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Paisagem vitivinícola do Bom Jesus
Wine-growing landscape of Bom Jesus

Zona balnear do Barro Vermelho 
Barro Vermelho bathing area

Moinho da Achada
Achada windmill

Ilhéu da Baleia
Ilhéu da Baleia islet

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

Duração Extensão02h30 6,6 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

Plano
Flat

Percurso Pedrestre / Walking Trail

Das Vinhas ao Mar
Ilha da Graciosa / Graciosa island
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CONTACTOS 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 pequena rota linear 
desenvolve-se na freguesia de Santa 
Cruz da Graciosa e liga a paisagem 
vitivinícola do Bom Jesus e Achada à 
zona balnear do Barro Vermelho, 
atravessando parcialmente a Área 
Protegida para a Gestão de Habitats 
ou Espécies da Ponta da Barca.  

Inicie o percurso junto à antiga escola 
primária do Bom Jesus e um 
fontanário do século XIX. Siga pelo 
Caminho do Barroso, ladeado por 
típicas casas rurais e, 200m mais à 
frente, vire à esquerda no caminho de 
terra batida. Ao alcançar a 
bifurcação (foto 1), opte pela direita e 
percorra o troço do percurso que 
atravessa a paisagem vitivinícola do 
Bom Jesus e Achada (foto 2), 
marcada pelos inúmeros currais de 
pedra basáltica que protegem as 
vinhas, bem como ruínas de antigas 
adegas, que testemunham a 
importância desta zona no passado. 

De volta ao moinho da Achada, 
estrutura típica nesta ilha, siga à 
direita e passe pelo reservatório de 
água, até alcançar novamente o 
Caminho do Barroso. Siga em frente 
por 30 metros e vire à direita no 
estreito atalho que o irá conduzir por 
entre uma segunda área de currais de 
vinhas. Ao chegar ao asfalto, siga as 
marcas que o irão guiar à Baía do 
Forno e, posteriormente ao Farol da 
Ponta da Barca, que apresenta uma 
torre com 23 metros, a mais alta dos 
Açores. Neste ponto, é possível 
observar o Ilhéu da Baleia (foto 3), 
geossítio que corresponde à chaminé 
de um antigo cone vulcânico, 
desmantelado pela erosão marinha.

Em seguida, prossiga junto à costa, 
onde irá visualizar diversas baías e 
enseadas, que constituem o habitat 
natural de diversas aves marinhas, 
como o painho do monteiro 
(Hydrobates monteiroi), o cagarro 
(Calonectris borealis), o frulho 
(Puffinus lherminieri baroli) e o 
garajau comum (Sterna hirundo). 

Após visitar o miradouro natural 
sobre a emblemática grelha de 
currais de vinha quadrangulares que 
circundam a pista do aeroporto, 
prossiga pelo empedrado até 
encontrar um desvio para a estrada, 
que o irá conduzir até à zona balnear 
do Barro Vermelho (foto 4), onde 
termina o percurso.

This small linear route, located in the 
parish of Santa Cruz da Graciosa, 
connects the wine-growing landscape 
of Bom Jesus and Achada to the 
bathing area of Barro Vermelho, 
partially crossing the Protected Area 
for the Management of Habitats or 
Species of Ponta da Barca.

Start the trail next to the old Bom Jesus 
primary school and a 19th century 
fountain. Follow the “Caminho do 
Barroso” road, flanked by typical 
rural houses and, 200m further on, 
turn left onto the dirt road. Once you 
reach the fork (picture 1), turn right 
and follow the section of the route that 
crosses the wine-growing landscape 
of Bom Jesus and Achada (picture 2), 
marked by the numerous basalt stone 
corrals that protect the vineyards, as 
well as the ruins of old wineries, 
which testify the past importance of 
this area.

Back at the Achada mill, a typical 
structure on this island, go right and 
pass the water reservoir, until you 
reach the “Caminho do Barroso” 
again. Go straight ahead for 30 
meters and turn right on the narrow 
path that will lead you through a 
second area of vineyard corrals. 
When you reach the asphalt, follow 
the signs that will guide you to Baía 
do Forno and, later on, to Ponta da 
Barca Lighthouse, which features a 
23-meter tower, the tallest in the 
Azores. At this point, it is possible to 
observe the Ilhéu da Baleia (picture 
3), a geosite that corresponds to the 
chimney of an ancient volcanic cone, 
dismantled by marine erosion.

Then, continue along the coast, where 
you will see several bays and coves, 
which are the natural habitat of 
several seabirds, such as the 
Monteiro's storm petrel (Hydrobates 
monteiroi), the Cory's Shearwater 
(Calonectris borealis), the Audubon’s 
shearwater (Puffinus lherminieri 
baroli) and the common tern (Sterna 
hirundo).

After visiting the natural viewpoint 
over the emblematic grid of 
quadrangular vineyard corrals that 
surround the airport runway, continue 
along the irregular basaltic terrain 
until you find a detour to the road, 
which will lead you to the Barro 
Vermelho bathing area (picture 4), 
where this route ends.

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

Geossítio
Geosite

Ermida
Hermitage

Moinho de Vento
Windmill

Vinhas
Vineyards

Ponto de interesse
Point of interest

Observação de Aves
Bird Watching

Zona de Repouso
Resting Place

Miradouro
Viewpoint

Zona Balnear
Bathing Area

Fontanário
Fountain

Autocarro
Bus

Estacionamento
Parking

Farol
Lighthouse

Parque Natural da Graciosa
Graciosa Natural Park

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

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

Das Vinhas ao Mar

6,6 km - 02h30 Médio
Medium

açores percurso pedestre
walking trail

Corvo
Flores
Faial

São Jorge
Pico

Terceira
Sâo Miguel

Santa Maria Graciosa
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