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MATA DA SERRETA

INSTALADA pela Junta Geral na zona noroeste 
da ilha, a Mata da Serreta é seguramente a mais 
antiga “mata de recreio” e o primeiro local na 
Terceira a dispor de infraestruturas de lazer. É 
procurado como local de piqueniques e conví-
vios em natureza desde meados do século XX. 
Mais tarde, a administração do Serviço Florestal 
da Ilha Terceira foi providenciando vários melho-
ramentos e beneficiações para uma mais cómo-
da permanência do visitante.

Para além de poder deambular por um conjun-
to de agradáveis percursos que serpenteiam 
por entre a mata, este local dispõe também de 
vários locais com grelhadores, mesas e bancos, 
onde o visitante pode fazer um piquenique ou 
merendar. Possui também uma zona de recreio 
infantil com alguns equipamentos, instalações 
sanitárias e uma casa abrigo.

Do outro lado da estrada existe ainda a Casa dos 
Romeiros, onde nos últimos anos se organiza-
ram exposições, encontros, convívios, servindo 
também como base de apoio a provas desporti-
vas que por aqui passaram ou eventos que aqui 
se organizaram. Este local esteve sempre ligado 
às romarias da Ilha Terceira, sendo um ponto de 
paragem e descanso para muitos daqueles que 
fazem as peregrinações a pé, aquando da Festa 
de Nossa Senhora dos Milagres em setembro.

A mata é composta maioritariamente por euca-
liptos, pinheiros e Metrosideros. No entanto, foi 
sendo diversificada com a plantação de várias 
outras espécies ornamentais que proporcionam 
agradáveis fragrâncias e coloridos, e algumas 
espécies mais exóticas como os fetos arbóreos.
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Mata da Serreta
38°46’17.3”N 27°21’27.7”W https://www.google.pt/maps

Em local de destaque encontramos um bonito e 
imponente chafariz, com um artístico espaldar 
em pedra trabalhada onde figura uma pomba. 
Este fontenário foi adquirido e desmontado da 
quinta do morgado Joaquim Tavares Mendonça 
e Meneses, junto ao império da Freguesia do 
Posto Santo, e trasladado para este local, onde é 
verdadeiramente admirado.

Por Decreto Legislativo Regional nº 16/89/A, 
de 30 de agosto, é criada a Reserva Florestal de 
Recreio da Mata da Serreta.
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