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Caldeirinha
Caldeirinha

Moinho de vento tradicional
Traditional Windmill

Vista para o ilhéu da Praia
View to Praia islet

Canada do Nevoeiro
Nevoeiro alley

Parque Natural da Graciosa
Graciosa 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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Bicicletas
Bicycles

Motorizados
Motorized

Equestres
Equestrian

Equipamento
Equipment

Familiar
Family

Ondulado
Wavy trail

Duração Extensão02h30 8,7 km
Duration Length

Fácil
Easy

Médio
Medium

Difícil
Hard

Caminho certo
Right way

Caminho errado
Wrong way

Vire à direita
Turn right

Vire à esquerda
Turn left

Percurso Pedrestre / Walking Trail

Serra Branca - Praia
Ilha da Graciosa / Graciosa island
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CONTATOS DE EMERGÊNCIA
EMERGENCY CONTACTS

Número Nacional de Emergência
Emergency Call Number 112

(00 351) 295 730 215 (00 351) 295 730 200

(00 351) 296 308 625

Esta rota percorre a ilha no 
sentido Oeste/Este com início 
na zona da Serra Branca, um 
conjunto estruturas vulcânicas 
em grande parte compostas 
por espessos depósitos de 
traquitos esbranquiçados que 
lhe dão nome.
 
Inicie o percurso no Pico da 
Caldeirinha (foto 1), junto ao 
Parque Eólico e aproveite a 
altitude para visualizar a ilha 
deste ponto elevado (Geossítio 
com 360 m). 

Contorne o cone vulcânico pela 
direita e chegando ao ponto 
inicial, vire novamente à direita 
rumo a Este, transpondo uns 
antigos reservatórios de água, 
ao longo de um caminho de 
acesso a pastos e campos de 
cultivo. Passe por um charco 
seguindo à direita até chegar à 
estrada (EN3) que dá acesso, 
à direita, para o lugar do 
Barro Branco. 

Chegando à bifurcação, após 
as primeiras casas, opte por 
uma canada de terra à 
esquerda ao longo de pomares 
e pequenas matas. Perto da 
estrada (EN1-2) o caminho 
prossegue pelo interior da 
mata onde predominam os 
Eucaliptos (Eucalyptus globulus) 
e alguns Incensos (Pittosporum 
undulatum) (foto 2). 

Cruze a via (EN1-2), atravesse 
a Lagoa e dirija-se para a 
beira-mar (foto 3), passando 
por moinhos típicos, alguns 
transformados em espaços de 
turismo rural (foto 4). Siga 
junto à costa até ao Porto da 
Praia, local onde termina o 
percurso e de onde pode 
observar o ilhéu da Praia.

This route goes through the 
island, sense West/East, 
beginning in the area of Serra 
Branca, an ensemble of 
volcanic structures made 
mainly by thick sediments of 
white trachytes that gives its 
name.

Begin the trail in Pico da 
Caldeirinha (photo 1), near the 
Eolic Park and profit the high 
altitude to enjoy the view over 
the island (Geosite of 360m).

Go round the volcanic cone on 
the right and arriving to the 
starting point, turn again to the 
right, facing East, crossing 
some ancient water reservoirs, 
along a road accessing 
pastures and agricultural fields. 
Pass by a pond following right 
until you reach the main road 
(EN3) that goes, on the right, to 
the area of Barro Branco.

Arriving to the fork, after the 
first houses, choose to go by a 
dirt alley on your left, along 
orchards and small woods. 
Near the main road (EN1-2) 
the trail proceeds inside the 
wood, mainly with Eucalyptus 
(Eucalytus globulus) and 
Australian Cheesewood 
(Pittosporum undulatum) (photo 
2).

Cross the main road (EN1-2), 
pass through Lagoa and head 
to the seashore (photo 3), 
passing by typical mills, some 
now converted in spaces for  
rural tourism (photo 4). Follow 
along the coast until Porto da 
Praia, place where this trail 
ends and where you can see 
the islet of Praia. 

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.

Parque Natural da Graciosa
Graciosa Natural Park

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

Monumento Natural
Natural Monument

Ponto de interesse
Point of interest

Moinho de Vento
Windmill

Parque Eólico
Wind Farm

Ermida
Hermitage

Restaurante
Restaurant

Geossítio
Geosite

Porto Marítimo
Harbour

Alojamento Turístico
Accommodation

Miradouro
Viewpoint

Autocarro
Bus

Zona Balnear
Bathing Area

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

Posto de Turismo da Graciosa 
Graciosa Tourism Board
Tel: +351 295 712 430 
e-mail: pt.gra@azores.gov.pt

Serra Branca - Praia

8,7 km - 02h30 Fácil
Easy

açores percurso pedestre
walking trail

Corvo
Flores
Faial

São Jorge
Pico

Terceira
Sâo Miguel

Santa Maria Graciosa
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