
 

A Capital de Santa Catarina! 
Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina, no Sul do 

Brasil e destaca-se por ser a capital brasileira com o melhor Índice 

de Desenvolvimento Humano. A cidade nasceu à volta da antiga 

povoação de Nossa Senhora do Desterro e de uma capela onde 

hoje está a Catedral de Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, 

que dá nome ao estado, cuja história e colonização está muito 

ligada a Portugal e aos Açores. Foram portugueses destas ilhas 

que, a convite da coroa portuguesa, a colonizaram no séc. XVIII. 

Santo António de Lisboa e Lagoa da Conceição são os povoados 

mais antigos desta época, ambos a não perder. Os açorianos leva-

ram a sua cultura e artes, incluindo a arte da caça à baleia, tendo 

implantado "armações" para o efeito em diversos locais, nomea-

damente em Armação da Piedade, perto de Ponta dos Ganchos.  

Caminhar pelo o centro histórico da cidade é prazeroso e enrique-

cedor, para quem aprecia cultura e arte. A maior atracção está 

nos casarios de épocas passadas, alguns ainda com arquitectura 

portuguesa. O Palácio Cruz e Souza, o Mercado Público Municipal 

de Florianópolis, a Alfândega e os  fortes do centro da cidade, 

como o museu de Armas, do Forte Santana são um convite à nos-

talgia do Império Português.   
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Nas redondezas! 

A costa de S. Catarina tem muito para oferecer. Não deixe de visi-

tar a norte de Florianópolis, Armação da Piedade, Ponta dos Gan-

chos, Ilha de Anhatomirim, Enseada dos Zimbros, Enseada do 

Mariscao e Porto Belo.  

PONTA DOS GANCHOS 

Praias! 

Conhecida pelas muitas praias, a Ilha de Santa Catarina é perfeita 

para a prática de desportos náuticos, especialmente o surf e mer-

gulho, além de contar com passeios marítimos, belas dunas e tri-

lhas que oferecem caminhadas ecológicas. A preservação do meio 

ambiente e uma extraordinária biodiversidade, possibilitam uma 

infinidade de opções. As praias mais famosas são as do Mole, Joa-

quina e Moçambique para os surfistas no leste, e Jurerê, Ingleses, 

Daniela, com águas calmas para toda a família, no norte. Não dei-

xe de ir à ilha de Campeche à frente da praia de Campeche. 



 

Informações Úteis:  
 Clima : Florianópolis fica na Região Sul do Brasil, na zona temperada e banhada pelo Oceano Atlântico, têm clima quente  

 no Verão e fresco no Inverno com a precipitação distribuída ao longo do ano.  

 As temperaturas médias (máxima /mínima diurnas) são: 

  
  Época Alta: A melhor altura para visitar Florianópolis é de Dezembro a Abril. A temperatura da água do mar está sempre 

 acima dos 22ºC de Novembro a Abril ultrapassando os 25ºC  em Fevereiro e Março. 

 Como chegar: Via aérea, com a TAP, em voos à partida de Lisboa via Rio, S.Paulo ou Porto Alegre.  

 Passaporte/Vistos: Necessita ter um passaporte válido mas não precisa de qualquer visto. 

 Aluguer de viatura : Dado o tamanho da ilha e a distância entre as diversas praias recomenda-se o aluguer de automóvel. 

 Corrente eléctrica: No Brasil a corrente eléctrica varia conforme a cidade. Pode ser de 220 ou 110 V. Em Florianópolis é de 

 220V mas as tomadas são diferentes pelo que são necessários adaptadores. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
29/22 30/22 28/21 26/18 23/16 21/14 21/13 22/15 22/15 24/17 26/19 28/21 

Gastronomia! 

Simples e saborosa, a gastronomia típica é o resultado da combina-

ção das mesas portuguesa e nativa. Os elementos principais são os 

peixes e os camarões. As ostras, são outro atractivo gastronómico 

da cidade e da ilha, sendo a região responsável por 70% da produ-

ção nacional. A sequência de camarão é o prato típico do cardápio 

dos turistas. Em Outubro, a Festa Nacional da Ostra e da Cultura 

Açoriana movimenta a cidade. O Centro da cidade tem bons res-

taurantes e as regiões da Lagoa da Conceição, no meio da ilha, de 

Santo António de Lisboa e Sambaqui, também têm restaurantes 

que juntam aos bons pratos belas paisagens. No norte da ilha 

fazem-se refeições no espírito de balada em Jurerê Internacional. 

Na Costa da Lagoa, o almoço completa o passeio de barco. Já na 

parte sul, os melhores restaurantes ficam em Ribeirão da Ilha, onde 

restaurantes cultivam as próprias ostras.  

Para reservas ou informações contactar: 

 

 

 
Global Mundi Brazilian Tour Operator 

globalmundi@dmclinks.pt  

 

 

Em Portugal: 
DMClinks – Destinos MC 

Maria do Carmo Camacho  
Email: mariacarmo.camacho@dmclinks.pt  

Telefone : 965663672 
www.dmclinks.pt 

 

 

Hotéis! 

Na zona de Florianópolis recomendamos os hotéis de 5*: Hotel 

Ponta dos Ganchos Exclusive Resort, Hotel Jurerê il Campanario, 

Hotel Costão do Santinho Resort (all inclusive) e Hotel Majestic (no 

centro da cidade). Na categoria de 4* recomendamos o Hotel Jure-

rê Beach Village, o Hotel Vida Sol e Mar Resort (Praia do Rosa), 

Hotel Boutique Quinta das Videiras na Lagoa da Conceição, os 

hotéis Costa Norte, Ingleses Para Hotel e Oceania Park Hotel, na 

Praia dos Ingleses, os hotéis Blue Tree Florianópolis e Slaviero Exe-

cutive no centro da cidade, o Hotel Praia Mole Eco Resort na Praia 

Mole. Na categoria de 3* recomendamos o Hotel Express (Praia dos 

Ingleses). Na Praia de Campeche recomendamos a Pousada Vila 

Tamarindo Eco Lodge (Superior) e a Pousada Natur Campeche 

(Superior). HOTEL PONTA DOS GANCHOS 

ILHA DO CAMPECHE 

PRAIA DO  JURERÊ 

LAGOA DA CONCEIÇÃO 


