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Furna da Maria Encantada
Furna da Maria Encantada

Centro de Interpretação
Interpretative Centre

Vista para o ilhéu de Baixo
View to Baixo islet

Vista para o ilhéu da Praia
View to Praia islet

Topografia do Trilho / Trail´s topography
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Ondulado
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Fácil
Easy

Médio
Medium
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Hard

Duração Extensão03h00 10,8 km
Duration Length

Caminho certo
Right way

Caminho errado
Wrong way

Vire à direita
Turn right

Vire à esquerda
Turn left
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Percurso Pedrestre / Walking Trail

Volta à Caldeira - Furna 
do Enxofre
Ilha da Graciosa / Graciosa island
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Parque Natural da Graciosa
Graciosa Natural Park

O percurso atravessa áreas 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.



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

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.

Esta rota circular desenvolve-se pelo 
perímetro do Monumento Natural da 
Caldeira da Graciosa com acesso 
ao seu interior e à Furna do Enxofre. 
Uma cavidade vulcânica de teto em 
abóbada com cerca de 194 metros 
de comprimento, 50 de altura, um 
lago na parte mais funda do 
complexo e também uma fumarola 
de lama onde ocorre 
desgaseificação. O conjunto da 
Caldeira e da Furna, formam um 
dos principais Geossítios dos Açores 
e de relevância internacional. Ao 
longo do passeio a sinalética varia 
entre o amarelo e vermelho de 
Pequena Rota e o branco, vermelho 
e amarelo da interseção de Grande 
e Pequena Rota. Os cruzamentos 
estão devidamente assinalados no 
local, por intermédio de setas de 
sinalização.

Inicie o percurso no Caminho das 
Furnas e siga pela estrada em 
direção à Caldeira. Na primeira 
bifurcação opte pela direita 
passando pela Furna do Abel, um 
dos maiores tubos de lava 
inventariados da ilha. Ao chegar ao 
caminho florestal que circunda o 
perímetro da Caldeira siga pela 
esquerda, passando pela Furna da 
Maria Encantada, característica pelo 
abatimento das suas paredes laterais 
(foto 1) e miradouro para o interior 
da Caldeira. Continue o percurso à 
volta da Caldeira tirando partido da 
vista para o resto da ilha (foto 2 e 3) 
e em dias de boa visibilidade para 
as restantes ilhas do grupo central.

Chegando novamente à bifurcação, 
opte pela esquerda transpondo a 
Furna do Abel e na estrada siga à 
direita, pelo interior do túnel de 
acesso ao interior da Caldeira. 
Continue até chegar à escadaria de 
acesso à Furna do Enxofre, local 
onde existe um Centro de Visitantes 
que é também o local de entrada 
para furna (foto 4). 

Após a visita a este magnífico local 
faça o caminho inverso, passando 
pelo túnel e terminando o percurso 
no local inicial.

This circular route goes on the 
perimeter of the Natural Monument of 
Caldeira da Graciosa with access to 
its interior and to the Furna do 
Enxofre. A volcanic cavity of vaulted 
ceiling with around 194 meters of 
length, 50 meters high, a lake in the 
deepest part of the complex and also 
a mud fumarole where degassing 
occurs. The ensemble of the Caldeira 
and Furna, forms one of the main 
Geosite of the Azores and of 
international relevance. Along the 
trail the marks change between the 
yellow and red from Small Route 
and white, red and yellow from the 
intersection of Grand and Small 
Route. The crossings are properly 
marked on site, with signaling 
arrows.

Begin the trail in Caminho da Furna 
and follow the road towards Caldeira. 
At the first fork, choose right passing 
by Furna do Abel, one of the greatest 
catalogued lava tubes of the island. 
Arriving to the forest road that 
surrounds the perimeter of the 
Caldeira, follow left, passing by Furna 
of Maria Encantada, known by the 
depression of its lateral walls (photo 1) 
and viewpoint to the interior of the 
Caldeira. Continue the track around 
the Caldeira, taking advantage of the 
view to the rest of the island (photo 2 
and 3) and in days of good visibility, 
a view also to the rest of the islands of 
the Central Group.

Arriving again to the fork, choose left, 
crossing the Furna do Abel and on the 
road, follow right by the interior of the 
accessing tunnel to the interior of the 
Caldeira. Proceed until you arrive to 
the staircase to access Furna do 
Enxofre, place where you can find a 
Visitors Centre which is also the entry 
place to the Furna (photo 4).

After the visit to this magnificent place, 
do the reverse way, passing by the 
tunnel and ending the trail at the initial 
point. 

Parque Natural da Graciosa
Graciosa Natural Park

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

Monumento Natural
Natural Monument

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

Zona Balnear
Bathing Area

Fontanário
Fountain

Farol
Lighthouse

Restaurante
Restaurant

Geossítio
Geosite

Gruta
Cave

Centro de Ciência
Science Centre

Parque de Campismo
Camping Park

Túnel
Tunnel

Autocarro
Bus

Zona de Repouso
Resting Place

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: +351 295 730 254 
e-mail: pt.gra@azores.gov.pt

Volta à Caldeira - 
Furna do Enxofre

10,8 km - 03h00
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