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Vista para São Lourenço

View to São Lourenço

Acesso rural a terrenos agrícolas 
Rural acess to agriculture fields

Caminho para Santa Bárbara 
Way to Santa Bárbara

Vista para o Pico Alto
View to Pico Alto

Topografia do Trilho / Trail´s topography

 36° 57' 5,20" N
 25° 5' 54,45" W
 36° 57' 5,20" N
 25° 5' 54,45" W
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Fácil
Easy

Médio
Medium

Difícil
Hard

Duração Extensão04h30 11,5 km
Duration Length

Equipamento
Equipment

Bicicletas
Bicycles

Motorizados
Motorized

Equestres
Equestrian

Pedestrianistas
Walkers

Caminho certo
Right way

Caminho errado
Wrong way

Vire à direita
Turn right

Vire à esquerda
Turn left

Ondulado
Wavy trail

Percurso Pedrestre / Walking Trail

Areia Branca
Ilha de Santa Maria / Santa Maria island

PR
06

SMA

Parque Natural de Santa Maria
Santa Maria Natural Park

O percurso atravessa zonas protegidas. É responsabilidade de 
todos nós contribuirmos para a sua proteção, bem como 
assegurar a sua biodiversidade através da conservação destes 

habitats naturais.
The trail goes through protected areas. It’s our responsability to 
contribute to its protection, as well as to assure its biodiversity 

through the conservation of these natural habitats.

PraiaPraia



Esta rota linear liga a Praia Formosa 
(costa Sul) à Baía de São Lourenço 
(costa Nordeste), fazendo ligação 
entre as duas praias de areia branca 
(areia calcária), únicas na Região. Ao 
longo deste percurso irá atravessar 
áreas classificadas como a área 
protegida para gestão de habitats ou 
espécies do Pico Alto e a área de 
paisagem protegida da Baía de São 
Lourenço. O trilho também percorre 
os geossítios da Praia Formosa, 
Prainha e Baía de São Lourenço. Ao 
longo do passeio a sinalética varia 
entre o branco, vermelho e amarelo 
da interseção de Grande e Pequena 
Rota e o amarelo e vermelho de 
Pequena Rota. Os cruzamentos estão 
devidamente assinalados no local, 
por intermédio de placas indicativas.

Inicie a caminhada perto do parque 
da praia Formosa e siga em direção 
ao Forte de São João Batista, também 
conhecido por Castelo da Praia. O 
caminho segue para o interior da ilha 
passando algumas casas da zona da 
Praia e seguidamente através de um 
caminho pedonal de acesso a pastos 
e terrenos agrícolas em direção ao 
Pico Alto (foto 1). Na zona da 
Almagreira o caminho desenvolve-se 
por uma mata composta 
maioritariamente por Incenso 
(Pittosporum undulatum), mas também 
alguma vegetação arbustiva 
endémica como o Pau branco 
(Picconia azorica) e o Azevinho (Ilex 
azorica) (foto 2). Passe por uma gruta 
até atingir o Pico Alto (intersecção 
com o PRC 02 SMA – Pico Alto), 
ponto mais elevado de Santa Maria e 
onde pode aproveitar para descansar 
e apreciar a vista para o resto da 
ilha.

Siga ao longo de um caminho de 
terra (foto 3) entre matas e terrenos 
agrícolas, passando pelo centro da 
freguesia de Santa Bárbara. Neste 
ponto o trilho cruza o PRC 03 SMA – 
Entre a Serra e o Mar. Daqui o 
percurso começa a sua fase 
descendente para a Baía de São 
Lourenço (foto 4), um anfiteatro 
natural rodeado com vinhas 
cultivadas em socalcos com a praia e 
as piscinas naturais como pano de 
fundo. Desça até esta baía, local 
onde termina o percurso e se o tempo 
o permitir, aproveite para se refrescar 
nas águas do Atlântico.

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
EMERGENCY CONTACTS

Número Nacional de Emergência
Emergency Call Number 112

(00 351) 296 820 220 (00 351) 296 820 112

(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.

This linear route connects Praia 
Formosa (South coast) to Baía of São 
Lourenço (Northeast coast), making 
the connection between the two white 
sand beaches (limestone sand), 
unique in the Region. Along this trail, 
you will cross classified areas such as 
the protected area for management of 
species or habitats of Pico Alto and 
the protected landscape area of Baía 
of São Lourenço. Along the walk, the 
marks will change between white, 
red and yellow from the intersection 
of Grand and Small Route and the 
yellow and red of Small Route. The 
crossings are duly indicated on the 
site, with signing boards. 

Begin the walk near the park of Praia 
Formosa beach and follow heading 
the Fortress of São João Batista, also 
known as Castelo of Praia. The road 
continues into the interior of the 
island, passing by some houses of the 
Praia area and afterwards by a 
pedestrian road accessing pastures 
and agricultural fields towards Pico 
Alto (photo 1). In the area of 
Almagreira, the road goes through a 
wood formed mainly by Australian 
cheesewood (Pittosporum undulatum) 
but also some endemic bushy 
vegetation like White wood (Picconia 
azorica) and Azorean holly (Ilex 
azorica) (photo 2). Pass by a cave 
until you reach Pico Alto (intersection 
with PRC 02 SMA – Pico Alto), the 
highest point of Santa Maria and 
where you can profit to rest and enjoy 
the view over the rest of the island. 

Follow along a dirt road (photo 3) 
between woods and agricultural 
fields, passing by the center of the 
village of Santa Bárbara. At this point 
the trail meets PRC 03 SMA – Entre a 
Serra e o Mar. From here, the trail 
starts its descending sense towards 
Baía of São Lourenço (photo 4), a 
natural amphitheatre surrounded by 
cultivated vineyards in terrace, with 
the beach and the natural swimming 
pools as background.  Go down to 
the bay, place where the trail ends 
and if the weather allows it, profit to 
swim and refresh in the Atlantic 
waters. 

Parque Natural de Santa Maria
Santa Maria Natural Park

Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies
Habitat/Species Management Area

Paisagem Protegida
Protected Landscape

Monumento Natural
Natural Monument

Alojamento Turístico
Accommodation

Restaurante
Restaurant

Geossítio
Geosite

Gruta
Cave

Mercado/Mercearia
Market/Grossery

Parque de Campismo
Camping Park

Ermida
Hermitage

Ponto de interesse
Point of interest

Zona de Repouso
Resting Place

Monumento/Museu
Monument/Museum

Miradouro
Viewpoint

Autocarro
Bus

Estacionamento
Parking

Zona Balnear
Bathing Area

Fontanário
Fountain

Cascata
Waterfall

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

Posto de Turismo de Vila do Porto
Tel: +351 296 883 124
e-mail: pt.sma@azores.gov.pt

Areia Branca
 
11,5 km - 04h30
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SMA Médio
Medium

açores percurso pedestre
walking trail

Corvo
Flores
Faial

São Jorge
Pico

Graciosa
Terceira

Sâo Miguel Santa Maria


