efectuar a descida e a subida. Junto aos destroços do
navio existem placas explicativas.
Profundidade: A profundidade máxima atingida são os 10 metros.
Fundo: O fundo da baía é formado por pequenas rochas e areia.
Características: Interesse Fotográfico. Destroços de Navio Naufragado. Permite o
mergulho nocturno.
Espécies Observáveis: Polvo, Ruivo, Pargo, Peixe-porco, Salmonete, Solha e Peixebalão.
Classificação Geral: BOM.

1.

Cemitério das Âncoras – Baía de Angra do Heroísmo
Localiza-se no Parque Arqueológico Subaquático da Baía de Angra do Heroísmo,
estendendo-se entre o Forte de S. Benedicto até à Ponta do Farol, na costa Sul da Ilha
Terceira. O acesso é feito por barco. Este mergulho é de dificuldade média, com
profundidade e alguma corrente. Caracteriza-se pela existência de mais de 30 âncoras,
daí se chamar “ Cemitério de Âncoras “, ali deixadas até ao Séc.XX devido a erros de
ancoragem e mau tempo. Está devidamente indicado com bóias amarelas, por onde os
mergulhadores devem efectuar a descida e a subida. No fundo existem placas
explicativas.
Profundidade: A profundidade mínima são 15 metros e máxima são os 35 metros.
Fundo: O fundo da baía é formado por pequenas rochas e areia.
Características: Parque Arqueológico Subaquático
Espécies Observáveis: Lírio, Peixe-porco, Mero, Moreia-pintada, Salmonete, Besugo,
Garoupa e Peixe-balão.
Classificação Geral: BOM.
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Fradinhos
Localiza-se no ilhéu dos Fradinhos, na costa Sul da Ilha Terceira. A sua formação
corresponde ao topo de um cone vulcânico submarino. O acesso é feito por barco
estando a 5 milhas náuticas do porto de Angra do Heroísmo. Este mergulho obriga a
alguma experiência por parte dos mergulhadores devido às fortes correntes e à
profundidade de 30 metros. Dotado de excelente visibilidade e lar de inúmeras
espécies, um mergulho nos Fradinhos é uma experiência inesquecível.
Profundidade: A profundidade máxima atingida são os 30 metros.
Fundo: Morfologia acidentada, grandes declives, rochas de elevadas dimensões e
cavidades.
Características: Interesse Fotográfico.
Espécies Observáveis: Polvo, Bicuda, Lírio, Anchova, Boga, Mero e Peixe-cão.
Classificação Geral: MUITO BOM.

1.

Gruta do Ilhéu das Cabras
Localiza-se na vertente Norte do Ilhéu das Cabras, na costa Sul da Ilha Terceira e a 0,7
milhas náuticas do porto de Angra do Heroísmo. O acesso é feito por barco. Este
mergulho é de dificuldade média, com profundidade e alguma corrente. Caracteriza-se
pela existência de uma gruta onde frequentemente se avistam ratões no seu interior e
daí também se chamar Gruta dos Ratões. Todo o mergulho pode ser efectuado dentro
da gruta ou se preferir poderá explorar as paredes do ilhéu pelo seu exterior.
Profundidade: A profundidade máxima são os 24 metros.
Fundo: O fundo com rochas de grandes dimensões e areia
Características: Interesse Fotográfico. Existência de Gruta. ZPE – Zona de Protecção
Especial
Espécies Observáveis: Ratão, Arreião, Bicuda, Lírio, Boga, Mero, Peixe-Cão e PeixePorco
Classificação Geral: MUITO BOM.

