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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 de S. Miguel /  S. Miguel island

10,7 Km - 3 h. 30m.

Este trilho começa e 
termina junto às Caldeiras 
das Furnas e segue junto à 
Lagoa, passando ao lado da 
Ermida Nossa Senhora das 
Vitórias (Igreja do século 
XIX, em estilo Gótico).

Após cerca de 1h30 de 
percurso há um desvio. 
Nessa altura, se optar pela 
direcção Lagoa Seca/Vila 
das Furnas continuará por 
um percurso de elevações 
acentuadas, maior grau de 
di�culdade e com duração 
de cerca de 2h00, até 
retornar ao ponto de 
partida.

Se sentir já algum cansaço, 
poderá optar por voltar 
directamente às Caldeiras, 
continuando junto à Lagoa. 
Nesse caso, chegará lá 
cerca de meia hora depois.

This trail starts and ends at 
the Furnas “Caldeiras” and 
follows close to the lake, 
passing next to the Chapel 
“Nossa Senhora das Vitórias” 
(XIXth century chapel, in 
Gothic style).

After one hour and a half 
walking there’s a point the 
trail turns right. At that time, 
if you choose to follow 
“Lagoa Seca/Vila das Furnas” 
direction, you’ll continue by a 
way with some accented 
heights, greater di�culty 
degree and that will take you 
about two hours to return to 
the beginning point.

If you feel a bit tired, you can 
turn back to the “caldeiras” 
directly, continuing near the 
lake. In that case, you’ll be 
there about half an hour 
later.

Lagoa das Furnas

Médio / Medium Difícil / HardFácil / Easy

Número nacional de emergência
Emergency call number 112
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Direcção Regional de Turismo dos Açores
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Lagoa das Furnas
Furnas Lake

Ermida N. Sra. das Vitórias (séc. XIX)
Chapel N. Sra. das Vitórias (XIXth cent)

Ancoradouro em pedra
Stone anchorage

circuito pedestre / walking trail

Ilha de S. Miguel /  S. Miguel island

Lagoa das Furnas

Outros circuitos na zona
Other trails in the area

- Faial da Terra - Salto do Prego
- Lobeira - Praia da Amora
- Trilho da Ribeira do Faial da Terra
- Trilho do Agrião
- Trilho do Lombo Gordo
- Trilho do Pico da Água Retorta
- Trilho do Redondo
- Trilho do Pico da Areia
- Trilho da Vigia da Baleia

PR9 SMI
PR10 SMI
PR11 SMI
PR12 SMI
PR13 SMI
PR14 SMI
PR16 SMI
PR15 SMI
PR18 SMI

Outros circuitos na ilha de S. Miguel
Other trails in S. Miguel island

- Praia  - Lagoa do Fogo - Praia 
- Vista do Rei - Sete Cidades
- Mata do Canário - Sete Cidades
- Serra Devassa
- Algarvia - Pico Redondo - Pico da Vara
- Lomba da Fazenda - Pico da Vara
- Nascentes da Rocha de Sto. António

PRC2 SMI
PR3 SMI
PR4 SMI
PRC5 SMI
PR7 SMI
PR8 SMI
PRC17 SMI


