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Hard

Duração Extensão07h00 17,1 km
Duration Length

Bicicletas
Bicycles

Motorizados
Motorized

Equestres
Equestrian

Vertigens
Vertigo

Equipamento
Equipment

Ondulado
Wavy trail

Pedestrianistas
Walkers

Caminho certo
Right way

Caminho errado
Wrong way

Vire à direita
Turn right

Vire à esquerda
Turn left

Percurso Pedrestre / Walking Trail

Grande Rota  Etapa 1 / Stage 1
Vila do Porto - Cardal
Ilha de Santa Maria / Santa Maria island

GR
01

SMA

Parque Natural de Santa Maria
Santa Maria Natural Park

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

conservação destes habitat naturais.
The trail goes through protected areas and natural reserves. It’s our 
responsability to contribute to its protection, as well as to assure its 

biodiversity through the conservation of these natural habitats.



A Grande Rota de Santa Maria percorre 
toda a ilha, numa extensão de 78,6 
quilómetros circulares, transportando-o 
por zonas de interesse geomorfológico, 
geossítios e áreas protegidas, através da 
mais antiga ilha dos Açores (+/- 8 MA). 
O percurso encontra-se dividido em 
quatro etapas, de aproximadamente 20 
quilómetros cada. Deverá planear o 
percurso, de acordo com a sua condição 
física, interesse e disponibilidade. 
Existem, entre as etapas, locais próprios 
para pernoitar (Turismo em Espaço Rural 
e Albergues), uma vez que o campismo 
selvagem não é permitido. 

Esta etapa, com 17,1 quilómetros de 
extensão pela costa Sul, faz a ligação 
entre a Vila do Porto e a zona rural do 
Cardal.

Inicie o percurso junto ao Forte de São 
Brás e ao sair da vila, desça para a 
Ribeira de São Francisco. O caminho 
prossegue em direção a Este, num plano 
ascendente, até à Pedreira do Campo 
(foto 1), um geossítio que visa a 
preservação e promoção desta 
singularidade geológica, paleontológica, 
vulcanológica e onde é possível observar 
fósseis marinhos.

Daqui o percurso continua por terrenos 
agrícolas, passando pelas Grutas do 
Figueiral (foto 2), rumo à Prainha (foto 
3) e Praia Formosa. Em caso de forte 
agitação marítima, opte pelo caminho 
alternativo. Antes de chegar à Praia 
Formosa irá passar por uma ligação 
com a Baía de São Lourenço através do 
PR 06 SMA – Areia Branca.

Ao sair da zona balnear irá passar pela 
ermida de Nossa Senhora dos Remédios 
e daqui o percurso segue pelo caminho 
velho da Praia. Esta antiga passagem 
ascendente, liga a baía à freguesia de 
Santo Espírito.

Siga junto à orla costeira por caminhos 
rurais e alguns troços em estradas 
regionais, onde se aconselha prudência, 
em direção à Ponta da Malbusca, com 
vista privilegiada sobre toda a costa 
Sudoeste. O percurso desce, passando 
pela Ribeira do Maloás (foto 4), um 
geossítio com uma impressionante 
formação geológica. Continue por 
caminhos agrícolas e à medida que se 
aproxima do final da etapa é possível 
fazer um desvio para apreciar a ermida 
de Nossa Senhora da Boa Morte. Siga a 
sinalética por caminhos de terra batida, 
zonas de mato e terrenos agrícolas até 
chegar ao Cardal.

The Grand Route of Santa Maria runs 
throughout the all island, on an extension 
of 78,6 circular kilometers, taking you 
into areas of great geomorphological 
interest, geosites and protected areas 
along the oldest island of the Azores (+/- 
8 MY). The trail is divided into 4 legs of 
approximately 20 kilometers each. You 
should plan your walk according to your 
physical condition, interest and 
availability. There are, between legs, 
proper places to stay overnight (Rural 
Tourism and Hostels) since wild camping 
is not allowed.

This leg, with 17,1 km length along the 
South coast connects Vila do Porto and 
the rural area of Cardal.

Begin the trail near the Fortress of São 
Brás and leaving the village, go down to 
Ribeira of São Francisco. The trail 
continues towards East on an ascending 
sense until Pedreira do Campo (photo 1), 
a geosite that aims the preservation and 
promotion of this geological, 
paleontological and volcanology 
singularity where it is possible to observe 
marine fossils. 

From here the trail proceeds through 
farming fields, passing by the caves 
Grutas do Figueiral (photo 2), towards 
Prainha (photo 3) and Praia Formosa. In 
case of stormy sea disturbance, choose 
the alternative path. Before reaching 
Praia Formosa, you will pass by a 
connection to Baía of São Lourenço 
through PR 06 SMA – Areia Branca.

Leaving the bathing area you will pass 
by the Chapel of Nossa Senhora dos 
Remédios and from here, the route 
follows the old road of Praia. This old 
ascending passage connects the bay to 
the village of Santo Espírito.

Continue along the coastal area through 
rural roads and some sections on the 
regional roads, where you should be 
careful, towards Ponta da Malbusca, 
with a privileged view over the entire 
Southwest coast. The trail goes down, 
passing by the stream Ribeira do Maloás 
(photo 4), a geosite with an impressive 
geological formation. Continue through 
farming roads and as you approach the 
end of this leg, it is possible to make a 
detour to enjoy the Chapel Nossa 
Senhora da Boa Morte. Follow the marks 
through dirt roads, wood areas and 
farming fields until you reach Cardal.

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
EMERGENCY CONTACTS

Número Nacional de Emergência
Emergency Call Number 112

(00 351) 296 820 220 (00 351) 296 820 112

(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.
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.

Alojamento Turístico
Accommodation

Restaurante
Restaurant

Geossítio
Geosite

Parque de Campismo
Camping Park

Mercado/Mercearia
Market/Grossery

Gruta
Cave

Porto Marítimo
Harbour

Monumento/Museu
Monument/Museum

Ermida
Hermitage

Parque Eólico
Wind Farm

Autocarro
Bus

Estacionamento
Parking

Miradouro
Viewpoint

Zona Balnear
Bathing Area

Fontanário
Fountain

Ponto de interesse
Point of interest

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

Monumento Natural
Natural Monument

Direção Regional do Turismo
Tourism Board
Tel: +351 292 200 500 
e-mail: acoresturismo@azores.gov.pt

Posto de Turismo de Vila do Porto
Tel: +351 296 883 124
e-mail: pt.sma@azores.gov.pt
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Vila do Porto - Cardal
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