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CONCELHO DA CALHETA

O Concelho da Calheta é o mais extenso de todos os Concelhos da
Região Autónoma da Madeira, já que abrange cerca de 116 Km2, o que
corresponde a 15% da superfície total da Ilha da Madeira.
Situado entre o Sul e o extremo Oeste da Ilha, este Concelho é
composto por oito Freguesias: Arco da Calheta, Calheta, Estreito da
Calheta, Jardim do Mar, Paúl do Mar, Prazeres, Fajã da Ovelha
e Ponta do Pargo.
A Calheta de outros tempos, isolada e distante da
capital, já não existe. Hoje convida a passeios a pé ou
de carro por entre os recortes das suas encostas,
que oferecem soberbas vistas panorâmicas
sobre esta bela paisagem.
A cerca de 25’ do Funchal e a 40’ do
Aeroporto, com cerca de 11870 habitantes
(Censos de 2001), a Calheta é um espaço
privilegiado para quem lá vive e para
quem a visita.
Com um clima ameno ao longo de
todo o ano, boas condições hoteleiras,
tradição de bem receber, este local, onde
se sente tranquilidade e segurança, tem
a particularidade de oferecer ainda uma
Madeira por descobrir, onde se mistura,
em harmonia, o antigo com o moderno.
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CONCELHO DA CALHETA

HISTORIAL

É de presumir que a origem do nome Calheta esteja ligada a
duas proveniências, a primeira estará relacionada com a existência
da pequena baía ou enseada, que lhe servia de porto, pois é esse
o verdadeiro significado da palavra; a segunda dever-se-á ao facto
desta vila ter sido sede duma delegação aduaneira, uma estação de
cobrança onde se recebia o imposto sobre o açúcar e as madeiras.
Criada em 1430, é das Freguesias mais antigas da Ilha e uma
das primeiras que começaram a ser exploradas pelos primitivos
colonizadores.
Zona escolhida por João Gonçalves Zarco, descobridor da Ilha da
Madeira, para nela doar vastos terrenos a seus filhos João Gonçalves
da Câmara e D. Beatriz Gonçalves.
A elevação a Vila da Calheta data de 1 de Julho de 1502, por
carta régia de D. Manuel I.
Berço adoptivo de nobres fidalgos e cavaleiros, seus nomes
perpetuam-se na toponímia dos lombos que o constituem: Lombo
do Doutor e Lombo do Atouguia.
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ARTESANATO TRADICIONAL

Figuras em palha
de bananeira

Diz-se que o artesanato é a alma de um povo na medida em
que define e identifica claramente uma única região, as suas gentes
bem como a sua forma de pensar e agir.
Ainda hoje é possível encontrar em muitas das Freguesias do
Concelho as reminiscências que as suas gentes se esforçam por
preservar. O artesanato tradicional produzido em algumas delas,
remete-nos para objectos úteis e funcionais, mas também para
peças decorativas.
A tecelagem, os azulejos pintados à mão, as gaiolas de cana
vieira, as figuras em palha de bananeira, os cestos de palha e o
bordado madeira, são algumas das artes reinventadas no presente
com o testemunho do passado.

Objectos em palha
de trigo

Azulejos pintados
à mão
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CONCELHO DA CALHETA

FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES
CULTURAIS

Existem, por todo o Concelho da Calheta, manifestações
populares e religiosas bem características e dignas de relevo: As
Charolas, verdadeiras obras de arte, bem próprias do Concelho e
dignas de toda a admiração; As festas do Espírito Santo, com os
cantares das Saloias e o tipicismo do seu traje; a típica “procissão”,
com andores multicolores, os tapetes de flores, a banda de música
e a devoção são ainda elementos genuínos; As “Missas do Parto” e
o “ Cantar dos Reis”; A “Benção dos Animais”, a “Debulha do Trigo”,
a “Festa da Sidra” e o “Leilão de Galos”. Estas e outras expressões da
cultura de um Povo, formas de riqueza que nos têm sido legadas,
merecem o esforço de todos nós no sentido da sua preservação.
Por outro lado, o feriado Municipal comemora-se a 24 de Junho,
Dia de São João, de acordo com a deliberação da Assembleia
Municipal. É neste período que se realizam as Festas do Concelho, e
durante uma semana são dinamizadas actividades diversas, desde
os espectáculos musicais às Marchas Populares, passando pelas
exposições e iniciativas de índole desportiva.
Mais recentemente, o areal da Calheta transforma-se num espaço
de dança para receber o Calheta Beach Party, um evento anual que
pretende transmitir o verdadeiro espírito das festas realizadas em
locais à beira-mar e que traz à Calheta muita música e animação. Para
além das entradas serem gratuitas, um outro aliciante é o “line-up”
que inclui Djs internacionais, o que constitui um estímulo para atrair
muito público.

Charolas

Calendarização de eventos e festas religiosas
(os eventos sem referência ao dia, realizam-se em data móvel)

Mês de Janeiro
Festa do Santo Amaro – Realiza-se no dia 15, na Freguesia do
Paúl do Mar;
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Festa de Santo Antão – Patrono dos animais e das colheitas, o
Santo Antão é celebrado na Paróquia dos Prazeres, com a benção
dos animais e dos campos de cultivo, por forma a que estes sejam
protegidos pela providência divina, reavivendo assim uma tradição
já antiga.

Mês de Fevereiro
Espírito Santo –
– benção do pão

Festa de São Brás – Realiza-se na Freguesia do Arco da Calheta,
no dia 3.

Mês de Maio
Comemorações do Dia do Trabalhador – No 1º de Maio, junto
ao Campo Municipal dos Prazeres. Neste evento realizam-se várias
actividades de índole cultural e desportiva;
Festa do “Dia da Misericórdia” – Realiza-se nas instalações da
Santa Casa, no último fim-de-semana do mês;
Festa do Espírito Santo – Realiza-se na Igreja Matriz do Espírito
Santo, com todas as tradições e costumes associados a este tipo
de iniciativa religiosa, a benção do pão (benção da copa) e sua
distribuição pelos pobres. Inclui procissão.

Saloias

Mês de Junho
Festa do Espírito Santo – Realiza-se nas Paróquias da Freguesia
do Arco da Calheta, cuja tradição consta de na véspera os festeiros
e as saloias acompanhados por uma banda de música dirigirem-se
aos vários sítios para trazer consigo as charolas;

Tapete de flores

Festa de Santo António – Realiza-se na Paróquia da Raposeira,
Freguesia da Fajã da Ovelha, seguida ou antecipada pela Festa
do Santíssimo Sacramento, tradicionalmente são elaborados os
tapetes de flores por onde passa a procissão;
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Festas do Concelho – No dia 24 celebra-se o Dia do
Concelho. Durante alguns dias realizam-se várias actividades
sócio-culturais na sede do Município: a sessão solene, os
espectáculos musicais, as Marchas Populares que envolvem
o desfile de figurantes das oito Freguesias na marginal da
Calheta, o espectáculo pirotécnico junto à baia;
Festas de São João Baptista – Realizam-se no dia 24 na
Paróquia do Lombo do Atouguia, Freguesia da Calheta e na
Paróquia da Fajã da Ovelha;
Festa do Santíssimo Sacramento – Realiza-se na Vila da
Calheta, e são elaborados os tapetes de flores; Esta festividade
é ainda celebrada em várias Paróquias do Concelho;
Festa de São Pedro – Realiza-se na Paróquia da Ponta do
Pargo;
Leilão de galos – Promovido pela Quinta Pedagógica dos
Prazeres, este evento realiza-se no adro da Igreja Paroquial com
o objectivo de promover usos e costumes antigos, passando
aos mais jovens alguns ensinamentos da cultura calhetense.
Nesta festa é habitual a presença de um grupo de animação
cultural, (realiza-se no Domingo mais próximo do Dia de São
Pedro – 29 de Junho).

Espectáculo
pirotécnico no
areal da Calheta

Mês de Julho
Festa do Espírito Santo – Realiza-se na Paróquia do Arco da
Calheta, na Igreja de São Brás, onde se destacam as tradicionais
charolas;
A Debulha do trigo – Promovida pela Quinta Pedagógica
dos Prazeres, esta iniciativa tem como objectivo manter a
tradição e fomentar o cultivo deste cereal pelo Concelho. No
adro da Igreja Paroquial dos Prazeres é possível assistir ao
vivo à debulha do trigo, com todos os utensílios e maquinaria
adequada. A Quinta adquire o trigo e transforma-o em farinha
integral, que poderá ser adquirida naquela, na forma de
farinha ou pão.
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Mês de Agosto
Festa de Nossa Senhora das Neves – Realiza-se na respectiva
Paróquia, na Freguesia dos Prazeres, no Domingo anterior ou
posterior ao dia 5;

Marchas de São
João

Festa de Nossa Senhora da Graça – É celebrada no dia 15, na
respectiva Paróquia, na Freguesia do Estreito da Calheta. Esta Santa
tem milhares de devotos em todas as localidades da Ilha da Madeira,
pelo que, por ocasião desta festa religiosa, a Igreja e arredores
enchem-se de populares. Resta acrescentar que, à semelhança
de muitas outras festas religiosas do Concelho, costuma haver a
tradicional animação dos arraiais madeirenses;
Festa de Nossa Senhora do Amparo – Realiza-se na respectiva
Paróquia, na Freguesia da Ponta do Pargo, no último fim-desemana;
Festa de São Francisco Xavier – Celebra-se na respectiva Paróquia,
no Lombo do Salão, Freguesia da Calheta, no último Domingo.
Festa da Sidra – É promovida pela Quinta Pedagógica dos Prazeres,
com o intuito de aproveitar o excedente de pêros das freguesias
do Concelho da Calheta e ainda de cativar o agricultor a participar
neste tipo de iniciativas, melhorando assim a economia familiar. No
local, os visitantes além de poderem assistir à transformação do
pêro em sidra, poderão adquiri-la.

Mês de Setembro

Festa do Pêro

Festa do Pêro – Realizado anualmente na Freguesia da Ponta do
Pargo, este certame, considerado o maior cartaz promocional
desta localidade, atrai inúmeros visitantes. O seu ponto alto é o
cortejo alegórico, e a presença de vários expositores de produtores
locais, que, para além deste fruto, têm a oportunidade de exibir os
produtos dele derivados, como as compotas, os bolos e os doces;
Festa de Nossa Senhora do Loreto – É celebrada no dia 8, na
respectiva Paróquia, na Freguesia do Arco da Calheta. Esta Santa
tem milhares de devotos em todas as localidades da Ilha da Madeira,
pelo que, por ocasião desta festa religiosa, a Igreja e arredores
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enchem-se de populares. Resta acrescentar que, à semelhança do
ocorrido em muitas outras festas religiosas do Concelho, costuma
haver a tradicional animação dos arraiais madeirenses;
Festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso – Celebra-se na respectiva
Paróquia, no Lombo da Estrela, Freguesia da Calheta;
Festa de Nossa Senhora dos Bons Caminhos – Venerado no
Nicho junto aos Paços do Concelho, na Vila da Calheta, decorre
anualmente no último Domingo de Setembro.
Nicho de N.
S. dos Bons
Caminhos

Mês de Outubro
Encontro de Grupos Corais da Região Autónoma da Madeira –
Evento que é um grande cartaz do Grupo Coral do Arco da Calheta,
entidade dinamizadora deste certame. Trata-se de uma actividade
de dinamização cultural aberta ao público interessado, que decorre
um pouco por todo o Concelho. Durante um dia, na parte da manhã,
é possível ouvir música coral em algumas Igrejas, e, durante a tarde,
assistir à actuação de vários agrupamentos corais oriundos de toda
a Ilha;
Festa de Nossa Senhora do Rosário – Realiza-se na respectiva
Paróquia, na Freguesia do Jardim do Mar, no dia 7;
Festa do Cristo Rei – Celebra-se na Capela com aquela invocação,
no último Domingo, no Lombo do Doutor, Freguesia da Calheta.

Encontro de
Grupos Corais

Mês de Dezembro
Festa de Nossa Senhora da Conceição – Realiza-se na respectiva
capela, Paróquia do Arco da Calheta, no dia 8.
.
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LOCAIS A VISITAR

Igreja Matriz do Espírito Santo

Sacrário em
madeira de ébano
e prata

Em termos patrimoniais, o Concelho da Calheta é um dos mais
ricos da Região Autónoma da Madeira, apresentando belíssimos
e interessantes exemplares quer de arquitectura civil, quer de
arquitectura religiosa, reflectido nas múltiplas igrejas e capelas
espalhadas pelo Concelho.
De entre o seu património edificado, merece destaque a
Igreja Matriz do Espírito Santo, cuja construção remete aos
finais do século XV ou inícios do século XVI, como comprovam a
extraordinária cruz processional, oferta do monarca D. Manuel I,
o portão principal e o magnífico tecto hispano-árabe, elementos
manuelinos que chegaram até nós. Na capela do santíssimo
Sacramento, brilha uma extraordinária peça de ourivesaria
sacra: um sacrário em ébano e prata, datável do fim do século
XVI. Este sacrário foi, segundo a tradição, oferecido pelo rei D.
Manuel I à Calheta. Este imóvel, localizado na Vila da Calheta, foi
classificado de interesse público pelo Decreto n.º 129/77 de 29
de Setembro.

Centro das Artes Casa das Mudas

Centro das Artes

Paralelamente à traça antiga, tradicional, surge agora uma
arquitectura moderna onde sobressai o Centro das Artes Casa
das Mudas, erguido no alto da escarpa. Considerada como uma
das melhores obras da arquitectura portuguesa dos últimos
tempos, com referências elogiosas nas revistas internacionais da
especialidade, o Centro das Artes nasceu a partir do antigo solar
Casa das Mudas e compreende dois mil metros quadrados de área
de exposição, um auditório com capacidade para 200 lugares e
realização dos mais diversos espectáculos, uma biblioteca, oficinas
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artísticas, atelier, lojas, áreas administrativas, restaurante e parque
de estacionamento.
Situado no Vale dos Amores, Sítio da Vargem, na Freguesia da
Calheta, este imponente espaço cultural, com vista panorâmica sob
o mar da Calheta, já recebeu iniciativas de grande notoriedade,
nomeadamente uma das maiores colecções privadas de arte
contemporânea do mundo, na posse do Comendador Joe Berardo,
intitulada a “Grande Escala”.
O Centro das Artes, que ficou entre os 28 melhores projectos
de arquitectura do “Mies van der Rohe Prize”, o mais importante
prémio da União Europeia, é decididamente um espaço que coloca
a Região no mapa cultural internacional.

Centro das Artes
(interior)

Engenho da Sociedade de Engenhos da Calheta
A Calheta, conta também com um dos poucos engenhos de
cana-de-açúcar ainda em laboração na Ilha da Madeira, o Engenho
da Sociedade de Engenhos da Calheta, que surgiu num período de
grande desenvolvimento industrial, mais precisamente no segundo
ciclo do açúcar do arquipélago que ocorreu nos finais do séc. XIX e
inícios do séc. XX.
Este engenho, representa hoje a ligação entre o passado
histórico e presente, tratando-se de um belíssimo exemplo vivo
do nosso doce passado açúcareiro, especialmente numa terra que
outrora, foi pródiga em engenhos de açúcar e aguardente.
Situado na Vila da Calheta, é possível visitar as suas instalações,
conhecendo a maquinaria (do séc. XIX, proveniente dos vários
engenhos do Concelho) usada na fabricação do rum e do mel de
cana de açúcar, bem como a sala dedicada ao fadista madeirense
de tradição coimbrã Edmundo Bettencourt.
Além deste espaço museológico, tem uma loja de produtos
regionais derivados da cana-de-açúcar ali produzidos e uma sala de
provas onde pode experimentar o tradicional bolo de mel, broas de
mel e a poncha.
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Farol da Ponta do Pargo
Na Ponta Vigia, zona rochosa e muito alta (290 metros de
altitude), que se debruça a pique sobre o mar, encontra-se o Farol
da Ponta do Pargo, inaugurado em 1922, com a sua notável
silhueta, a dominar o alto da arriba.
A altitude do seu foco é de 312 m, ficando por vezes encoberto
pelas nuvens, tornando-se invisível, apesar da potência luminosa.
Farol

Quinta Pedagógica dos Prazeres

Produtos da
Quinta
Pedagógica

Na Freguesia dos Prazeres, a Quinta pedagógica, é outro dos
locais de visita obrigatória. Trata-se de um projecto de valorização do
meio rural promovido pela Paróquia local, que oferece aos visitantes
uma imensa variedade de chás, que poderão ser consumidos na
casa de chá ali existente, e frutos, que são consumidos sob a forma
de sumos naturais, compotas e até licores.
O cultivo e colheita de cada planta desta quinta decorre em
ambiente natural, recorrendo à sabedoria popular e técnicas amigas
do ambiente, de forma a garantir produtos finais de excelente
qualidade.
Ao adquirir estes produtos está a contribuir para a dinamização
sócio-económica das zonas rurais, bem como para o desenvolvimento
da economia familiar e preservação de imensas espécies da flora da
Região.
Outra das vertentes deste projecto é a criação de um espaço para
albergar alguns animais. Deste modo, é possibilitado aos visitantes
o contacto com algumas espécies não existentes no panorama
regional como sejam: as lamas, as emas e os porcos do Vietname.
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Porto de Recreio da Calheta
O recentemente criado Porto de Recreio da Calheta reflecte
uma forte aposta no turismo de mar. Localizada na Vila da Calheta,
esta infra-estrutura de elevada qualidade, oferece um porto com
capacidade para atracar 339 barcos (entre os 6 e os 25 metros),
44 lugares para motas de água, cais de espera de abastecimento
de combustíveis, rampa varadoura para pequenas embarcações
e espaço para a Alfândega, Serviços de Estrangeiros e Fronteiras,
Polícia Marítima e GNR.
Em simultâneo, os seus utentes poderão usufruir de uma nova
zona ampla de espaços verdes, esplanadas, restaurantes, percursos
pedonais, quiosques e instalações náuticas. Tudo isto apoiado por
um auto-silo com capacidade para cerca de 300 viaturas.

Porto de Recreio

Praias
Praia de areia amarela da Calheta

A Calheta apostou forte nos melhoramentos dos seus recursos
naturais e concebeu uma praia artificial cujo maior atributo assenta
na areia amarela, trazida de Marrocos e da Figueira da Foz, o que a
torna a primeira e única na Ilha da Madeira, e constitui, sem dúvida
um forte ponto de atracção.
Localizada na Vila da Calheta, próximo do porto de recreio
e com um solário na ordem dos 7.300 metros quadrados e uma
área de 28.550 metros quadrados, a praia da Calheta regista muita
afluência ao longo de todo o ano.
Esta praia oferece aos banhistas além das suas águas mornas e
limpas, uma grande variedade de actividades náuticas (canoagem,
aluguer de pranchas de windsurf e catamarans), estruturas de apoio
como duches, balneários, aluguer de espreguiçadeiras e guardasóis, estacionamentos, área de restauração, nadador-salvador e
posto de primeiros socorros, condições necessárias para que lhe
fosse atribuída a Bandeira Azul.
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Praias do Jardim do Mar

Praia da Enseada

A Freguesia do Jardim do Mar, com as suas praias: Portinho e
Enseada, tem sido eleita por muitos banhistas.
Estas praias de calhau, ganharam uma dimensão diferente no
panorama nacional e internacional com a realização do Campeonato
Mundial de Surf, que tem espalhado o nome do Jardim do Mar pelos
quatro cantos do globo.
Sem contar com quaisquer infra-estruturas, as praias do Jardim
do Mar atraem principalmente pela sua calma, tranquilidade e
paisagem envolvente, (não disponibilizam serviços de apoio).

Praias do Paúl do Mar

Praia do Porto

Na Freguesia do Paúl do Mar, as praias de calhau do Porto e
da Ribeira das Galinhas, com excelentes condições para apanhar
sol, são também muito apetecidas para quem procura um local
tranquilo. Outro dos públicos que prefere estas praias é o que se
dedica à pesca desportiva, (não disponibilizam serviços de apoio).

Praia da Fajã do Mar

Praia da Fajã do
Mar

A Freguesia do Arco da Calheta, também apresenta uma praia
de calhau: a “paradisíaca” e quase totalmente “privada” enseada da
Fajã do Mar. A acessibilidade é a principal condicionante, uma vez
que não há estrada por perto, contudo a sua água cristalina convida
sem dúvida a visitá-la, (não disponibiliza serviços de apoio).
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PASSEIOS A PÉ E VISTAS
PANORÂMICAS

O Concelho da Calheta abrange uma extensão que se estende do
mar à serra, proporcionando aos visitantes uma visão de paisagens
diversificadas.
Por entre vales e montanhas muitas belezas naturais há para
descobrir... e redescobrir, as possibilidades de desfrutar de
soberbas vistas panorâmicas são inumeráveis, e o olhar atento aos
pormenores descobre facilmente motivos de admiração.
Por outro lado, fazer passeios a pé através das veredas, levadas
e velhos caminhos, proporciona o contacto invulgar com a Natureza.
A maioria dos percursos pedestres existentes são acessíveis
existindo, no entanto, vários graus de dificuldade, pelo que se
recomenda a compra de programas organizados pelas Agências
de Viagens ou pelas Empresas de Animação Turística, as quais
organizam Passeios a Pé devidamente acompanhados por guias de
montanha, bem como a utilização de equipamento adequado.

Vista panorâmica
do Miradouro
“Fio” – Ponta do
Pargo

Percurso pedestre do Rabaçal – Levada do Risco –
– Levada das 25 Fontes
O Rabaçal, um dos locais serranos mais conhecidos por nacionais
e estrangeiros, verdadeiro postal exaltando as belezas da Ilha, oferece
aos visitantes paisagens memoráveis através da vasta área arborizada,
bem como pelas quedas de água do Risco, das Vinte e Cinco Fontes...
De diferentes pontos do Concelho podemos chegar até lá: da
Freguesia do Arco da Calheta, através da estrada municipal do
Rochão; da Freguesia da Calheta, pela estrada regional do Salão
(junto ao Centro de Saúde da Calheta); ou da Freguesia dos Prazeres,
pela estrada de acesso à Fonte do Bispo.
Após a chegada ao Paul da Serra e antes de descer para a casa de
abrigo do Rabaçal, suba até o posto de vigilância contra incêndios
instalado no picaroto sobranceiro à câmara de carga da central
hidroeléctrica da Calheta, e observe a vista pelo planalto, donde
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Rabaçal, Paúl da
Serra

irradiam águas para os mares do norte e do sul e as lombadas da
Calheta.
Desça então para a Casa do Rabaçal, onde o acesso é facilitado
se utilizar o transporte que faz a ligação entre o Paúl da Serra e a
casa de abrigo do Rabaçal. É ai que começa a sua caminhada.
Este passeio, com a distância total de 10 Km (ida e regresso),
tem a duração de 3 a 4 horas, no entanto, é natural que grande
parte do seu tempo seja gasto a contemplar tão belos cenários, mas
não deixe aproximar o fim do dia para o regresso, pois o tempo a
esta altitude varia com grande rapidez, podendo o nevoeiro invadir
os vales e causar problemas de visibilidade e de orientação.

Outros percursos pedestres que podem ser realizados no
Concelho
Pinheiro de Dentro, Pinheiro de Fora e Rochão
Calheta - Prazeres - Ponta do Pargo
Estreito da Calheta - Jardim do Mar
Calheta - Pomar e Eiras
Caminho Real do Paúl do Mar
Passeio pedestre

Do Salão ao Cabo - Ponta do Pargo
Da Raposeira do Lugarinho para o Paúl do Mar
Maloeira (Fajã da Ovelha)
Antiga Levada da Serra
Lombo do Salão / Pico Verde
Levada da Serra para Oeste
Levada Nova - Lombo do Salão / Prazeres
Paúl do Mar / Fajã da Ovelha
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DESPORTO E LAZER

O oceano Atlântico convida-o a velejar, a pescar, a praticar ski
aquático, surf e mergulho. A temperatura da água do mar varia
entre os 18 e os 24º C, dependendo da altura do ano.
Em terra, e devido às características morfológicas, a modalidade
do parapente é especialmente atraente para quem já a pratica,
existindo óptimos locais para descolar no Concelho da Calheta,
estando os mais utilizados situados na Freguesia do Arco da
Calheta.
Pode ainda tirar partido da cumplicidade da paisagem e
descobrir o prazer de conduzir uma bicicleta ao longo das levadas
em plena floresta, nos percursos de BTT.

Parapente

Jet Ski

Animação na
Praia

Vela
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ALOJAMENTO

A Calheta pode acolher o visitante, com a tradicional
hospitalidade das suas gentes, nas suas unidades hoteleiras com
todas as características necessárias a uma perfeita estadia, seja ela
de lazer ou de negócios. Permite também uma oferta diversificada
e de qualidade no que toca ao turismo em espaço rural.
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GASTRONOMIA

A forte ligação à terra e ao mar reflecte-se, como não podia
deixar de ser, em toda a cultura calhetense. A Gastronomia não é
excepção.
Aqui se podem degustar diversas especialidades gastronómicas,
de qualidade, e de agrado certo, proporcionando uma bela refeição
quer de carne ou de peixe, que pode ser iniciada com o famoso
e delicioso “bolo do caco”, tostado com manteiga de alho, e à
sobremesa poderá degustar o pudim de maracujá, saladas e gelados
de frutos tropicais (pitanga, pêra abacate, papaia, manga).
Os amantes de carne encontram na Calheta uma variedade de
pratos, dos quais se destacam a tradicional espetada de carne de
vaca em espeto de louro, a carne de vinho e alhos, o picado e pratos
de carne grelhada.
Os amantes do peixe encontram bons restaurantes
especializados, que servem iguarias como o bacalhau, as grelhadas
mistas de peixe, pratos com os mais variados mariscos, caramujos,
lapas grelhadas, filete de peixe espada preto acompanhado com
banana, o polvo e as lulas.

Frutos tropicais

“Espetada”

lapas grelhadas

Bolo do caco
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

Arquitectura Religiosa
Freguesia do Arco da Calheta
Igreja Paroquial do Arco da Calheta - Padroeiro São Brás,
edificada no séc. XVIII. Sítio da Igreja;
Capela de Nossa Senhora do Loreto - Edificada no séc. XVI, com
elementos arquitectónicos manuelinos. Lombada do Loreto;
Capela de Nossa Senhora da Nazaré - Reedificada no séc. XIX,
Sítio das Paredes. Pertence ao actual centro de saúde;
Capela de Nossa Senhora da Conceição - Construída no séc. XX,
Sítio das Amoreiras;
Capela Nossa Senhora da Vida – Reedificada no séc. XIX, Sítio da
Fajã do Mar;
Capela do Sagrado Coração de Jesus – Edificada no séc. XVIII,
Sítio da Fonte do Til. Pertence à Quinta do Conde da Torre Bela.

Freguesia da Calheta
Igreja Matriz do Espírito Santo – Reconstruída no séc. XVII, Vila
da Calheta;
Capela São João Baptista ou Capela de São Pedro de Alcântara
– Edificada no séc. XVIII, Lombo do Atouguia;
Igreja Paroquial e Capela de São Francisco de Xavier – A capela
foi fundada no séc. XVII, Sítio do Salão;
Capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso – Construída no séc.
XVII, Lombo da Estrela;
Capela de Jesus, Maria e José – Actualmente designada por
Capela do Cristo Rei, foi fundada no séc. XVIII, Lombo do Doutor;
Capela de Santo António dos Milagres – Séc. XVII, Lombo do
Salão;
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Capela de São José – Edificada no séc. XX, Sítio do Vale da Bica.
É particular.

Freguesia do Estreito da Calheta
Igreja Paroquial do Estreito da Calheta – Padroeira Nossa Senhora
da Graça – Edificada no séc. XVIII, Sítio da Igreja;
Capela Nossa Senhora do Livramento – Fundada no séc. XIX,
Sítio dos Reis;
Capela de Nossa Senhora da Conceição – Fundada no séc. XVII,
Sítio da Igreja Abaixo;
Capela dos Reis Magos – Instituída no séc. XVI, Sítio dos Reis.
É particular.

Freguesia dos Prazeres
Igreja Paroquial dos Prazeres – Padroeira Nossa Senhora das
Neves – Edificada no séc. XVIII, Sítio da Igreja.

Freguesia do Jardim do Mar
Igreja Paroquial do Jardim do Mar – Padroeira Nossa Senhora do
Rosário – Edificada no séc. XIX, trata-se de uma “réplica” de Notre
Dame de Paris, Sítio da Igreja;
Capela de Nossa Senhora da Piedade – Fundada no séc. XVIII, Sítio
da Piedade. É particular

Freguesia do Paúl do Mar
Igreja Paroquial do Paúl do Mar – Padroeiro Santo Amaro,
construída no séc. XX, Sítio da Igreja.

Freguesia da Fajã da Ovelha
Igreja Paroquial da Fajã da Ovelha – Padroeiro São João Baptista,
construída no séc. XVIII, Sítio de São João;
Capela de São Lourenço – Edificada no séc. XVI, Sítio de São
Lourenço;
Igreja Paroquial da Raposeira – Fundada no séc. XX, Sítio da
Raposeira;
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Capela de Nossa Senhora da Aparecida – Fundada no séc. XX,
Lombada dos Marinheiros. É particular.

Freguesia da Ponta do Pargo
Igreja Paroquial da Ponta do Pargo – Padroeiro São Pedro,
reedificada no séc. XVII, Sítio da Igreja;
Igreja Paroquial do Amparo – Edificada no séc. XX, Sítio do
Amparo;
Capela Nossa Senhora da Boa Viagem – Edificada no séc. XX, Sítio
da Lombadinha;
Capela Nossa Senhora da Boa Morte – Fundada no séc. XVII, Sítio
do Cabo

Miradouros e vistas panorâmicas
Miradouro Achada de Santo Antão - Arco da Calheta
Miradouro junto ao Costa Verde - Arco da Calheta
Miradouro Dr. Trigo Negreiros - Arco da Calheta
Miradouro do Massapez - Arco da Calheta
Vista Panorâmica do Rochão junto ao poste de alta tensão - Arco
da Calheta
Vista Panorâmica do Rochão no caminho de ligação ao Ovil - Paul
da Serra
Vista Panorâmica da Lagoa junto ao posto de vigilância contra
incêndios – Paúl da Serra
Miradouro junto ao Hotel Jardim Atlântico – Prazeres
Miradouro do Sítio da Carreira – Prazeres
Miradouro do Jardim do Mar
Miradouro da Raposeira - Fajã da Ovelha
Miradouro do Fio, Zimbreiros - Fajã da Ovelha
Miradouro do Maçapez - Fajã da Ovelha
Miradouro da Lombada dos Marinheiros - Fajã da Ovelha
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Miradouro junto ao Precipício, na descida para o Paúl do Mar - Fajã
da Ovelha
Miradouro do Farol - Ponta do Pargo
Miradouro o Fio - Salão de Baixo - Ponta do Pargo
Vista Panorâmica do Pico das Favas - Ponta do Pargo
Vista Panorâmica do Pico Vermelho - Ponta do Pargo
Vista Panorâmica da Capela de N. S. Boa Morte, Sítio do Cabo - Ponta do Pargo

Onde comer
Guia dos Restaurantes/Snack-bares e Especialidades

Freguesia do Arco da Calheta
Restaurante “Costa Verde” – Sítio da Achada de Santo Antão,
291 823 422
“Bife à Costa Verde”
Restaurante/Bar “Celio’s” – Lombada do Loreto, 291 822 215
“Bacalhau na Brasa à Celio’s”
Restaurante “Engenho Velho” – Sítio do Ledo, 291 820 500
“Polvo na Brasa”
Snack – Bar “Brisa do Arco” – Sítio de Cales e Chada,
965 237 494
“Prego no bolo do caco”/Poncha
Restaurante/Snack-bar “Copo de Água” – Sítio dos Palheiros,
936 152 546
“Frango no Churrasco”
Restaurante “Jungle Rain” – Estalagem Pico da Urze, 291 820 150
“Espetada Regional”

Freguesia da Calheta
Restaurante “Casa das Mudas” – Vale dos Amores, Sítio da
Vargem, 291 827 316
Cozinha Tradicional modernizada – “Leitão na Plancha” e
“Bacalhau com pão de milho”
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Restaurante Marisqueira “Rocha Mar” – Vila da Calheta, 291 823 600
“Grelhado de Marisco”
Restaurante “Onda Azul” – Vila da Calheta, 291 820 313
“Misto de Peixe”
Restaurante Calheta – Hotel Calheta Beach, 291 820 300
“Restaurante Buffet – com variação do tema diário”
Restaurante/Bar “O Mordisco” – Porto de Recreio, Vila da Calheta,
291 827 017/916 361 286
“Sandes à Mordisco”
Pizzaria “AKiKalheta” – Porto de Recreio, Vila da Calheta, 968 176 527
“Pizza Akikalheta”
TOP DECK - Porto de Recreio, Vila da Calheta, 969 469 919
“Variedades de Sandes”
Snack-Bar Canecas –
965 012 909
“Picado à Canecas”

Porto

de

Recreio,

Vila

da

Calheta,

Restaurante “Camarão” – Serra D’Água/ Vila da Calheta, 291 824 379
“Camarão à moda da Casa”
Restaurante/Bar “Mary J” – Sítio do Lombo do Doutor, 291 823 929
“Picado à Mary J”
Restaurante “A Pedreira” – Lombo das Laranjeiras, 291 822 198
“Filete de Espada”
Restaurante “Estrela” – Lombo da Estrela, 291 822 145
“Filete de Espada”
Restaurante “O Escorrega” – Lombo da Estrela, 291 823 765
“Bife à Escorrega”
Snack-Bar “O Sonho” – Lombo da Estrela, 291 827 147
“Sopa de Trigo” / “Milho cozido com atum frito”

Freguesia do Estreito da Calheta
Restaurante da Albergaria “Quinta Alegre”, 291 820 480
“Pratos Vegetarianos todos os dias”
Snack-Bar “A Seara” – Sítio da Ribeira Funda, 291 823 048
“Coelho à Seara”/ “Espetada”
Snack-Bar/Mini mercado “Ribeirinho” – Sítio dos Moinhos, 291 824 336
“Frango no churrasco à Ribeirinho”
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Freguesia do Jardim do Mar
Restaurante “Tarmar” – Sítio da Piedade, 291 823 207
“Especialidades em Peixe/outras variedades”
Restaurante Jardim do Mar – Hotel Jardim do Mar, 291 823 616
“Arroz de marisco” / “Caldeirada de peixe”
Snack–Bar “Joe’s Bar” – Sítio da Igreja, 291 822 242
“Frango à Piri-piri”
Snack–Bar “Portinho” – Sítio
portinho@mail.pt
“Lapas, caramujos, polvo”

da

Piedade,

291

827

135,

Freguesia do Paúl do Mar
Restaurante “One Season” – Aparthotel Paúl do Mar, 291 870 050
“Caldeirada” / “Arroz de marisco”
Restaurante “Flor do Paúl” - Sítio da Quebrada, 291 872 259
“Caldeirada de peixe”/”Bodião Grelhado”
Restaurante/Snack-Bar “Lago Mar” - Sítio da Lagoa, 917 171 371
“Caldeirada de peixe” / “Filete de espada”
Restaurante/Bar “Bay Side” - Sítio da Quebrada, 291 872 022
“Peixe do dia - Bodião Grelhado”
Snack-Bar “Baía do Paúl” - Sítio do Serrado, 291 872 061
“Filete de espada à banana” / “Caldeirada de peixe”

Freguesia dos Prazeres
Restaurante “O Refúgio” – Hotel Jardim Atlântico, 291 820 220
“Comida Típica Internacional e exclusividade em especialidades
vegetarianas/integrais”
Restaurante “Chico”– Sítio da Igreja, 291 822 836
“Arroz de Marisco/Bacalhau na Brasa”
Restaurante “Solar dos Prazeres” – Sítio da Estacada, 291 822 759
“Grelhados na brasa – Entrecosto/Espetada/Bacalhau”
Restaurante “O Tosco” – Sítio da Estacada, 291 822 726
“Bacalhau na brasa/Espetada”
Restaurante “O Parque” – Sítio da Estacada, 291 823 021
“Bacalhau na brasa”
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Restaurante “Vista Prazeres” – Sítio do Lombo da Rocha, 291 822 150
“Camarão piri-piri/Carne vinho e alho”

Freguesia da Fajã da Ovelha
Restaurante/Bar “Solar da Maloeira” – Sítio da Maloeira, 291 872 391
“Bacalhau na brasa”
Restaurante/Bar “O Precipício” – Sítio de São Lourenço, 291 872 425
“Bife à Precipício”
Snack-Bar/Mini Mercado “Moinho” – Sítio da Maloeira, 291 872 181 - 961 934 040
“Empanadas”/ “Sandes Filete de espada” / “Poncha”

Freguesia da Ponta do Pargo
Restaurante “O Farol” – Residencial O Farol, 291 880 010
“Grelhado misto de carnes”
Casa de Chá “O Fio” – Sítio do Salão de Baixo, 291 882 525
“Peixe espada em vinho e alho”
Restaurante “A Carreta” – Sítio da Lombada Velha, 291 882 163
“Espetada”

À Noite...
Bares e Disco pubs
Art Café, Sítio da Ribeira Funda, Estreito da Calheta
Joe’s Bar, Sítio da Igreja, Jardim do Mar
Catedral, Vila da Calheta, Calheta
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Onde dormir

Guia do alojamento no Concelho da Calheta

Freguesia do Arco da Calheta
Casa de Campo da Fajã www.casadafaja.com, Sítio da Fajã,
966 014 104
Casa de Campo Quinta das Anoneiras, Sítio do Ledo, 291 827 218
Casas de Campo Quinta do Conde, Fonte do Til, 291 827 166
Moradia Turística Casa Calhau Grande (2ª), Sítio do Massapez,
962 806 626
Moradia Turística Casa Flores (2ª) www.ferienwohnung-madeira.
com, Sítio da Bagaceira, 291 827 106
Moradia Turística Casa Lurdes (2ª), Sítio da Lombada do Loreto,
964 519 540
Moradia Turística Vista Atlântico (2ª), Sítio da Corujeira,
914 850 454
Estalagem Pico da Urze **** www.hotelpicodaurze.com, Ovil,
Paul da Serra, 291 820 150
Estalagem Engenho Velho **** www.engenho-velho.com, Sítio do
Ledo, 291 820 500
Apartamentos Turísticos “Casa Serena” **, Sítio do Ledo,
291 827 817

Freguesia da Calheta
Hotel Calheta Beach **** www.calheta-beach.com, Vila da
Calheta, 291 820 300
Moradia Turística Vista Paraíso (2ª), Atouguia, 967 155 135
Moradia Turística Neolina e Palmeira (2ª), Sítio do Lombo do
Doutor, 291 824811
Apartamentos Turísticos **, Lombo da Estrela, 291 822 528
Apartamentos Turísticos Beira Mar *** , Vila da Calheta,
291 822 390
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Freguesia do Estreito da Calheta
Casa de Campo Átrio
www.atrio-madeira.com, Sítio dos Moinhos Acima,
291 820 400
Estalagem Quinta das Vinhas ****
www.madeira-travel.com, Sítio dos Serrões, 291 820 040
Pensão Quinta Alegre (Albergaria)
www.quinta-alegre.com , Lombo dos Reis, 291 820 480
Pousada da Juventude, Sítio dos Serrões, 291 823 048

Freguesia dos Prazeres
Hotel Apart. Jardim Atlântico ****
www.jardimatlantico.com, Lombo da Rocha, 291 820 220
Pensão Prazeres (1ª) “Casa de Chá”, Sítio da Estacada,
291 823 070/71

Freguesia do Jardim do Mar
Hotel Jardim do Mar ***, Sítio da Piedade, 291 823 616
Moradia Turística Cecília (2ª) www.madeira-tourist.com , Sítio
da Igreja, 291 822 642

Freguesia da Fajã da Ovelha
Casa de Campo - Casa dos Falcões, Sítio dos Falcões/Eirinhas,
291 702 400 / 919 910 437
Casa de Campo
963 469 557

“O

Lugarinho”,

Unid. Tur. Rural
291 872 660

Casal

São

João,

Sítio
Sítio

da
de

Raposeira,
Maçapez,

Unid. Tur. Rural Quinta São Lourenço, Sítio de São Lourenço,
291 872 038
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Freguesia do Paúl do Mar
Aparthotel Paúl do Mar **** www.hotelpauldomar.com, Ribeira
das Galinhas, 291 870 050

Freguesia da Ponta do Pargo
Moradia Turística Bungalows Amparo (2ª), Sítio do Amparo,
291 882 416
Residencial O Farol www.residencialofarol.pt.vu , Sítio do Salão
de Baixo, 291 880 010

contactos úteis
Câmara Municipal da Calheta
Telefone: (+351) 291 820200
Fax: 291 823235 (Presidência) / 291 822068 / 291 822518
(gerais)
Email: camara@cm-calheta-madeira.com
Site: www.cm-calheta-madeira.com
Emergência: 112
Bombeiros Voluntários da Calheta: 291 827204
Protecção Civil: 291 700112
Polícia de Segurança Pública: 291 822422
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens: 291 822 797 /
800 200 204
Rádio Calheta: 291 820 130
Conservatória do Registo Civil e Predial e Cartório Notarial:
291 822 103 / 291 823 757
Repartição de Finanças: 291 822 110
Delegação Escolar: 291 822426 / 291 824 194
Empresa de Electricidade Madeira/Calheta: 291 822 780
Autocarros Rodoeste: 291 220 148
Estação de Serviço: 291 822 322
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Mercado Abastecedor dos Prazeres: 291 820 270
Quinta Pedagógica dos Prazeres: 291 822 204
Engenho da Sociedade de Engenhos da Calheta: 291 822 264,
291 822 118
Farol da Ponta do Pargo: 291 882 125
Centro das Artes
291 822 808

/

Casa

das

Mudas:

Porto de Recreio: 291 824 004/05

Freguesia do Arco da Calheta
Junta de Freguesia: 291 822 742
Centro de Saúde: 291 822 161
Espaço Multimédia do Loreto: 291 827 600
Espaço Multimédia do Arco: 291 827 676
Praça de Taxis: 291 822 423
Farmácia: 291 827 077

Freguesia da Calheta
Junta de Freguesia: 291 823 382
Centro de Saúde: 291 822 244
Espaço Multimédia: 291 820 200
Praça de Táxis: 291 822 129
Farmácia: 291 82 020
Casa do Povo: 291 824 184

Freguesia do Estreito da Calheta
Junta de Freguesia: 291 823 233
Centro de Saúde: 291 820 440
Espaço Multimédia: 291 824 344
Farmácia: 291 823 824

Freguesia dos Prazeres
Junta de Freguesia: 291 822 301
Centro de Saúde: 291 822 474
Espaço Multimédia: 291 823 300
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291

820

900

Freguesia do Jardim do Mar
Junta de Freguesia: 291 823 138
Centro de Saúde: 291 822 261
Espaço Multimédia: 291 823 138

Freguesia do Paúl do Mar
Junta de Freguesia: 291 872 345
Centro de Saúde: 291 870 010
Casa do Povo: 291 872 107

Freguesia da Fajã da Ovelha
Junta de Freguesia: 291 872 141
Centro de Saúde: 291 872 188
Casa do Povo: 291 872 757

Freguesia da Ponta do Pargo
Junta de Freguesia: 291 882 233
Centro de Saúde: 291 882 133
Espaço Multimédia: 291 882 420
Farmácia: 291 882 433
Casa do Povo: 291 882 467
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