Percurso Pedrestre / Walking Trail

PRC
Pico da Vara
7
SMI

Ilha de São Miguel / São Miguel island
Algarvia

Parque Natural de São Miguel
São Miguel 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.
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Beginning of the Trail
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Vista sobre os Graminhais
View over Graminhais

Algar do Carvão

0
Subida ao Pico da Vara
Climbing to Pico da Vara

0.5

1 Km

Bicicletas
Bicycles

Motorizados
Motorized

Equestres
Equestrian

Montanhista
Mountaineer

Equipamento
Equipment

Inclinado
Inclined

Esta pequena rota circular ao
Pico da Vara, ponto mais alto da
ilha (1103 m), inicia-se na
estrada de terra que vai da
Algarvia em direção a Sul. Siga
de automóvel até encontrar o
painel inicial do percurso.

This small circular route to Pico da
Vara, the highest point of the Island
(1103 m), begins on a dirt road that
goes from Algarvia towards South. Go
with the car until you find the initial
trail panel.

Comece a subida numa mata de
Criptomérias (Cryptomeria
japonica) (foto 1) que ao fim de
1 km dá lugar a vegetação
rasteira, maioritariamente
composta por gramíneas,
nomeando o local – Planalto dos
Graminhais.

Start climbing on a Japanese cedar
wood (Cryptomeria japonica) (photo 1)
that at the end gives way to ground
vegetation, mainly composed by
gramineae, giving name to this place –
Planalto dos Graminhais.

Ao chegar a uma bifurcação, de
onde já é possível ver a costa
Sul, opte pelo caminho da
esquerda em direção ao Pico da
Vara (foto 2). Os caminhos
existentes, agora fechados,
permitiam às populações acesso
a zonas de produção de carvão
e maneio de gado.

When you arrive to a fork, from where
it is possible to see the South Coast,
choose the path on your left, towards
Pico da Vara (photo 2). The existing
paths, now closed, allow the population
to access the areas of coal production
and cattle handling.

Siga a sinalética passando por
um marco que assinala a queda
de um avião da Air France no
local, em 1949. Esta parte do
percurso encontra-se numa zona
classificada como reserva
natural onde por vezes é
possível observar o Priolo
(Pyrrhula murina), ave endémica
de São Miguel, ameaçada
devido à diminuição do seu
habitat natural – a floresta
Laurissilva.

Follow the marks going through a
landmark, signing the crash of an Air
France plane, in 1949. This part of the
trail is in a classified area as natural
reserve where, sometimes, it is possible
to observe the Azores Bullfinch
(Phyrrula murina), endemic bird from
São Miguel, threatened due to the
decrease of its natural habitat - the
Laurissilva Forest.

Antes do ponto mais alto do
percurso, irá passar outro marco
que assinala a queda de um
avião da Força Aérea Portuguesa
em 1943. Ao chegar ao marco
geodésico (1103 m, foto 3),
aproveite para descansar e para
contemplar a vista à sua volta
com a zona da Povoação a Sul,
o Nordeste em sentido contrário
e em dias de boa visibilidade o
Planalto dos Graminhais a Oeste
e toda a costa Norte com os
maciços vulcânicos do Fogo e
das Sete Cidades (foto 4).

Before reaching the highest point of the
trail, you will pass another landmark
that signs the falling of a plane of the
Portuguese Air Force, in 1943. Reaching
the geodesic point (1103 m, photo 3),
profit to rest and enjoy the view around
you, with the area of Povoação South,
Nordeste in the opposite direction and
in days of good visibility, the Planalto
dos Graminhais West and the entire
North coast with the volcanic complex
of Fogo and Sete Cidades (photo 4).

Retorne pelo mesmo caminho
até ao ponto inicial, respeitando
a biodiversidade local através da
proteção e conservação deste
habitat natural.

Return by the same way until the
beginning point, always respecting the
local biodiversity through the protection
and conservation of this natural habitat.

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
EMERGENCY CONTACTS

(00 351) 296 488 111

(00 351) 296 480 112

(00 351) 296 308 625
Número Nacional de Emergência
Emergency Call Number

112

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.

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.

Autocarros
Bus
Turismo de Habitação
Guest House
Miradouro
Viewpoint

Mercado/Mercearia
Grossery/Market
Ponto de Interesse
Point of Interest

Parque Natural de São Miguel
São Miguel Natural Park

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

Reserva Natural
Natural Reserve

Direção Regional do Turismo
Tourism Board
Delegação de Turismo de São Miguel
São Miguel Tourism Board
Tel: +351 296 308 625
e-mail: info.turismo@azores.gov.pt
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Corvo
Flores
Faial
São Jorge
Pico
Graciosa
Terceira
Santa Maria
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