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Equipamento
Equipment

Fácil
Easy

Médio
Medium

Difícil
Hard

Duração Extensão02h00 4,8 km
Duration Length

Caminho certo
Right way

Caminho errado
Wrong way

Vire à direita
Turn right

Vire à esquerda
Turn left

Ondulado
Wavy trail

Bicicletas
Bicycles

Motorizados
Motorized

Equestres
Equestrian

Pedestrianistas
Walkers

Percurso Pedrestre / Walking Trail

Praia da Viola
Ilha de São Miguel / São Miguel island

PR
27

SMI

Lomba da MaiaLomba da Maia



Este percurso pela costa Norte da ilha 
liga as freguesias da Lomba da Maia 
à Maia, passando por uma das mais 
belas praias em estado natural do 
arquipélago, a praia da Viola. Inicie 
a caminhada no centro da localidade, 
em frente à igreja de Nossa Senhora 
do Rosário e siga as marcas pelo 
interior da freguesia em direção ao 
mar.

Ao sair da freguesia irá dar entrada 
num caminho de terra de acesso a 
terras de cultivo e pastoreio com vista 
para a costa Norte da ilha, Maia, 
Ponta Formosa e Ponta do Cintrão. O 
caminho acaba numa estrada de 
alcatrão de acesso ao parque de 
estacionamento da praia da Viola. 
Nesta descida existe uma ligação, à 
direita, com o percurso PRC 35 SMI – 
Moinhos da Ribeira Funda. 

Desça pela escadaria de pedra 
acompanhando várias ruínas das 
azenhas da Viola (foto 1), que 
outrora, movidos pela força da água 
da ribeira do Salto, transformavam o 
trigo e o milho em farinha, usada na 
confeção do pão, que era a base da 
alimentação de inúmeras famílias da 
freguesia e da ilha. No cruzamento 
pode optar por seguir em frente até 
à praia, ou à esquerda, caso o mar 
esteja muito agitado, dificultando a 
passagem junto à falésia. A Praia da 
Viola é uma pequena praia, 
relativamente isolada, ladeada por 
uma falésia de onde brotam diversas 
nascentes de água (foto 2). Siga à 
esquerda e sensivelmente a meio do 
areal serão visíveis algumas cascatas 
que alimentavam outras azenhas, 
agora em ruínas. Suba junto às 
azenhas e no cruzamento opte pela 
direita em direção à Maia.

Pelo caminho irá transpor várias 
azenhas antigas, um miradouro para 
a costa Norte onde pode aproveitar 
para descansar, um conjunto de 
tanques usados no passado pela 
população da freguesia para lavar a 
roupa (foto 3) e finalmente a zona 
balnear do Porto Novo. Esta pequena 
baía na zona Este da freguesia da 
Maia é muito popular como zona 
balnear no verão e onde pode 
aproveitar para se refrescar nas 
águas do Atlântico (foto 4). Neste 
local existem ligações com outros 
pontos da ilha através do PRC 36 SMI 
– Pedra Queimada/Lajinha/Degredo.

This trail, on the North coast of the 
island, connects the villages of Lomba 
da Maia to Maia, passing by one of 
the most beautiful natural beaches of 
the archipelago, Viola beach. Begin 
the trail at the center of the village, in 
front of the church Igreja Nossa 
Senhora do Rosário and follow the 
marks through the interior of the 
island towards the sea.

Leaving the village, you will enter a 
dirt road, accessing farming fields 
and pastures with a view over the 
North coast of the island, Maia, Ponta 
Formosa and Ponta do Cintrão. The 
path ends on a tar road, with access 
to the parking place of the beach of 
Viola. On this descend, on your right 
end side, there is a connection with 
the trail PRC 35 SMI – Moinhos da 
Ribeira Funda.

Go down the stone staircase, 
following several ruins of water mills 
of Viola (photo 1) that once, working 
using the force of the water from the 
stream Ribeira do Salto, transformed 
the wheat and the corn into flour, used 
to bake bread, which was the key 
element of the eating habits of the 
many families of the village and of the 
island. On the crossroad you can 
choose to continue ahead until the 
beach, or going left, in case the sea 
is very rough, making it difficult the 
passage near the cliff. The beach of 
Viola is a small beach, fairly 
secluded, flanked by a cliff where 
there are several water springs (photo 
2). Follow left and approximately half 
way of the beach, it is possible to see 
several waterfalls that used to feed 
other water mills, nowadays in ruins. 
Go up the water mills and on the 
cross road, choose right, towards 
Maia.

On the way, you will cross some old 
water mills, a viewpoint over the 
North coast, where you can profit to 
rest, an ensemble of tanks that were 
used by the village population to wash 
the clothes (photo 3), and finally, the 
bathing area of Porto Novo. This 
small bay on the East part of the 
village of Maia, is very popular as a 
bathing area during the summer and 
you can profit to freshen up in the 
waters of the Atlantic (photo 4). In this 
place, there are connections to other 
points of the island through PRC 36 
SMI – Pedra Queimada/Lajinha/De-
gredo.

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
EMERGENCY CONTACTS

Número Nacional de Emergência
Emergency Call Number 112

(00 351) 296 470 100 (00 351) 296 472 120

(00 351) 296 308 625

Ethic and behaviour code for hikers: 
1. Before starting the walk always inform someone about the trail you will take and when you 
intend to start it.
2. Make sure you have the adequate equipment and enough supplies.
3. Avoid leaving the identified trail and do not take shortcuts.
4. Throughout the course, leave all gates closed.
5. In case of emergency mention the last numbered post that you passed by.

Código de ética e conduta do pedestrianista:
1. Antes de iniciar a caminhada, informe sempre alguém de qual o percurso que irá fazer e 
quando pretende começar.
2. Certifique-se de que possui o equipamento adequado e os mantimentos necessários.
3. Evite sair do trilho identificado, não utilize atalhos.
4. Feche todos os portões que abrir ao longo do percurso.
5. Em caso de emergência refira o último poste numerado pelo qual passou.

WC Instalações Sanitárias
Sanitary facilities

Restaurante
Restaurant

Mercado/Mercearia
Market/Grocery

Ermida
Hermitage

Artesanato
Handicraft

Cascata
Waterfall

Zona Balnear
Bathing Area

Fontanário
Fountain

Azenha
Watermill

Autocarro
Bus

Estacionamento
Parking

Zona de Repouso
Resting Place

Miradouro
Viewpoint

Parque Natural de São Miguel
São Miguel Natural Park

Área Protegida de Gestão de Recursos
Protected Area with Sustainable Use of Natural Resources

Direção Regional do Turismo
Tourism Board
Tel: +351 292 200 500 
e-mail: acoresturismo@azores.gov.pt

Delegação de Turismo de São Miguel
São Miguel Tourism Board
Tel: +351 296 308 625
e-mail: info.turismo@azores.gov.pt
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Pico

Graciosa
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Ligação entre percursos
Connection between trails


