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LAGOA DAS PATAS

A LAGOA DAS PATAS encontra-se no interior 
da ilha, junto à Estrada das Doze, uma rodovia 
que liga o Pico da Bagacina à Freguesia das Doze 
Ribeiras. A sua localização privilegiada cria uma 
ótima oportunidade para um contacto tranquilo 
e agradável com a natureza.

Deve o seu nome a uma pitoresca lagoa que 
serve de habitat artificial a patos domésticos. 
Este espelho de água foi criado há muitos anos 
pelos Serviços Florestais da ilha Terceira, com 
recurso à impermeabilização do solo neste lo-
cal. A lagoa passou então a ser abastecida pelo 
desvio das águas da Ribeira Brava, que passa a 
pouco metros, por intermédio de uma pequena 
represa e levada que começa uns metros mais 
acima. Depois de cheia, a água da lagoa trans-
borda sendo reconduzida de volta à ribeira.

Classificado como Reserva Florestal de Recreio da 
Lagoa das Patas é um dos locais mais procura-
dos da ilha para merendas e lazer. As margens 

da lagoa foram ornamentadas com azáleas, 
hortênsias e outros arbustos, que criam uma 
envolvência muito aprazível, principalmente 
na fase de floração. Aproveitando o pequeno 
bosque de criptomérias já existente, criou-se 
uma zona de piqueniques com vários conjuntos 
de mesas, bancos e grelhadores, cujo distancia-
mento confere a privacidade necessária entre 
grupos de utilizadores. Foram também instala-
dos equipamentos de recreio para as crianças, 
instalações sanitárias e um abrigo, permitindo 
aos utentes maior conforto e diversão no uso 
deste espaço.

Caminhando em volta da lagoa acabamos por 
encontrar o acesso à pequena Ermida de Santa 
Teresa de Lisieux, uma réplica da Ermida de Sto. 
António do Monte Brasil, mandada construir em 
1974.
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Lagoa das Patas
38°43’02.8”N 27°17’17.4”W https://www.google.pt/maps

LAGOA DAS PATAS

https://goo.gl/maps/3mATPT7XcXYH6kXG8

