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Trilhos nos Açores
Quer seja um amante de passeios calmos ou um viciado em adrenalina, os Açores dispõem de mais de 60
percursos pedestres com todas as condições para caminhar em segurança. Aventure-se e descubra
paisagens únicas entre caminhos totalmente envoltos na Natureza.
Os trilhos dos Açores são uma rede de Percursos Pedestres Classificados pelo Governo Regional dos Açores,
de forma a garantir a segurança e tranquilidade dos pedestrianistas. Segmentados por três níveis de dificuldade
– fácil, médio e difícil – a rede de percursos pedestres adequa-se a vários níveis de idade e preparação física.
Muitos dos trilhos classificados aproveitam caminhos de pé posto que os habitantes utilizaram ao longo dos séculos
para deslocações do dia-a-dia, transporte de mercadorias ou trânsito de gado. Esta sabedoria dos antigos, no atalhar
do território, é hoje aproveitada pelos turistas para conhecer diferentes ângulos e detalhes dos tesouros paisagísticos
do arquipélago, pois estes ligam quase todos os recantos de cada uma das ilhas, tanto junto ao mar, como em
altitude.
A temperatura amena do clima açoriano permite explorar a rede de trilhos em qualquer estação do ano.
Tudo depende da experiência pretendida. Caminhar durante o inverno significa encontrar verdes mais luxuriantes,
cascatas e ribeiras com maior caudal; andar na primavera e no verão, traz a invasão dos odores e colorido das flores.
Já a famosa bruma açoriana, essa pode surgir em qualquer altura. E tão depressa chega, concedendo um aura mística
aos contornos vislumbrados, como se levanta para abrir horizontes.
Devido a particularidades meteorológicas e condições do terreno, alguns trilhos poderão estar indisponíveis
temporariamente, por isso antes de partir, devemos obter informação sobre os eventuais alertas e
recomendações de segurança que possam existir.
Praticamente em todas as ilhas existem operadores turísticos certificados que asseguram programas para
trilhos açorianos, incluindo transporte até ao local de início, serviços de guia e refeições, entre outros complementos.
Alguns, para os troços em que é permitido, disponibilizam ainda passeios em bicicleta, moto 4, passeios a
cavalo, expedição em GPS, entre outras alternativas.
É que embora os passeios pedestres sejam os mais comuns, os amantes das bicicletas encontram nas ilhas
açorianas um manancial de trilhos e caminhos adequados a diferentes níveis de experiência e expectativa, seja na
vertente mais radical do BTT ou no simples gosto de pedalar calmamente.
Também para os que gostam de equitação, encontram centros hípicos em quase todas as ilhas do arquipélago.
Quer parta a galope ou faça apenas um sereno passeio a cavalo, a descoberta das paisagens naturais, dos recantos
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surpreendentes, do verde, das flores, dos ribeiros ou até das formações geológicas próprias desta ilhas são uma
maneira inesquecível de descobrir os Açores.
Outra atividade que tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos devido à topografia açoriana, é o Geocaching,
havendo atualmente nos Açores mais de 400 “caches” registados no site mundial desta modalidade. Nesta
atividade em que se recorre a coordenadas e aparelhos de GPS para encontrar “tesouros” escondidos, o
contacto com o terreno circundante assume uma faceta mais aventureira; cabendo ao explorador conceber e decidir a
melhor rota para chegar até junto da “cache”.
Seja qual for a forma e o trilho que optar por percorrer, nos Açores encontrará sempre a verdadeira
natureza.

INFORMAçõES ÚTEIS
-Em http://trilhos.visitazores.com pode consultar-se a listagem dos trilhos classificados dos Açores.
O sítio tem informações atualizadas sobre o estado dos trilhos e permite consultar e descarregar folhetos
explicativos sobre o tipo de património, fauna e flora que se encontra em cada percurso. Uma pequena ficha técnica
indica a topografia, extensão, nível de exigência, e tempo de duração estimado.
- Atendendo às exigências de cada percurso pedestre, deverá usar equipamento de caminhada adequado, bem
como de levar água e alimentos.
-Respeitar e seguir as normas de segurança e o código de conduta.
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