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Ermida Nª Sª da Penha de França
Nª Sª da Penha de França hermitage

Caminho para a Fajã
Path to Fajã

Vista para a Praia do Norte
Viewpoint to Praia do Norte

Praia do Norte
Praia do Norte beach

Topografia do Trilho / Trail´s topography

Praia do 
Norte
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Norte

 38° 35' 58,14" N
 28° 45' 38,84" W
 38° 35' 58,14" N
 28° 45' 38,84" W

1

2

3
4

0

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3 4 5

Duração Extensão02h30 5 km
Duration Length

Médio
Medium

Fácil
Easy

Difícil
Hard

Caminho certo
Right way

Caminho errado
Wrong way

Vire à direita
Turn right

Vire à esquerda
Turn left

Equipamento
Equipment

Ondulado
Wavy trail

Bicicletas
Bicycles

Motorizados
Motorized

Equestres
Equestrian

Familiar
Family

Percurso Pedrestre / Walking Trail

Rocha da Fajã
Ilha do Faial / Faial island

PRC
02
FAI

Parque Natural do Faial
Faial 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.



Inserida em área protegida para 
a gestão de habitats ou espécies 
dos Capelinhos, Costa Noroeste 
e Varadouro, esta rota dá a 
conhecer a Fajã da Praia do 
Norte, bastante afetada pela 
erupção histórica de 1672 do 
Cabeço do Fogo. A fajã, de 
génese mista (detrítica e lávica), 
constitui o Geossítio da Arriba 
fóssil da Praia do Norte e 
representa um local importante 
para o estabelecimento da 
população devido ao seu 
microclima que possibilitou 
culturas de vinho, construção de 
adegas e casas de veraneio.

Inicie a caminhada junto à 
estrada regional e siga a 
sinalética passando por vários 
fontanários, até começar a 
descer por um caminho de terra 
de acesso a campos de cultivo. 
Desça, com cautela, até chegar 
à arriba coberta por vegetação 
típica das florestas Laurissilva 
como a Urze (Erica azorica), o 
Pau-branco (Picconia azorica), 
entre outras (foto 1). Adiante irá 
encontrar um desvio para um 
miradouro com vista sobre a 
costa Norte da ilha (foto 2). 

Chegando à base transponha a 
ribeira do Adão e siga pela Rua 
das Adegas até à Praia do 
Norte, conhecida localmente 
pela prática de surf (foto 3). 
Continue ao longo da costa 
passando por um parque infantil, 
uma área de proteção de 
endémicas e uma zona de 
merendas.

O percurso segue para o centro 
da freguesia da Praia do Norte 
passando pela Ermida de Nossa 
Senhora da Penha de França, 
edificada em 1787 (foto 4). O 
percurso acompanha a estrada 
até subir a arriba por um 
caminho de terra, à esquerda. 
Chegando de novo à estrada, 
vire à direita no fontanário até 
ao local onde iniciou o percurso.

Inserted in the protected area for 
the habitats or species manage-
ment of Capelinhos, Northwest 
coast and Varadouro, this route 
shows Fajã da Praia do Norte, 
greatly affected by the historical 
eruption of Cabeço do Fogo, in 
1672. The cliff, of mist origin 
(detrital and lava stone), 
constitutes the Geosite of the 
Fossil Cliff of Praia do Norte and 
represents an important place for 
the settlement of the population 
due to its micro climate that 
allowed the production of 
vineyards, wine cellars construc-
tion and summer houses. 

Begin the trail near the regional 
road and follow the marks 
passing by several fountains  
until you start to descend by a 
dirt road accessing cultivated 
fields. Go down, carefully, until 
you arrive to the cliff covered 
with laurel forest typical 
vegetation such as Azorean 
Heather (Erica azorica), White 
Wood (Picconia azorica) among 
others (photo 1). Little further 
ahead there is a viewpoint to the 
North coast of the island (photo 
2). 
 
Arriving to the base, cross the 
stream of Adão and follow the 
street of Rua das Adegas until 
Praia do Norte beach, known 
locally for the practice of surf 
(photo 3). Continue along the 
coast passing by a kinder park, 
an area for the protection of 
endemic plants and a picnic 
area.
 

From here the trail goes to the 
center of Praia do Norte, passing 
by the Chapel of Nossa Senhora 
da Penha de França, built in 
1787 (photo 4). The trail follows 
the road until going up the cliff 
by a dirt road, on the left. 
Reaching again the road, turn 
right on the fountain until the 
place where the path begins. 

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
EMERGENCY CONTACTS

Número Nacional de Emergência
Emergency Call Number 112

(00 351) 292 200 850 (00 351) 292 208 510

(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.

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.

Parque Natural do Faial
Faial Natural Park

Paisagem Protegida
Protected Landscape

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

Mercado/Mercearia
Market/Grossery

Ermida
Hermitage

Restaurante
Restaurant

Geossítio
Geosite

Fontanário
Fountain

Zona Balnear
Bathing Area

Autocarro
Bus

Estacionamento
Parking

WC Instalações Sanitárias
Sanitary facilities

Miradouro
Viewpoint

Zona de Repouso
Resting Place

Turismo de Habitação
Guest House

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

Posto de Turismo do Faial
Faial Tourism  O�ce
Tel: +351 292 292 237
e-mail: pt.fai@azores.gov.pt

Rocha da Fajã

5 km - 02h30

PRC
02
FAI Médio

Medium

açores percurso pedestre
walking trail

Corvo
Flores

Pico
São Jorge
Graciosa
Terceira

Sâo Miguel
Santa Maria Faial


