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Cidade mais jovem do país 
quer continuar a crescer 
Ribeira Grande é a cidade portuguesa onde mais crianças 
nascem por cada mil habitantes e pretende manter  
políticas em áreas estratégicas de desenvolvimento do 
concelho para contornar os efeitos económicos da Covid 19 

Com 32 755 habitantes, a Ribeira Grande 
é atualmente o concelho mais jovem do 
país. Significa isto que é a cidade portu-
guesa onde mais crianças nascem por cada 
mil indivíduos (12) e na qual um quinto da 
população ativa (entre os 15 e os 64 anos, 
leia-se) apresenta menos de 25 anos. 

Segundo os dados recentemente divulga-
dos pela Pordata, entre 2010 e 2018, a popu-
lação ribeiragrandense cresceu cerca de 800 
indivíduos, sendo que 20 por cento desse to-
tal diz respeito a jovens com menos de 15 anos. 

A Câmara Municipal da Ribeira Grande 
tem, por isso, investido em políticas dirigi-
das aos mais jovens, várias a incidir ao ní-
vel da formação académica e profissional. 
Por outro lado, fez questão de aumentar a 
oferta cultural e desportiva no município, 

como forma de promover um pensamento 
cada vez mais poliédrico e hábitos de vida 
saudáveis junto da franja mais jovem. 

Essa mesma realidade reflete-se nos nú-
meros, com os indicadores da Pordata a evi-
denciarem que 12 por cento das despesas 
da autarquia destinaram-se à cultura e des-
porto, uma percentagem que representa 
o dobro do investimento camarário por 
comparação a 2010. 

Outro dado curioso divulgado pelo pro-
jeto de base de dados e estatísticas está re-
lacionado com o baixo índice de envelhe-
cimento do concelho: é de apenas 42 idosos 
por cada 100 jovens, menos 112 idosos do 
que a média nacional. 

A autarquia tem apostado forte na área da 
cultura e, até então, soube colher os frutos da 

procura turística pelos Açores, tendo desen-
volvido um plano estratégico para abra-

çar as oportunidades subjacentes, de mãos 
dadas com os agentes privados. 

No entanto, a atenção do município 
não recaiu apenas no setor turístico, e fo-

ram lançadas medidas em prol da promo-
ção e captação de investimentos, empresas e 
empreendedores para o concelho, apostan-
do também na requalificação e dinamização 
do mercado municipal como forma de ali se 
poderem instalar outros negócios, parale-
lamente à venda de frutas, legumes e outros 
produtos biológicos, ao fim de semana. 

Não obstante as consequências económi-
cas do novo coronavírus, o clima de inves-
timento na cidade mantém-se. A autarquia 
- já com o compromisso de potenciar e mo-
dernizar as zonas industriais. tem visto o Par-
que Industrial da Ribeira Grande receber 
investimentos privados e está a desenvolver 
ações para que o mesmo possa verificar-se 
no parque localizado em Rabo de Peixe.  

De acordo com a Pordata, o concelho reú-
ne mais 250 empresas não financeiras do 
que registava em 2010.  

RRibeira Grande 
em números

 • Feriado municipal: 29 de Junho 
 • Habitantes: 32.755 
 • Por cada 1000 residentes, 5 são estrangeiros 
 • Por cada 100 residentes, há 20 jovens  
com menos de 15 anos, 71 adultos e 9 idosos 
com 65 ou mais anos 
 • Há 42 jovens por cada 100 habitantes,  
menos 112 idosos do que a média nacional 
 •  6.430 alunos matriculados nos ensinos  
 •  16 alojamentos turísticos, mais 14  
do que em 2010 
 • 12% das despesas da CâmaraMunicipal  
foram destinadas à cultura e desporto,  
valor superior ao de 2010
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O município da Ribeira Grande desenhou um roteiro turístico a pensar nos seus 
visitantes que promete atender a vários gostos e faixas etárias. Visite ou recorde 
antecipadamente os seus principais atrativos turísticos e tire notas para uma 
‘escapadinha’ segura à cidade nortenha

A Ribeira Grande acaba de ce-
lebrar o 39.º aniversário de ele-
vação a cidade e chama a si 
a missão de assegurar que o 
concelho tem condições de se-

gurança e qualidade para aco-
lher qualquer que seja o visitante. 

A cidade nortenha continua interessada 
em receber o turismo interno e estrutu-
rou as variadas áreas que compõem o seu 
tecido económico e social com o know-how 
necessário para que possa visitar tranqui-
lamente o concelho ou mesmo fazer férias 
seguras em tempo de coronavírus.  

Dúvidas houvesse quanto ao ambiente 
confiável da cidade nortenha para receber 
pessoas e rapidamente as notícias de inves-
timento no setor turístico serviriam para 
as rebater. Neste momento, a Câmara Mu-
nicipal da Ribeira Grande tem mais de uma 
dezena de projetos em apreciação num va-
lor global de investimento que ronda os 100 
milhões de euros e a perspetiva é a de que es-
tejam concretizados a curto / médio prazo. 

Um convite a férias 
seguras com a natureza  
e cultura no roteiro

Entre 2010 e 2018 (principalmente a 
partir de 2015), a cidade potenciou e viu 
aumentado o número de unidades de 
alojamento turística de duas para 16, 
o que representa um crescimento na 

ordem dos 800 por cento. Portanto, op-
ções não lhe irão faltar se se decidir por uma 

‘escapadinha’ até à Ribeira Grande.    
O município orgulha-se ainda de apre-

sentar uma oferta variada, dinâmica e 
muito significativa de atividades de la-
zer e culturais. Mas se o seu objetivo 
passa fundamentalmente por conhe-
cer o legado histórico ou fruir das bele-
zas naturais da Ribeira Grande também 
não tem por que se preocupar. A oferta é di-
versificada e há um roteiro pensado para 
a sua segurança e descontração.   

   
Revisitar atrativos 
turísticos em época alta 

 
Os ex-libris da ilha de São Miguel estarão 
seguramente menos concorridos do que 

nos últimos cinco anos, período que, re-
corde-se, sucedeu à liberalização do espa-
ço aéreo dos Açores, tendo o arqui-
pélago registado números recorde 
de afluência turística. 

Por entre as condicionantes do 
momento pandémico e toda a 
prudência que deve acompanhá-

lo, talvez possa aproveitar a ja-
nela de oportunidade e este tempo 
de menor procura externa, para 
gozar ou voltar a desfrutar - pelo 
menos, de uma forma mais unila-

teral e contemplativa – dos prin-
cipais pontos de atração turísticos da 

Ribeira Grande. 
As Caldeiras da Ribeira Grande, as po-

ças termais do Monumento Natural da Cal-
deira Velha e as lagoas do Fogo e de São 
Brás, também têm saudades de si.  Entre 
visitas, aproveite para tomar um chá nas 
fábricas da Gorreana e Porto Formoso, com 
o olhar repousado na mais antiga e única 
plantação de chá da Europa. 

‘Desconfinar’ em plena 
comunhão com a natureza 

 
Já cheira a férias e mesmo que assim não 
seja para si, não há porque não aproveitar 
os revigorantes trilhos pedestres que a Ri-
beira Grande tem para oferecer nos agra-
dáveis dias que se avizinham e que o ve-
rão sempre garante.  

A rede no concelho é extensa e abre o con-
vite a que se percorram as respetivas áreas 
naturais, rurais e trilhos interpretativos, com 
cascatas, mar e paisagens verdejantes a ser-
virem de pano de fundo.     

É tempo de vingar um pouco a crise sani-
tária e nada melhor do que usar a natureza 
para fazê-lo em segurança. Se está sem ideias, 
permita-nos as seguintes sugestões: trilho do 
Pico Queimado (Santa Bárbara), Ladeira da 
Velha (Porto Formoso), Rota do Chá (Gor-
reana e Porto Formoso), trilho da Barquinha 
(Lomba da Maia, onde pode aproveitar para 
retemperar forças na praticamente selvagem 

praia da Viola), trilho de Moinho do Félix 
(Lomba de São Pedro) ou o trilho do Cin-
trão (Ribeirinha) onde pode desfrutar 
de uma subida ao farol do Cintrão e des-
frutar de uma vista única sobre a cos-

ta norte a nascente e poente. 
Não deixe, entretanto, de conhecer os de-

mais trilhos da cidade nortenha – constatará 
que valem igualmente a pena. E se é pratican-
te de downhill, saiba que a pista da Bandeiri-
nha tem estado à sua espera. O trilho é de di-
ficuldade intermédia a avançada e vai pô-lo à 
prova com saltos, drops e rock gardens.    

 
Que mais há de desporto 
na ‘capital do surf’? 

 
A Ribeira Grande é atualmente considera-
da a ‘capital do surf ’ dos Açores, muito por 
força das condições excecionais e privile-
giadas que apresenta para a prática do des-
porto. A cidade está virada a norte e não é in-
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Concelho mais jovem do país apresenta uma oferta turística diversificada. Alia um legado 
histórico de vários séculos, a uma natureza singular que se abre a curiosos, aventureiros e 
desportistas. A gastronomia junta-se aos pontos fortes de uma cidade que pode agora ser 
explorada com recurso a tecnologias como Realidade Aumentada e Geolocalização 

vulgar ver-se a elite mundial do surf competir 
nas praias do Monte Verde e Santa Bárbara.  

Mas não tem de ser um profissional da 
modalidade ou ambicionar concorrer 
numa etapa de um circuito mundial de surf 
para ‘rasgar’ umas ondas no areal de San-
ta Bárbara. A praia, que conta com bons 
acessos, dispõe de escolas de surf e de 
bodyboard, através das quais poderá re-
ceber os melhores conselhos e equipa-
mentos antes de se lançar à água amena, 
que oscila entre os 20 e os 24ºC. 

Mais a montante, tanto na ribeira que 
deu nome à cidade como em outros 

locais do concelho, o canyoning 
também se junta à oferta despor-
tiva ribeiragrandense. Destaque 
para a zona das Lombadas - que se 

mostra aos mais aventureiros com 
uma imponente cascata e nascen-

tes de água férrea –, mas também para 
o Salto do Cabrito e Ribeira dos Li-
mes, ambos percursos mais adequa-
dos para principiantes.   

Se não está para se molhar, não há pro-
blema. Na Ribeira Grande, não só lhe 
aguardam cenários fantásticos para um 
bom passeio a cavalo, como alguns dos me-
lhores spots de descolagem e aterragem 
para praticantes de parapente.  

 
Zonas balneares  
e praias seguras 

 
A praia de Santa Bárbara, praia dos Moi-
nhos (Porto Formoso) e a zona balnear das 
Calhetas voltam a hastear a Bandeira Azul 
este ano, numa época balnear que arran-
cou tarde, fruto dos efeitos da pandemia.  

O surto do Covid-19 obrigou a autarquia 
à implementação de várias medidas para 
salvaguardar a segurança dos banhistas na 
praia de Santa Bárbara, as mais substan-
ciais prendendo-se com o reforço do nú-
mero de nadadores-salvadores e alarga-

mento do respetivo horário de vigilância. 
Na mesma lógica de ação, a Câmara da Ri-
beira Grande garantiu vigilância na praia 
do Monte Verde, na praia da Viola e na praia 
do Calhau da Maia aos fins-de-semana. 

Sempre que quiser consultar a lotação 
das praias deverá aceder ao sítio online Spot 
Azores.   

 
Restauração apostada  
no selo ‘Covid Free’ 

 
Da cozinha típica à culinária mais con-
temporânea, a gastronomia ribeira-gran-
dense tem-lhe guardado um sem número 
de opções. Os agentes da restauração, es-
ses, criaram condições para que os esta-
belecimentos cumprissem com as reco-

mendações da autoridade de saúde, 
nomeadamente no que toca a cri-
térios de lotação, higienização 
e regras de distanciamento.    

Foram, aliás, largas as deze-
nas de proprietários de restau-

rantes que solicitaram auditoria com 
vista à obtenção e ostentação do selo ‘Co-
vid Free’, uma certificação que atesta a sa-
lubridade, higienização e segurança das 
respetivas instalações comerciais. 

Prove os queijos, enchidos, doces e lico-

res de fabrico local. Deguste a carne, ou faça 
um cozido nas caldeiras, e não deixe passar 
a oportunidade para saborear o peixe e o 
marisco frescos, bandeiras da boa restau-

ração da cidade nortenha. 
 

Viva o concelho em 
Realidade Aumentada 

 
Se descarregar a App – Ribeira Gran-

de Município vai poder viver a cidade nor-
tenha de uma forma muito particular: em 
Realidade Aumentada. 

A aplicação móvel tem concentrada 
toda a informação sobre o concelho e pro-
porciona, a quem o visita, uma agradável 
interação entre o ambiente físico e o mun-
do virtual, fornecendo informações sobre 
locais a visitar, onde permanecer e onde 
comer. 

Integra ainda um espaço de promoção 
da agenda cultural do município e dispo-
nibiliza contactos úteis como farmácias de 
serviço e polícia. 

Através da app passa igualmente a ser 
mais fácil aos munícipes a submissão de 
ocorrências; enviar a leitura ou consultar 
a faturação da água; receber notificações 
‘push’ sobre alertas meteorológicos e da pro-
teção civil. 

Visite o passado com  
os olhos postos no futuro 
 
A memória cultural que se conserva nos 
museus do centro histórico da Ribeira 
Grande apresenta-se a todos os seus visi-
tantes com contornos de futuro. E porquê? 

Desde 2019 que o projeto mu-
seológico ribeira-grandense pas-
sou a contemplar o Museum 
Hunter, uma aplicação móvel 
e um jogo desenvolvido para to-
das as idades que o vai convidar 
a explorar a rede de Museus da ci-
dade nortenha através das tecnologias de 
Realidade Aumentada e Geolocalização. 

Com o objetivo de proporcionar uma ex-
periência divertida e igualmente esclarece-
dora das particularidades históricas do Mu-
seu Municipal da Ribeira Grande, do Museu 
Vivo do Franciscanismo, do Museu da Emi-
gração e também da Casa do Arcano, este jogo 
para dispositivos móveis apresenta-se como 
uma caderneta de cromos digital.   

Descarregue gratuitamente o Museum 
Hunter na App Store ou na Google Play 
Store e interprete enigmas enquanto per-
corre o interior destes quatro museus ao 
encontro de figuras e objetos históricos que 
pontuaram o passado da segunda maior ci-
dade da ilha de São Miguel.  

Depois, aponte a câmara do seu disposi-
tivo móvel na direção dos artefactos para os 
quais as pistas o conduziram e veja anima-
ções em realidade aumentada surgirem 
como forma de anunciar a missão bem-su-
cedida e o desbloquear de mais um cromo.  

Completou a caderneta, mas ainda tem 
vontade de conhecer mais acerca do proje-
to museológico ribeiragrandense? Não dei-
xe de visitar Museu Local do Pico da Pedra 
e o Museu do Tabaco da Maia. Sabia que a 
Fábrica de Tabaco da Maia - hoje museu - la-
borou entre 1871 e 1988 e é considerada uma 
das mais antigas de São Miguel?



Bem-vindo à Ribeira Grande! 
Visitar a nossa cidade é mergulhar na História e 
Natureza de centenas de anos. 

Este é um concelho que oferece maravilhas da 
Natureza, encantos de património cultural, exce-
lente gastronomia, festividades únicas e memó-
rias a descobrir nos nossos museus. 

Não perca um passeio ímpar aos nossos deslum-
brantes trilhos e deixe-se maravilhar pelas nossas 

lagoas, em particular a emblemática Lagoa do Fogo. 
Pegue na mochila e parta à descoberta de um relaxa-

mento natural na Caldeira Velha com a sua água férrea 
quente ou um merecido banho nas nossas praias onde o surf é sempre uma 
ótima opção para os amantes deste desporto. 

Caminhe pelas ruas históricas da cidade e descubra toda uma arquitetu-
ra única com as suas portas, janelas e frisos que destacar a beleza de sécu-
los passados. 

Nesta cidade com o seu nome na origem da Ribeira que a atravessa, bem 
no centro da cidade, aprecie os jardins Paraíso e Municipal que enquadram 
o Teatro Ribeiragrandense que, com a sua Arte Nova dos anos vinte do sécu-
lo passado, encerra a sua sala principal digna de visita. 

Mesmo ao lado, o edifício da Câmara Municipal com os seus magníficos 
azulejos figurativos do Salão Nobre, merece toda a atenção. 

Visitar a Ribeira Grande é tropeçar na História, quer nas suas igrejas e ca-
pelas católicas ou nas suas ruas e casarios de séculos passados. É o lugar do 
vagueio cultural de quem aprecia o estado original das memórias de um 
povo. É visitar um local de festividades marcantes como o Espírito Santo ou 
as Cavalhadas. É o lugar dos museus e das fotografias únicas da nossa Natu-
reza, mas também o local da Gastronomia e do Artesanato.  

A Ribeira Grande é o local de visita obrigatória. Esperamos por si e dedica-
mos toda a nossa experiência em oferecer-lhe uma visita inesquecível.
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ECultura / Culture 
Museu Vivo do Franciscanismo 

 296 470 430 
 �2ª a 6º feira/Mon - Fri: 9h00 - 17h00  

          Jul, ago, set – 2ª feira a sáb: 9h00 - 17h00 
          Jul, Aug, Sep - Mon - Sat: 9h00 - 17h00 
Museu da Emigração Açoriana  

 296 470 770/ 296 470 730 
  2ª a 6ª feira/Mon - Fri: 9h00 - 17h00 

          Jul, ago, set – 2ª feira a sáb: 9h00 - 17h00 
          Jul, Aug, Sep - Mon - Sat: 9h00 - 17h00 
Museu Municipal  

 296 470 730 
  2ª a 6ª feira/Mon - Fri: 9h00 - 17h00 

          Jul, ago, set – 2ª feira a sáb: 9h00 - 17h00 
          Jul, Aug, Sep - Mon - Sat: 9h00 - 17h00 
Museu Casa do Arcano 

 296 473 339  
  2ª a 6ª feira/Mon - Fri: 9h00 - 17h00 

Jul, ago, set – 2ª feira a sáb: 9h00 - 17h00 
Jul, Aug, Sep - Mon - Sat: 9h00 - 17h00 
Museu do Tabaco da Maia  

 296 442 905 
  2ª a 6ª feira/Mon - Fri: 9h00 - 16h00 

          Sáb/Sat: 9h30 - 16h00 
          Encerrado aos domingos e feriados/ Closed on  
          Sundays and holidays 
aPosto de Turismo da Ribeira Grande 

 Avenida Luís de Camões  
 296 474 332 
  2ª a 6º feira/Mon - Fri: 9h00 - 17h00 

 
LLazer / Leisure 
Teatro Ribeiragrandense 

 296 470 340  
2ª a 6º feira/Mon - Fri: 9h00 - 17h00 
Cine Miramar (Rabo de Peixe) 

 296 492 183 
2ª a 6º feira/Mon - Fri: 9h00 - 12h00/ 14h00 – 17h00  
 
TZonas balneares / Bathing Sites 
Complexo Municipal das Piscinas da Ribeira Grande  
Tel: 296 470 730 
15 jun - 15 sep: 9h00 - 20h00 
 
MContactos Úteis/ Useful Contacts  
 
dTáxis / Taxis 

 296 302 530 
 
eBombeiro/ Fire Brigade 

 Rua dos Bombeiros Voluntários 
 296 472 318/296 470 100 

Pólo (Lomba da Maia)  
 296 446 175 

 
bPSP / Police Station 
Ribeira Grande  

 296 472 120 
 
WFarmácias / Pharmacies 
Farmácia Central  

 Rua de São Francisco, 9600-537 Ribeira Grande 
 296 473 134 

Farmácia da Ribeirinha  
 Rua do Jogo 1-A, 9600-329 Ribeirinha 
 296 479 202 

Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande  
 Avenida Luís de Camões, Ribeira Grande  
 296 492 340 

Posto Farmacêutico Pico da Pedra  
 Rua Dr. Dinis M. Mota, 9600-075 Pico da Pedra  
 296 498 600 

Farmácia da Santa Casa da Misericórdia da Maia  
 Rua da Boavista, 9625 – 333 Maia  
 296 442 244  

Farmácia Borges da Ponte  
 Rua Padre João J Sousa 30, 9600-136 Rabo de Peixe 
 296 490 170

IInformações Úteis

Ribeira Grande:  
a cidade que alia a 
descoberta à aventura
Alexandre Gaudêncio presidente da Câmara Municipal  
da Ribeira Grande estende-lhe o convite e abre as portas  
de um concelho com características naturais e criadas para 
garantir uma experiência memorável
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