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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

12 Km - 4 h. 00m.

Este trilho inicia-se por um 
caminho de terra batida numa 
zona de pastagens, até chegar 
a um tanque de água onde se 
volta à esquerda iniciando a 
subida por entre uma mata de 
eucaliptos, incensos, acácias e 
conteiras. Um pouco à frente 
encontram-se também vários 
exemplares de espadana, uma 
planta proveniente da Nova 
Zelândia que era �ada e tecida 
numa antiga fábrica cujas 
ruínas ainda se podem visitar. 

Seguindo sempre a sinalética 
chega-se ao início de uma 
levada ao longo da qual o 
trilho prossegue. É contudo 
necessário ter algum cuidado 
porque este caminho pode 
encontrar-se um pouco 
enlameado. Ao longo da 
levada encontram-se 
numerosos exemplares de 
plantas endémicas como Uva 
da Serra, Urze, Folhado, 
Tamujo, etc. Durante a subida 
existem vários locais onde se 
pode desfrutar de uma 
magní�ca vista para a costa Sul 
de São Miguel, avistando-se 
Vila Franca do Campo, o seu 
Ilhéu e a Ribeira da Praia.

Após caminhar cerca de 2km 
pela levada chega-se a uma 
zona mais aberta, com grandes 
encostas de ambos os lados e, 
caminhando mais um pouco, 
chega-se à margem da Lagoa 
do Fogo. Nesta zona é 
necessário algum cuidado com 
as gaivotas pois estas 
podem-se tornar muito 
agressivas, especialmente na 
época de nidi�cação
(Abril - Maio).

O regresso é efectuado pelo 
mesmo caminho. O percurso 
encontra-se quase na sua 
totalidade dentro de uma zona 
classi�cada como Sítio de 
Interesse Comunitário e 
Reserva Natural.

É responsabilidade de todos 
nós contribuir para a sua 
protecção, bem como 
assegurar a sua biodiversidade 
através da conservação deste 
habitat natural.

This trail begins on a beaten 
earth track amidst pasture land 
and leads to a small water 
reservoir, where it turns left and 
starts the climb up through a 
wood of eucalyptus, torch pines 
(Pittosporum undulattum), 
acacias (Acacia sp.) and Melia 
azedarach (Hedychium 
gardneranum). A short way 
ahead you will come across �ax 
(Phormium tenax), a plant that 
comes from New Zealand and 
that used to be spun and woven 
in an old mill, the ruins of which 
you can visit.

Still following the signs you will 
come to the start of a water 
channel that the trail follows. 
This track may sometimes be 
muddy, so take care in walking. 
endemic plant species are found 
along the sides of the channel 
such as “Uva-da-Serra” 
(Vaccinium cylindraceum), 
Green Heather (Erica azorica), 
Laurustinus  (Viburnum tinus), 
“Tamujo” (Myrsine retusa). On 
the climb there will be many 
opportunities for a magni�cent 
view over the south coast of São 
Miguel and you can see Vila 
Franca do Campo, its o�shore 
islet and Ribeira da Praia.

After walking for about 2km 
along the channel you will reach 
a more open area with steep 
slopes on all sides and a little 
further on you will come to the 
edge of Lagoa do Fogo. In this 
area be careful of the seagulls 
because they can be quite 
aggressive, particularly in the 
nesting season (April-May). 

Return by the same route. 
Almost the whole trail lies in an 
area classi�ed as an area of 
Community Interest and Nature 
Reserve.

We are all responsible for 
helping to protect this area and 
for ensuring its biodiversity 
through the conservation of this 
natural habitat. 
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Médio / Medium Difícil / HardFácil / Easy

Número nacional de emergência
Emergency call number 112

Estação Meteorológica na margem da Lagoa
Meteorological Station on banks of lake

circuito pedestre / walking trail

Ilha de S. Miguel /  S. Miguel island

- Vista do Rei - Sete Cidades
- Mata do Canário - Sete Cidades
- Serra Devassa
- Lagoa das Furnas
- Algarvia - Pico Redondo - Pico da Vara
- Lomba da Fazenda - Pico da Vara
- Faial da Terra - Salto do Prego
- Lobeira - Praia da Amora
- Trilho da Ribeira do Faial da Terra
- Trilho do Agrião
- Trilho do Lombo Gordo
- Pico da Água Retorta
- Trilho do Pico da Areia
- Trilho do Redondo
- Nascentes da Rocha de Sto. António
- Trilho da Vigia da Baleia

PR3 SMI
PR4 SMI
PRC5 SMI
PRC6 SMI
PR7 SMI
PR8 SMI
PR9 SMI
PR10 SMI
PR11 SMI
PR12 SMI
PR13 SMI
PR14 SMI
PR15 SM
PR16 SMI
PRC17 SMI
PR18 SMI

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

Praia - Lagoa do Fogo

Praia - Lagoa do Fogo

Direcção Regional de Turismo dos Açores
Azores Tourism Board

Rua Ernesto Rebelo, 14 - 9900-112 Horta
Tel: +351 292 200 500 - Fax: + 351 292 200 501

e-mail: acoresturismo@mail.telepac.pt
website: www.drtacores.pt

Delegação de Turismo de S. Miguel
S. Miguel Tourism Board

Av. Infante D. Henrique - 9504-769 Ponta Delgada
Tel: +351 296 285 743 - Fax: + 351 296 282 211

e-mail: info.turismo@drta.raa.pt

Governo Regional
dos Açores
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Trilho ao longo da Levada
Trail runs beside stream

No final da subida o trilho segue ao longo da Ribeira da Praia
The last stretch of the trail runs alongside Ribeira da Praia

Vista sobre Vila Franca do Campo e o seu Ilhéu
View over Vila Franca do Campo and its small island
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