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Arquipélago dos Açores

Caminho a seguir
Right way

Caminho errado
Wrong way

Virar à direita
Turn right

Virar à esquerda
Turn left

• Antes de iniciar a caminhada, informe sempre  alguém de  
 qual o percurso que irá fazer e quando pretende começar.  
• Certifique-se de que possui o equipamento adequado  e os  
 mantimentos necessários.  
• Evite sair do trilho identificado, não utilize  atalhos.

• Before starting the walk always inform someone about the trail  
 you will take and when you intend to start it.  
• Make sure you have the adequate equipment and plenty to eat  
 and drink.  
• Avoid leaving the identified trail and do not take short cuts.

Simbologia / Symbols

Di�culdade / Skill

Código de ética e conduta do pedestrianista
Code of ethics and behaviour for walkers

Topogra�a do trilho / Trail's topography

Ilha Graciosa / Graciosa island

Este trilho começa e termina 
junto à Canada Longa e tem 
a duração total de 3h.

Começa por subir até um 
túnel que dá acesso à Furna 
do Enxofre, assinalado a 
tracejado no mapa. A 
melhor hora para observar a 
furna é entre as 11 e as 14 
horas, altura em que os raios 
solares penetram no seu 
interior.

Após visitar a Furna do 
Enxofre (onde existe apoio e 
informações especí�cas), 
deve voltar ao trilho pelo 
mesmo caminho e virar 
depois à direita de acordo 
com a sinalização. Cerca de 
100m depois encontrará 
uma escadaria em madeira 
que dá acesso à Furna da 
Maria Encantada, onde 
pode entrar e observar as 
diversas formações 
geológicas existentes. Nesse 
local, existe também um 
miradouro onde se tem uma 
belíssima vista da Caldeira.

A seguir, o trilho continua 
circundando a Caldeira, 
como se pode observar no 
mapa. Durante o percurso 
pode também desfrutar 
uma vista panorâmica sobre 
quase toda a costa da ilha 
Graciosa.

O trilho atravessa uma zona 
de Reserva, o Parque 
Florestal da Caldeira.
É responsabilidade de 
todos nós contribuir para a 
sua protecção, bem como 
assegurar a sua 
biodiversidade através da 
conservação deste habitat 
natural.

This trail begins and ends at 
Canada Longa and takes 3 
hours.

It begins its ascent up to a 
tunnel that leads to Furna 
do Enxofre, shown on the 
map. The best time to see 
the grotto is between 11.00 
and 14.00h when the sun 
shines inside it.

After visiting Furna do 
Enxofre (where there is 
assistance and detailed 
information), return to the 
trail by the same path and 
then turn right following the 
signs. About 100m ahead 
you will come to wooden 
steps that lead to Furna da 
Maria Encantada, where 
you can go inside the grotto 
and see a variety of 
geological formations. 
There is also a viewpoint 
with a magni�cent view of 
Caldeira.

The trail then goes on round 
Caldeira, as shown on the 
map. This trail a�ords a �ne 
view over almost the whole 
coast of the island of 
Graciosa.

The trail crosses the Nature 
Reserve of the Forest of 
Caldeira. We are all 
responsible for helping to 
protect this area and for 
ensuring its biodiversity by 
conserving this natural 
habitat.
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Médio / Medium Difícil / HardFácil / Easy

Número nacional de emergência
Emergency call number 112

Entrada para a Furna da Maria Encantada
Entry to cavern of Maria Encantada

Furna da Maria Encantada
Cavern of Maria Encantada

Caldeira de Enxofre
Enxofre Cavern

circuito pedestre / walking trail

Outros circuitos na ilha Graciosa
Other trails on Graciosa island

- Serra Branca - PraiaPR1 GRA

9 Km - 3h. 00m.

Ilha Graciosa /  Graciosa island

Vista sobre a Caldeira
View over Caldeira

Burro Típico da Graciosa
Typical Graciosa donkey

500 1000 m0

GRA
2 Volta à Caldeira

Furna do Enxofre

GRA
2 Volta à Caldeira

Furna do Enxofre

Direcção Regional de Turismo dos Açores
Azores Tourism Board

Rua Ernesto Rebelo, 14 - 9900-112 Horta
Tel: +351 292 200 500 - Fax: + 351 292 200 501

e-mail: acoresturismo@mail.telepac.pt
website: www.drtacores.pt

Posto de Turismo da Graciosa
Graciosa Tourism Board

Rua Castilho, 9
 9880-355 Sta. Cruz da Graciosa

Tel: +351 295 712 509 - Fax: + 351 295 732 446
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