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DIREÇÃO REGIONAL DOS AÇORES 

 

COMEMORAÇÕES DO 40.º ANIVERSÁRIO DO STI  

NA ILHA DE S. MIGUEL 

15 de Junho de 2017 

PROGRAMA 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES: 

 Categoria - Circular 

 Dificuldade - Fácil 

 Extensão - 7.3 km 

 Tempo Médio - 1h50 

 

Esta rota circular tem início no parque de merendas dos Remédios, concelho da Lagoa. É 
aconselhável o uso de uma lanterna para a transposição dos túneis existentes ao longo do 
percurso. 

Os participantes deverão levar roupa e calçado confortável, um impermeável leve e um 
chapéu. No final do percurso é aconselhável ter uma muda de roupa e calçado, caso chova. 
Levar uma garrafinha de água e uma barrinha de cereais ou chocolate.  

Mais informações em: 

http://trails.visitazores.com/sites/default/files/folheto_-_prc37_smi_rota_da_agua_-
_janela_do_inferno.pdf 

 

 10:00 horas  Concentração dos participantes no parque de merendas dos 
Remédios (Lagoa – Ilha de S. Miguel) 

 

 10:15 horas  Início do trilho 
 

 

1ª Etapa 
Caminhada no Trilho pedestre “Rota da Água – Janela do Inferno”  

PRC 37 SMI 
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Localização  Fajã de Cima (Ilha de S. Miguel) - 37°47'12.8"N 25°38'20.5"W 

 

Hora: Após termo do trilho pedestre. 

Obs.: quem não puder participar na caminhada, poderá comparecer no “Pinhal 
da Paz” a partir das 11:00 horas, pois já encontrará uma equipa a preparar 
toda a logística (e sempre podem dar uma mãozinha …) 

 

Ementa:  

 Queijo para entrada 
 Espetada à Madeirense confecionada pelo Grande Chef Madeirense “João 

Gualberto” 
 Febras de porco grelhadas na brasa; 
 Batata frita 
 Arroz 
 Salada 
 Bebidas (cerveja, vinho tinto, sumos e águas) 
 Pão 
 Café 
 Doces diversos 
 Digestivos 
 E … muito boa disposição … 

 

2ª Etapa 
Almoço (Pic Nic) 

Reserva Florestal de Recreio do Pinhal da Paz 
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Contamos com a vossa presença e boa disposição! 


