
Furna d’ÁguaFurna d’Água

Caldeira de Guilherme Moniz
Caldeira de Guilherme Moniz

Relheiras
Oxcart tracks

Flora ao longo do percurso
Flora throughout the track

Vista para a Terra Brava
View to Terra Brava
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Percurso Pedrestre / Walking Trail

Passagem das Bestas
Ilha da Terceira / Terceira island
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07
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Parque Natural da Terceira
Terceira 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.



Esta pequena rota circular 
encontra-se totalmente inserida no 
geossítio e área protegida para 
gestão de recursos da Caldeira de 
Guilherme Moniz, característica 
pelos matos macaronésicos e 
turfeiras que asseguram a recarga 
dos aquíferos deste complexo 
vulcânico com cerca de 23 mil anos.

Inicie o percurso no parque de 
estacionamento junto à estrada e 
siga ao longo de um antigo campo 
de lava pedregoso e irregular até à 
bifurcação, onde deverá optar pela 
esquerda. Nesta fase do percurso é 
possível ver impressas no chão as 
relheiras da Passagem das Bestas 
(foto 1), gravadas na rocha pelo 
rodar de milhares de carros bois que 
durante séculos vinham à caldeira 
buscar lenha. Desça, acompanhando 
as relheiras, e entre no curso de uma 
linha de água, até chegar a um tubo 
que abastece as centrais 
mini-hídricas de Angra. 

Daqui o percurso acompanha uma 
mata de Criptomérias (Criptomeria 
japonica) passando um miradouro e 
atravessando um pasto. Na travessia 
pelo pasto é possível avistar à 
esquerda, a maior caldeira dos 
Açores, entre a serra da Ribeirinha e 
a Serra do Cume, encontra-se a 
caldeira de colapso do Vulcão dos 
Cinco Picos com um diâmetro médio 
de 7 quilómetros. 

Deste ponto o percurso volta a 
acompanhar uma linha florestal até 
chegar ao seu ponto mais elevado 
na serra do Morião. O caminho em 
fase descendente desenvolve-se no 
interior de uma mata rica em 
vegetação endémica (foto 2) como a 
Urze (Erica azorica) e o 
Cedro-do-mato (Juniperus 
brevifolia). Passe por um miradouro 
com vista para a Terra Brava (foto 3) 
e adiante um outro com vista para o 
interior da Caldeira de Guilherme 
Moniz (foto 4). 

Desça pela ravina que servia de 
acesso a esta caldeira e prossiga até 
chegar novamente às relheiras. Ao 
atingir a bifurcação inicial vire à 
esquerda para o parque de 
estacionamento, local onde termina 

This small circular route is found 
totally established at the geosite and 
protected area of resources 
management of Caldeira de 
Guilherme Moniz, known for its 
macaronesia woods and peatlands 
that assure the recharge of the 
aquifers in this volcanic complex, 
with around 23 thousand years. 

Begin the trail at the parking place 
near the road and follow along an 
old lava field, rocky and irregular, 
until the fork where you should go to 
the left end side. At this stage of the 
trail it is possible to see, printed on 
the floor, the old oxcart tracks of 
Passagem das Bestas (photo 1), 
carved on the rock by the rolling of 
thousand oxcarts that for centuries, 
would come to the crater to pick 
wood. Go down, following the old 
oxcart tracks and go in the course of 
a water line until arriving to a tube 
that supply the mini-hydric plants of 
Angra. 

From here the trail follows a wood of 
Japanese Cedars (Criptomeria 
japonica) passing by a viewpoint 
and crossing a pasture. Crossing the 
pasture, it is possible to see on your 
left, the biggest crater of the Azores, 
between the hill of Ribeirinha and 
Serra do Cume, the collapsed crater 
of Vulcão dos Cinco Picos with an 
average diameter of 7 kilometers. 

From this point the trail returns to 
follow a forest line until reaching its 
highest point, in the hill of Morião. 
The way, in a descendant sense, 
develops in the interior of a wood, 
rich in endemic species (photo 2) 
such as Azorean Heather (Erica 
azorica) and Azores Juniper 
(Juniperus brevifolia). Pass by a 
viewpoint with view to Terra Brava 
(photo 3) and ahead, another one 
with view to the interior of Caldeira 
do Guilherme Moniz (photo 4). 

Go down the ravine that was used to 
access this crater and proceed until 
arriving again to the old oxcart 
tracks. Reaching the initial fork, turn 
left to the parking place, where the 
trails finishes. 

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
EMERGENCY CONTACTS

Número Nacional de Emergência
Emergency Call Number 112

(00 351) 295 204 110 (00 351) 295 212 022 

(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.

Geossítio
Geosite

Ponto de interesse
Point of interest

Parque Natural da Terceira
Terceira Natural Park

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

Miradouro
Viewpoint

Estacionamento
Parking

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

Delegação de Turismo da Terceira
Terceira Tourism Board
Tel: +351 295 404 800
e-mail: pt.de.ter@azores.gov.pt

Passagem das Bestas
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Graciosa
Sâo Miguel

Santa Maria Terceira

Posto Turismo Aeroporto Lajes
Lajes Airport Tourism O�ce
Tel: +351 295 513 140
e-mail: pt.ae.ter@azores.gov.pt


