Onde Estamos
O nosso Centro de Mergulho situa-se em pleno Oceano Atlântico, na
ilha de Santa Maria, a ilha mais sudeste do Arquipélago dos Açores.
Esta localização proporciona excelentes condições para a prática do
mergulho, não só pelas magníficas visibilidades (20-40m) e
temperaturas da água (22-24 oC), mas também porque nos coloca “às
portas” da Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas e Banco
Dollabarat e Áreas Marítimas Protegidas (AMP) como as Baixas do
Ambrósio, Pedrinha e Maia – consideradas por muitos os melhores
locais de mergulho da Europa.

A 2 horas de Lisboa!
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A Nossa Logística

Embarcações
Manta ---------------------7,10m, semi-rígido,

1x SUZUKI

200CV, 14 Pessoas

Badejo ---------------------8,50m, semi-rígido,

1x SUZUKI

300CV, 20 Pessoas

Birostris -------------------8,50m, semi-rígido,

1x SUZUKI

300CV, 20 Pessoas

Ratão -----------------------7,50m, semi-rígido,

1x SUZUKI

225CV, 20 Pessoas

Rilusa -----------------------7,10m, fibra-de-vidro, VOLVO PENTA 150CV,

8 Pessoas

Central de Encihmento B-Trox
Moderna e com certificação BAUER Pure Air, oferece toda a segurança de operação e uma excecional qualidade do ar
fornecido, até 40% de ar enriquecido (Nitrox).

Bauer Portátil PE300 Poseidon Edition
Equipamento de Mergulho
Garrafas de 15,12,7,6 e 3 litros; Equipamentos completos de mergulho Mares; Kits de Oxigénio.

Condições “Rebreather Friendly”
Oxigénio, Hélio e Trimix disponíveis; Booster para O2 e para He; Consumíveis e equipamento, Bail-outs de 3.7 litros;
Diversos materiais de trasfego; Analisador de O2.
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Bauer Pure Air
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Bauer Portátil PE300 Poseidon Edition
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Viatura
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Barcos

Ratão

Birostris

Badejo

Birostris
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Barcos

Badejo

Manta
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Barcos
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Barcos
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O que oferecemos
Para além das saídas guiadas de
mergulho, dispomos de formação
PADI, SSI, CMAS e DDI*; e
somos também TDI “Rebreather
Friendly” – Poseidon MKVI
Discovery Dive Centre”.

Desde 2018 também somos
portadores do galardão Bandeira
Azul sendo o primeiro Centro de
mergulho
dispondo
desta
classificação em uma das nossas
embarcações.

*Estamos aptos a guiar e formar
mergulhadores com deficiência em
segurança e a efetuar a sua
certificação.
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Área Centro Mergulho – MantaMaria
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Centro Mergulho
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Bandeira Azul
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Mergulho

Ilha de Santa Maria

Reserva Natural das Formigas e Banco Dollabarat

À volta da ilha de Santa Maria podem realizar-se vários tipos
de mergulho, resultantes da diversa formação geológica
característica do arquipélago açoriano – junto à costa, por
entre grutas, túneis e fundos de areia; em baixas litorais,
localizadas próximo da costa; ou em montes submarinos,
distantes da costa.

Considerada por muitos como o melhor local de mergulho
da Europa, a reserva encontra-se em mar aberto, a 20 milhas
a nordeste da ilha de Santa Maria. Aqui pode observar-se um
vasto número de espécies subaquáticas. É de salientar que
esta é a zona do Arquipélago dos Açores onde se regista com
mais frequência a observação de um elevado número de
espécies pelágicas.

De realçar a “Baixa do Ambrósio”, onde ocorre, todos os
anos, uma concentração de jamantas como não existe em
mais nenhum outro local do mundo -um sucesso garantido.
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Mergulho

A diversidade marinha é a cabeça de cartaz da região e a base da nossa excelência na prática desta atividade.
Todas as imagens acima foram registadas pelos nossos clientes. Muito Obrigado!
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Locais de Mergulho
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Baixa da Maia

Spot de Mergulho

Um pequeno ilhéu localizado a menos de 500 metros da costa, em frente à localidade da Maia.
É uma Área Marinha Protegida (AMP), tendo sido interdita à pesca num raio de 300m devido à sua importância
para o mergulho. Esta zona está muitas vezes sujeita a correntes moderadas a fortes. Contudo, este local é ideal
para encontros com cardumes de peixes pelágicos que partilham as águas em volta da baixa, sendo comuns os
grandes cardumes de bicudas, lírios e encharéus.
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Baixa da Penedia

Spot de Mergulho

Rochedo submerso localizado a 50 metros da costa, no lado leste da ilha de Santa Maria, com o topo a 3 metros da superfície e uma
profundidade máxima de 32 metros. É também um excelente local para a prática de snorkeling.
No topo da baixa é possível observar pequenos peixes coloridos, como os peixes-rainha, mas também polvos e moreias; As
reentrâncias do fundo abrigam algumas cracas, muitas delas ocupadas por pequenos cabozes.
A 15 metros de profundidade encontramos uma gruta oval, com algumas esponjas de várias cores. Mais abaixo chegamos a uma
fenda, junto ao fundo, onde é usual encontrar um mero de grandes dimensões e um cardume de encharéus, além de ramadas de
coral negro e cardumes de canários-do-mar.
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Baixa do Ambrósio

Spot de Mergulho

Sendo um dos locais de mergulho mais procurados dos Açores, esta Área Marinha Protegida (AMP) possui uma diversidade de vida
marinha que só se pode encontrar nos montes submarinos afastados da costa.
Localizado a apenas 3 milhas da costa norte da ilha de Santa Maria, o “Ambrósio” tornou-se um local ambicionado devido às dezenas
de jamantas que, nos meses de verão, nadam de forma muito peculiar à volta dos mergulhadores.
É um mergulho profundo e, por vezes, sujeito acorrentes moderadas a fortes; todavia pode ser realizado por mergulhadores menos
experientes e mesmo em snorkeling. A maioria dos mergulhadores opta por se manter no cabo da âncora, entre os 5 e os 15 metros,
dado que a fauna local se encontra a uma profundidade bastante baixa.
Contudo, para os mergulhadores mais experientes, é possível explorar o fundo, a cerca de 46 metros de profundidade. É constituído
por uma pequena plataforma, com cerca de 50 metros de comprimento, também ela rica em vida: cardumes
de pelágicos, lírios de tamanho impressionante, anchovas e até peixes-lua.
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Banco João lopes

Spot de Mergulho

Localizado na costa norte da ilha de Santa Maria, o Banco João Lopes é um rochedo submarino, com o topo a 14 metros da
superfície e a base a cerca de 40 metros de fundo.
Por se encontrar relativamente longe da costa, apresenta por vezes correntes moderadas a fortes, o que, associado à elevada
profundidade que se verifica em seu redor, torna este local aconselhável a mergulhadores mais experientes.
No topo da baixa abunda a fauna típica dos fundos açorianos, como os peixes-rei, os peixes-rainha, os cardumes de salemas
e as curiosas garoupas. O rochedo apresenta fortes declives e paredes verticais, por volta da cota dos 20 metros, ideais para
a observação de peixes pelágicos, como lírios, bicudas e meros.
Junto ao fundo, meros e badejos nadam ao longo da parede vertical, com grupos de jamantas pairando frequentemente em
seu redor.

Alguns Spots de Mergulho
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Ilhéu da Vila

Spot de Mergulho

Este pequeno ilhéu, chamado Ilhéu da Vila pela sua proximidade de Vila do Porto, tem cerca de 50 metros de altura e a 200 metros
da costa sudoeste da ilha. Apesar de também próximo da Marina, o local ostenta uma vida marinha com alguma abundância. Está
integrado no Parque Natural da Ilha de Santa Maria e também é uma Área Marinha Protegida (AMP).
O lado do ilhéu virado a norte é mais propício ao aparecimento de cardumes de peixes pelágicos, como lírios, bicudas e encharéus.
Também do lado norte existe uma pequena gruta, com cerca de 12 metros de profundidade, onde se podem encontrar diversas
espécies de nudi-brânquios e crustáceos, como os camarões-narval.
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Ilhéu das Lagoinhas

Spot de Mergulho

O Ilhéu das Lagoinhas situa-se a cerca de 9 milhas da Marina de Vila do Porto, na costa nordeste da ilha de Santa Maria.
Em seu redor existem várias baixas que emergem do fundo, aos 22 metros, localizando-se a menos profunda na vertente norte, a 5
metros de profundidade.
No topo das baixas podemos ver uma grande quantidade de espécies de fundo, como peixes-rainha, castanhetas-amarelas, moreias
e peixes-porco.
À medida que a profundidade aumenta podemos ver alguns meros, peixes-cão e pequenos grupos de jamantas a circular em volta
do ilhéu.
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Ilhéus das formigas/Dollabarat

Spot de Mergulho

Chega-se ao local após uma viagem de cerca de 20 milhas a partir de Santa Maria, durante a qual se avistam, normalmente, alguns
cetáceos, tartarugas e aves marinhas. A localização remota das Formigas e do Dollabarat, associada à possibilidade de observação
das múltiplas espécies que abundam nos mares das ilhas, fazem do local um dos melhores spots de mergulho dos Açores. É
recomendado sobretudo aos mergulhadores mais experientes, por ficar longe de qualquer porto de abrigo e estar sujeito a correntes
por vezes fortes.
Uma vez no local, a escolha é múltipla: pode-se visitar o naufrágio do Olympia, a sudoeste dos ilhéus, entre 30 e 50 metros de fundo,
ou explorar uma pequena baixa a 8 metros de fundo e a 50 metros a sul do farol, ou mergulhar nas paredes verticais do lado leste do
ilhéu maior, ou contornar os blocos rochosos do lado norte.
A sudeste das Formigas fica o Dollabarat, tão próximo que alguns mergulhadores aproveitam a ocasião para mergulhar nos dois
locais, considerados como reserva marinha e onde a pesca é rigorosamente proibida. O Dollabarat apresenta uma zona menos funda,
a 5 metros, entre cortada por ravinas a 8-10 metros. Esta espécie de plataforma tomba rapidamente para os 20-30 metros e as paredes
testemunham da abundante biodiversidade do local.
O conjunto Formigas-DollaBarat pode bem ser considerado como um dos melhores locais de mergulhos dos Açores. Nas suas Águas
cristalinas há sempre a oportunidade de observar muitas espécies mais frequentes, como os meros, os badejos ou os peixes-cão, mas
também alguns animais menos vulgares, como as jamantas e várias espécies de tubarões.
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Pedrinha

Spot de Mergulho

A Pedrinha fica a menos de 1 milha da costa, frende à Praia Formosa, na costa sul da ilha. É considerada uma Área Marinha
Protegida (AMP) e é um local maravilhoso para mergulhos noturnos e snorkelling.
Com o topo a cerca de 5 metros da superfície e uma grande plataforma repleta de pequenos cardurmes de peixes entre os 8 e
os 12 metros de profundidade, a baixa cai para os 30 metros de fundo (mesmo 40, na vertente sul), proporcionando um
excelente mergulho, tanto para iniciados como para mergulhadores mais experientes.
Este mergulho pode ainda revelar-nos três grutas diferentes e uma fenda larga que sobe dos 17 metros até ao topo da baixa.
Com o aumento de profundidade, e em especial em redor da gruta mais profunda, repleta de coloridos canários-do-mar,
podem observar-se grandes meros, peixes-cão, cardumes de peixes pelágicos e mesmo jamantas.

24

E podemos também…

Proporcionar-lhe atividades em Terra e no Mar, aliando a natureza e a aventura à descoberta do
património e cultura locais:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pôr do Sol;
Passeios de Barco;
Rota dos Fósseis;
Passeios Pedestres;
Pesca tradicional do Atum – a arte do Salto e Vara;
Visita aos Museus de Santa Maria;
Visita ao Centro de Interpretação Dalberto Pombo;
Visita à Biblioteca Municipal de Santa Maria;
Visita ao Farol de Gonçalo Velho.

25

Santa Maria

O contraste paisagístico é um dos seus grandes
encantos. A sua costa é muito recortada, formando
baías e pequenas enseadas que dão lugar a praias
bastante agradáveis, com a particularidade de
serem as únicas praias de areia clara nos Açores.

É a única ilha nos Açores que possuí jazidas de
fósseis marinhos. Toda a riqueza e diversidade da
ilha de Santa Maria passa pela posse de muitas
singularidades. Parta à sua descoberta, vai ficar
surpreendido!

Um dos grandes contributos para a riqueza do
Património Natural de Santa Maria são os seus
aspetos geológicos e geomorfológicos.
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Tours
3 Meios-Dias em Santa Maria
1º Dia
✓
✓
✓
✓

Centro Histórico de Vila do Porto;
Pedreira do Campo;
Grutas do Figueiral;
Praia Formosa.

✓
✓
✓
✓

Barreiro da Piedade;
Ribeira do Maloás;
Santo Espírito;
Maia.

✓
✓
✓
✓
✓

Pico Alto;
São Lourenço;
Poço da Pedreira;
Norte;
Anjos.

2º Dia

3º Dia
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À Descoberta de Santa Maria
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vila do Porto – Zona Histórica;
Pedreira do Campo;
Praia Formosa;
Pico Alto;
Barreiro da Piedade;
Museu de Santo Espírito;
Igreja da Nossa Senhora da Purificação;
Pausa para Almoço;
Maia – Vigia da Baleia;
São Lourenço;
Poço da Pedreira;
Santa Bárbara;
Norte;
Ermida de Nossa Senhora de Fátima;
Barreiro da Faneca;
Anjos.
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Meio-Dia em Santa Maria
Tarde

Manhã
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vila do Porto – Zona Histórica;
Praia Formosa;
Pico Alto;
Barreiro da Piedade;
Maia;
Museu de Santo Espírito;
Igreja da Nossa Senhora da Purificação;
Poço da Pedreira.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vila do Porto – Zona Histórica;
Praia Formosa;
Pico Alto;
Barreiro da Piedade;
Maia;
Museu de Santo Espírito;
Igreja da Nossa Senhora da Purificação;
Maia;
Miradouro São Lourenço.

*Passeio com viatura: Possibilidade de alteração do itinerário e/ou
intercalar com atividades radicais.
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Marina de Vila do Porto
9580-541 Vila do Porto, Santa Maria- Açores
M: +351 918 685 447 / +351 917 287 286
Tel.: +351 296 882 907 *Fax: +351 296 882 906
e-mail: info@mantamaria.com / Cordenadas de GPS: GPS:36o57’4’’N /25o8’58’’O
www.mantamaria.com
www.facebook.com/MantamariaDiveCenter
Licencia MT 10/2010
Licencia AT 14/2015/RAA (15 Junho)
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