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CONTATOS DE EMERGÊNCIA
EMERGENCY CONTACTS

Número Nacional de Emergência
Emergency Call Number 112

(00 351) 296 820 220 (00 351) 296 882 324

(00 351) 296 308 625

Ethic and behaviour code for hikers: 
1. Before starting the walk always inform someone about the trail you will take and 

when you intend to start it.
2. Make sure you have the adequate equipment and enough supplies.

3. Avoid leaving the identified trail and do not take shortcuts.
4. Throughout the course, leave all gates closed.

Código de ética e conduta do pedestrianista:
1. Antes de iniciar a caminhada, informe sempre alguém de qual o 

percurso que irá fazer e quando pretende começar.
2. Certifique-se de que possui o equipamento adequado e os 

mantimentos necessários.
3. Evite sair do trilho identificado, não utilize atalhos.

4. Feche todos os portões que abrir ao longo do
    percurso.

Médio
Medium

Direção Regional do Turismo
Tourism Board

Delegação de Turismo de São Miguel
São Miguel Tourism Board

Tel: +351 296 308 625 
e-mail: info.turismo@azores.gov.pt

Posto de Turismo de Santa Maria
Tel: +351 296 886 355 

e-mail: pt.sma@azores.gov.pt

Esta pequena rota circular, 
percorre uma área florestal 
inserida em área protegida, 
passando por vários 
miradouros naturais de 
onde é possível visualizar as 
diferentes paisagens da ilha. 
Comece o trilho no parque 
de estacionamento do Pico 
Alto e suba a escadaria 
próximo de um edifício 
militar até ao ponto mais 
alto da ilha (foto 1), com 
várias perspetivas sobre 
Santa Maria. 

Daqui o percurso retorna ao 
ponto inicial e segue por um 
caminho de terra batida em 
uma zona florestal em 
direção a Norte, ao longo 
do troço irá encontrar 
árvores de grande porte – 
Criptoméria (Cryptomeria 
japonica), bem como 
alguma vegetação arbustiva 
endémica, como o Folhado 
(Viburnum treleasei), ou a 
Uva-da-serra (Vaccinium 
cylindraceum) (foto2).

O percurso continua num 
plano descendente e 
curvilíneo passando por um 
desvio à esquerda para o 
miradouro da Caldeira, local 
com uma vista 
impressionante sobre a 
costa Oeste da ilha (foto 3). 
De volta ao caminho 
principal passe pela Casa do 
Guarda, ponto de 
intersecção com a grande 
rota de Santa Maria (GR 01 
SMA) e dirija-se em direção 
a Sul, no sentido da 
localidade do Alto Nascente.

Daqui o caminho começa a 
subir de volta ao ponto 
inicial por um caminho 
utilizado pelos trabalhadores 
responsáveis pela 
arborização desta área. 
Neste última fase irá passar 
por um monumento erguido 
em memória das vítimas do 
maior acidente de viação em 
Portugal em 1989 (foto 4).

This small circular route covers a 
forest area inserted in a protected 
area, passing through several 
natural viewpoints from where it’s 
possible to see different 
landscapes of the island.
Begin the trail at the parking place 
of Pico Alto and go up the stairs 
next to a military building until the 
highest point of the island (photo 
1), with various perspectives over 
Santa Maria.

Follow the road until you enter a 
forest area towards North, along 
the path you will find trees of 
large size – Criptoméria 
(Crytomeria japonica), as well as 
some bushy endemic vegetation 
such as Folhado (Viburnum 
treleasei) or  Uva-da-serra 
(Vaccinium cylindraceum) (photo 
2).

The trail continues on a downward 
and curvy sense passing by Casa 
da Guarda on the Alto Poente. In 
this drive there is a detour on your 
left that leads to the viewpoint of 
Caldeira, place with an impressive 
view over the West coast of the 
island (photo 3). Back to the 
primary route and after the Casa 
da Guarda, place where it crosses 
with the Grand Route of Santa 
Maria (GR 01 SMA), the road 
follows towards the location of 
Alto Nascente.

From here, the trail starts climbing 
back to the starting point, through 
a path used by the workers in 
charge of the afforestation of the 
area. At this final stage you will 
pass a monument in honor of the 
victims of the biggest aviation 
accident in Portugal, in 1989 
(photo 4). 

Parque Natural de Santa Maria
Santa Maria Natural Park

Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies
Habitat/Species Management Area

Paisagem Protegida
Protected Landscape

Área Protegida de Gestão de Recursos
Protected Area with Sustainable Use of Natural Resources


