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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 Terceira / Terceira island

Este trilho começa e termina 
junto ao Parque do Relvão e 
tem a duração aproximada 
de 2h 30m. Inicie subindo em 
direcção à Fortaleza, após 
passar a arcada vire à 
esquerda e, seguindo a 
sinalética, depois de cerca de 
300 m, chegará à Ermida de 
Santo António. Durante esta 
parte do percurso pode 
apreciar a vista sobre a 
Cidade e a Baía de Angra. 
Suba de seguida o atalho à 
sua direita até ao parque de 
merendas, onde o caminho 
continua até ao Pico do 
Facho. Depois de apreciar a 
vista no Pico do Facho (ponto 
mais alto do Monte Brasil: 
250m), desça durante cerca 
de 1km até encontrar um 
pequeno atalho à esquerda 
por onde se deve entrar. 
Neste atalho encontram-se 
escadarias em troncos de 
madeira e escavadas na 
rocha e é uma zona com uma 
vegetação onde a urze é a 
espécie dominante.Um 
pouco à frente encontrará 
uma bifurcação onde deverá 
virar à esquerda para visitar o 
bonito Forte da Quebrada. 
Voltando atrás até à 
bifurcação, siga o atalho à 
esquerda, ladeado por uma 
mata de incensos. Depois de 
caminhar cerca de 1km 
encontra um desvio à 
esquerda que dá acesso à 
Vigia da Baleia. Voltando pelo 
mesmo caminho e seguindo 
sempre em frente, desça 
sempre, primeiro por um 
piso de terra e depois por um 
piso asfaltado, até encontrar 
uma seta que indica o atalho 
que sobe até ao Pico das 
Cruzinhas. Finalmente desça 
a última parte do trilho até 
chegar novamente ao ponto 
de início. 

This trail begins and ends at 
Relvão Park and takes 
around 2h 30m. Begin the 
ascent in the direction of the 
Fort. After passing the 
arcade turn left and follow 
the signs. Go on for about 
300m and you will reach 
Santo António Chapel. From 
this part of the trail you will 
have a �ne  view over the 
town and the bay. Climb the 
path on your left until you 
reach the  picnic park from 
where the track continues 
up to Pico do Facho. Enjoy 
the view (the highest point 
of Monte Brazil: 250m) then 
head down for about 1 km 
until you �nd a small path 
on your left.  On this path 
there are steps carved out of 
tree trunks and hewn out of 
the rock. It is an area where 
heather (Erica azorica) 
prevails. 

A bit further on you will 
come to  a fork in the path 
where you turn left to visit 
the handsome Quebrada 
Fort. Return to the fork and 
take the path to the left 
bordered by Australian 
Cheesewood (Pittosporum 
undulatum). After walking 
for about 1 km you will 
come to a turning to the left 
that leads to Vigia da Baleia 
(whale lookout). Return by 
the same track and head 
straight on down, �rst on a 
beaten earth track and then 
on tarmac until you see an 
arrow indicating the path 
leading up to Pico das 
Cruzinhas (hill). Once you 
have walked down this last 
part of the trail you will be 
back where you set out. 
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Médio / Medium Difícil / HardFácil / Easy

Número nacional de emergência
Emergency call number 112

Pico do Facho
Pico do Facho

Forte da Quebrada
Quebrada Fort

circuito pedestre / walking trail

Outros circuitos na ilha Terceira
Other trails on Terceira island

- Serreta - LagoinhaPRC3 TER

7,5 Km - 2h. 30m.

Ilha Terceira / Terceira island

Vigia da Baleia
Whale lookout
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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

Delegação de Turismo da Terceira
Terceira Tourism Board

Rua Direita, 70/74
9700-066 Angra do Heroísmo

Tel: 295 213393 - Fax: 295 212922 
Email: turter@mail.telepac.pt

Governo Regional
dos Açores

Vista sobre a Baía de Angra
View over Angra Bay
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