DESCRIÇÃO

O Ilhéu de Vila Franca do Campo localiza-se na freguesia de São Pedro, concelho
de Vila Franca do Campo, na costa sul da Ilha de São Miguel.

De origem vulcânica, apresenta uma forma semicircular quase perfeita com 150
metros de diâmetro e situa-se uma distância de 1200 metros do cais do Tagarete, onde
existem ligações regulares de um cruzeiro explorado pelo Clube Naval de Vila Franca
do Campo.

A abertura, designada por Boquete, está voltada a Norte, isto é, na direção da costa da
ilha, o que impede a entrada da agitação marítima para o interior proporcionando uma
zona tranquila para banhos. Os banhistas podem usufruir de instalações sanitárias,
vestiários, vigilância e assistência na zona balnear. A bacia é uma piscina natural de
águas límpidas e cristalinas ótimas para mergulho e para observar a abundância de
espécies marinhas ali existentes.

Sendo o “Ex-libris” de Vila Franca do Campo e uma Área Protegida, utilizada durante a
época balnear, são condicionadas e proibidas algumas atividades para uma boa gestão
de habitats rodeado de vegetação endémica e espécies de aves, tais como o Cagarro e
o Garajau-Comum.

O Ilhéu de Vila Franca do Campo abre a sua época balnear Junho e encerra em
outubro, tendo o limite máximo de 400 utentes por dia. O bilhete pode ser adquirido

na própria bilheteira situada no cais do Tagarete ou online através do link
(http://cnvfc.net/cruzeiro/)

Frequência média diária: 400 utentes
Temperatura média da água do mar: 21ºC
Época Balnear 2019: 1 de junho a 15 de outubro
Horário de Assistência a Banhistas: 10h00 às 18h00

CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

2012 – Boa
2013 – Boa
2014 – Boa
2015 – Boa
2016 – Boa
2017 – Boa
2018 - Boa

ENTIDADES RESPONSÁVEIS

Gestão da Zona Balnear:
Clube Naval de Vila Franca do Campo
Telefone: 296 582 333
Email: geral.cnvfc@sapo.pt

Monitorização da Qualidade da Água:
Direção Regional dos Assuntos do Mar
Telefone: 296 202 400
Email: info.dram@azores.gov.pt

Autoridade Marítima:
Capitania do Porto de Ponta Delgada
Telefone: 296 205 240
Email: capitania.pdelgada@amn.pt

Autoridade de Saúde:
Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel
Telefone: 296 205 260
Email: sres-cspd@azores.gov.pt

