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ETAPA 1 Extensão07h00 21,9 km
STAGE 1 Length

Duração
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Fácil
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Hard

Caminho errado
Wrong way

Vire à direita
Turn right

Vire à esquerda
Turn left

Caminho certo
Right way

Parque Natural da Terceira
Terceira Natural Park

O percurso atravessa zonas protegidas. É responsabilidade de 
todos nós contribuirmos para a sua proteção, bem como 
assegurar a sua biodiversidade através da conservação destes 
habitats naturais.

The trail goes through protected areas. It’s our responsability to 
contribute to its protection, as well as to assure its biodiversity 
through the conservation of these natural habitats.
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Percurso Pedrestre / Walking Trail

Grande Rota do Oeste
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Ilha Terceira / Terceira island



Número Nacional de Emergência
Emergency Call Number 112

Saiba mais
See how it works

Faça o download da app PROCIV AZORES, ALERT4YOU:
Download PROCIV AZORES, ALERT4YOU APP:

(00 351) 296 308 625

A Grande Rota do Oeste, com uma extensão de 31,2 quilómetros, 
pretende dar a conhecer aos pedestrianistas o seu rico e vasto 
património natural, paisagístico e sociocultural. Ao longo da Grande 
Rota observa-se uma grande variedade de cenários, comunidades e 
ecossistemas, como zonas de recreio e lazer, falésias costeiras, bosques 
seminaturais e zonas de montanha, da Serra de Santa Bárbara
Inicie na Reserva Florestal de Recreio da Lagoa das Patas, local de 
merendas e lazer. Siga até ao cone vulcânico do Pico Gaspar e daí 
pelos Mistérios Negros (PRC 01 TER) até à Lagoinha do Vale Fundo. 
Entre numa antiga vereda e siga o caminho florestal, a norte da serra. 
Desça à Lagoa do Cerro (foto 1) onde está um abrigo para 
observadores de aves. Regresse ao ponto onde efetuou o desvio siga 
no sentido oeste. Por caminhos florestais e entre sebes de criptomérias 
(Cryptomeria japonica), encontra a subida para a Lagoinha da Serreta 
(PRC 03 TER), que se encontra encaixada no flanco da Serra de Santa 
Bárbara, rodeada de endemismos (foto 2). Regresse, continue em 
frente e desça a pastagem à sua direita, que contorna o vale da ribeira 
do Além. Siga a sinalética até encontrar o parque de estacionamento, 
local onde termina a etapa. A partir daí, é possível fazer ligação à 
zona costeira, através da próxima etapa da Grande Rota, que liga o 
Pico Negrão à Mata da Serreta. Uma vez que a primeira etapa se 
desenvolve maioritariamente numa zona acima dos 500 metros de 
altitude, é aconselhável que seja realizado em dias de bom tempo e 
visibilidade. 

The West Great Route prompts hikers to get acquainted with its rich and 
vast natural, scenic, social, and cultural heritage along an extension of 
31,2 km. Throughout this route it is possible to observe a wide range of 
landscapes, natural communities and ecosystems, such as recreational 
areas, coastal cliffs, semi-natural forests and mountain areas of Serra 
de Santa Bárbara.
Start this stage at the Forest Reserve and Recreation Park of Lagoa das 
Patas. Follow the road towards the volcanic cone of Pico Gaspar and, 
from there, to Mistérios Negros (PRC 01 TER) until Lagoinha do Vale 
Fundo. Take the old pathway and follow the forest trail north of the 
mountain. Head down to Lagoa do Cerro (photo 1) where a shelter for 
birdwatchers can be found. Return to the detour point and head west. 
Following through forest paths and among hedges of cryptomeria 
(Cryptomeria japonica), find the ascent to Lagoinha da Serreta (PRC 03 
TER) surrounded by endemic species, which is embedded in the flank of 
the Serra de Santa Bárbara (photo 2). Take the same path downwards, 
follow straight ahead and head down through the pasture on the right, 
skirting the valley of Ribeira do Além. Follow the trail marks to the car 
park, where this stage ends. The next stage of this Great Route connects 
this location to the coastline, from Pico Negrão to Mata da Serreta. It is 
recommended to hike this stage with good weather and visibility, 
since it mostly takes place in an area with an altitude above 500m.

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.
5. In case of emergency mention the last numbered post that you passed by.

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.
5. Em caso de emergência refira o último poste numerado pelo qual passou.
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Direção Regional do Turismo
Tourism Board

Tel: +351 292 200 500 
e-mail: acoresturismo@azores.gov.pt

Posto de Informação Turística da Terceira
Terceira Tourist O�ce

Tel: +351 295 404 810/800
e-mail: pt.de.ter@azores.gov.pt

Posto Turismo do Aeroporto das Lajes
Lajes Airport Tourist O�ce

Tel: +351 295 513 140
e-mail: pt.ae.ter@azores.gov.pt


