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Vista para o Pico
View to Pico island

Península do Capelo
Capelo’s peninsule

Castelo Branco
Castelo Branco

Acesso ao morro
Way to the hill

Topografia do Trilho / Trail´s topography

Castelo BrancoCastelo Branco
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 38° 32' 6,99" N
 28° 44' 29,50" W
 38° 32' 6,99" N
 28° 44' 29,50" W Duração Extensão01h30 3,7 km

Duration Length

Médio
Medium

Fácil
Easy

Difícil
Hard

Equipamento
Equipment

Ondulado
Wavy trail

Pedestrianistas
Walkers

Caminho certo
Right way

Caminho errado
Wrong way

Vire à direita
Turn right

Vire à esquerda
Turn left

Bicicletas
Bicycles

Motorizados
Motorized

Equestres
Equestrian

Percurso Pedrestre / Walking Trail

Morro de Castelo Branco
Ilha do Faial / Faial island

PRC
05
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.



Parcialmente inserida em área 
protegida para a gestão de 
habitats ou espécies do 
Varadouro e passando na reserva 
natural e geossítio do Morro de 
Castelo Branco, esta rota permite 
aceder ao domo traquítico com o 
mesmo nome, um geossítio que 
forma uma península na parte 
Sudoeste da ilha.

Inicie o percurso no lugar da 
Lombega, junto à estrada 
regional e siga ao longo desta 
passando um café, onde poderá 
parar para se abastecer. Siga a 
sinalética, à esquerda, por um 
caminho de terra que dá acesso a 
campos de cultivo, até chegar 
junto à falésia (foto 1). Continue 
rente à arriba por entre 
exemplares de Urze (Erica 
azorica), Faia-da-terra (Morella 
faya) e Canas (Arundo donax). 

Passe pelo miradouro 
aproveitando a vista, à direita, 
para a parte mais jovem da ilha, 
a zona dos Capelinhos (foto 2).

Em frente encontra-se o Morro de 
Castelo Branco (foto 3), resultado 
de uma erupção vulcânica 
costeira com cerca de 30 mil anos 
e um importante local de 
nidificação para algumas 
espécies de aves marinhas como 
o Cagarro (Calonnectris 
diomedea borealis), o 
Garajau-comum (Sterna hirundo), 
o Garajau-rosado (Sterna 
dougallii) e o Frulho (Puffinus 
baroli). Ao chegar a um portão, 
opte pelo desvio à direita para o 
Morro e quase no final do 
caminho desfrute da vista para 
Este, para a ilha do Pico (foto 4).

Daqui o percurso segue pelo 
mesmo caminho até ao portão 
onde deverá seguir à direita e 
adiante à esquerda por uma 
estrada asfaltada, de acesso a 
campos de cultivo e pastoreio. 
Este caminho continua até à 
estrada regional, local onde 
termina o percurso.

Partially inserted in the protected 
area for the habitats and species 
management of Varadouro and 
passing by the natural reserve 
and geosite of Morro do Castelo 
Branco, this route allows us to 
access the trachyte dome with the 
same name, a Geosite that forms 
a peninsula on the Southeast part 
of the island.

Begin the trail at Lombega, near 
the regional road and go 
alongside passing by a café 
where you can stop to refill. 
Follow the marks, on the left end 
side, by a dirt road accessing 
cultivated fields until reaching the 
cliff (photo 1). Continue near the 
cliff among the several exemplars 
of Azorean Heather (Erica 
azorica), Fayatree (Morella faya) 
and Giant Reed (Arundo donax).

Follow the marks, passing on your 
left by a view point, overlooking 
the youngest part of the island, the 
area of Capelinhos (photo 2). 

Ahead, there is Morro do Castelo 
Branco (photo 3), resulting of a 
coastal volcanic eruption, with 
around 300 thousand years and 
an important nesting place for 
some species of sea birds like the 
Cory’s Shearwater (Calonnectris 
diomedea borealis), Common tern 
(Sterna hirundo), Roseate Tern 
(Sterna dougallii) and Barolo 
Shearwater (Puffinus baroli). 
When reaching a gate, choose 
the detour on your right end side, 
towards Morro and before the 
end of the road profit the view on 
the East, to Pico island (photo 4).

From here the trail continues the 
same way until the gate where 
you should follow right and 
ahead, on your left end side, by 
an asphalted road accessing 
cultivated fields and pastures. This 
road continues until the regional 
road. Place where the trail ends. 

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

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

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

Reserva Natural
Natural Reserve

Zona Balnear
Bathing Area

Mercado/Mercearia
Market/Grossery

Geossítio
Geosite

Restaurante
Restaurant

Autocarro
Bus

Miradouro
Viewpoint

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

Morro de Castelo Branco

3,7 km - 01h30
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FAI Fácil

Easy

açores percurso pedestre
walking trail

Corvo
Flores

Pico
São Jorge
Graciosa
Terceira

Sâo Miguel
Santa Maria Faial


