Quem Somos
O Centro de mergulho Mantamaria, surge em Outubro 2010 da aposta na riqueza da vida marinha da Ilha de
Santa Maria por parte da empresa marítimo-turística Mantamaria (Registo MT 10/2010 e AT
14/2015/RAA). GPS: 36º 57′ 4″ N – 25º 8′ 58″ W
A equipa Mantamaria conta com a experiência e o profissionalismo de instrutores de mergulho, divemasters,
skippers e de pessoal de apoio, para que num ambiente relaxante a experiência subaquática em Santa Maria
seja da mais alta qualidade e satisfação.
O Centro está equipado com cinco excelentes embarcações, todas aptas para mergulho e passeios à volta da
Ilha, uma central de enchimento Bauer B_Trox Menbrana Nitrox e Trimix top de gama e com todo o
equipamento de mergulho necessário para o desenvolvimento desta atividade com segurança e conforto.

Mergulho
Ilha de Santa Maria
À volta da Ilha de Santa Maria, podem realizar-se vários tipos de mergulho, resultantes da diversa formação geológica
característica do arquipélago dos Açores - 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.

Alguns locais de mergulho…
A Oeste
•

Ilhéu da Vila – (Principiantes)

•

Baixa da Cagarra – (Principiantes)

•

Calçada do Gigante – (Principiantes)

•

Baixa de Fora – (Intermédios)

•

Cabeço João Lopes – (Experientes)

•

Ambrósio – (Experientes)

A Este
•

Pedrinha - (Principiantes)

•

Baixa da Cré – (Principiantes)

•

Baixa da Maia – (Intermédios)

•

Gruta dos camarões – (Intermédios)

•

Pedrinha da Maia – (Intermédios)

•

Pinheiro – (Experientes)

•

Gruta Azul – (Experientes)

•

Cabeço Badejo – (Experientes)

NOTA IMPORTANTE:
Por questões de segurança a prova de certificação e experiência é indispensável no nosso Centro, tal como a
apresentação de certificado médico e o formulário de inscrição.
pedimos também que leia com atenção e assine os nossos Termos e Condições.
Muito Obrigado pela vossa compreensão.

Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas e Dollabarat
O mergulho na Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas e Dollabarat é o nosso produto de excelência, pois somos
a ilha mais próxima deste local que é considerado por muitos como o melhor local de mergulho da Europa – encontrase a 20 milhas a Nordeste da Ilha de Santa Maria. Os Ilhéus das Formigas são compostos por 8 rochedos que se elevam
na superfície com baixa altitude, albergando um farol. À volta dos Ilhéus existem vários locais de mergulho, sendo o
naufrágio do Navio “Olympia” no lado sudoeste e uma zona com fendas e elevado declive a Sudeste os mais procurados.
A cerca de 3 milhas a Sudeste encontra-se o monte submarino Dollabarat. Este eleva-se até 5 metros de profundidade
da superfície, revelando-se através de um intenso tom azul turquesa, proveniente da sua espetacular formação rochosa,
onde se salientam as extensas Lages planas. Ambos os locais por estarem localizados em “mar aberto”, estão sujeitos a
correntes fortes e registam grandes profundidades sendo por isso o mergulho recomendado somente a mergulhadores
experiente e com boas condições climatéricas. Aqui podem observar-se um vasto número de espécies subaquáticas:
Patruças, Moreias, Congros, Meros, Badejos, Peixe-cão, Coral Negro, etc., sendo a grande atração a elevada diversidade
de pelágicos que por aqui passam – Lírios, Serras, Bicudas, Bonito, Jamantas, Wahoo’s e por vezes tubarões. É de
salientar que esta é a zona do arquipélago dos Açores onde se regista com mais frequência a observação de tão elevado
número de espécies pelágicas.

Santa Maria
Para além do mar muito há a explorar
A envolvência e riqueza natural desta pequena ilha, em pleno Oceano Atlântico, convida-nos à descoberta da natureza,
deixando o rebuliço dos tempos modernos para lá da linha do horizonte.
A Ilha de Santa Maria é a mais antiga dos Açores e a primeira que foi descoberta e posteriormente povoada (Séc.XV),
por Portugueses oriundos do Algarve e Baixo Alentejo.
Por aqui passou Cristóvão Colombo, no regresso da sua primeira viagem à América, facto que está assinalado no lugar
dos Anjos.
O contraste paisagístico é um dos seus grandes encantos. Pode-se dizer que a ilha se divide em duas zonas distintas.
Uma que se estende de Sul a Oeste, plana e solarenga, apresentando uma vegetação rasteira e outra a Norte e Nordeste,
montanhosa, com vegetação abundante e verdejante.
A sua costa é muito recortada, formando baías e pequenas enseadas que dão lugar a praias bastante agradáveis, sendo
as mais famosas a Baía de São Lourenço e da Praia Formosa que tem a particularidade de serem as únicas de areia
branca nos Açores.
Um dos grandes contributos para a riqueza do património natural de Santa Maria são os seus aspetos geológicos e
geomorfológicos. É a única ilha nos Açores que possui jazidas de fósseis marinhos – Pedreira do Campo, Grutas do
Figueiral, Cré e “Pedra que Pica”; o Paleoparque Sta Maria oferece a Rota dos Fosseis único em ilhas atlânticas; locais
de visita obrigatória.

