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Vista sobre a Costa Norte
View over the North Coast 

Campos agrícolas
Agricultural fields

Miradouro do Frade
Viewpoint of Frade

Rota da Pedra Queimada
Pedra Queimada route

Topografia do Trilho / Trail´s topography

MaiaMaia
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37º 49’ 51,24” N
25º 23’ 17,46”  W
37º 49’ 51,24” N
25º 23’ 17,46”  W

Equipamento
Equipment

Fácil
Easy

Médio
Medium

Difícil
Hard

Duração Extensão02h30 6,6 km
Duration Length

Caminho certo
Right way

Caminho errado
Wrong way

Vire à direita
Turn right

Vire à esquerda
Turn left

Bicicletas
Bicycles

Motorizados
Motorized

Equestres
Equestrian

Ondulado
Wavy trail

Familiar
Family

0 0,25 0,5 km

Percurso Pedrestre / Walking Trail

Pedra Queimada - Lajinha - 
Degredo
Ilha de São Miguel / São Miguel island

PRC
36

SMI



Esta rota circular tem início no 
Largo de Santo António, 
freguesia da Maia. Suba em 
direcção a Sul por um 
caminho de terra designado 
por Pedra Queimada (foto 1) 
e siga a sinalética até chegar 
à Estrada Regional.

Prossiga o caminho paralelo 
à estrada, apreciando a vista 
sobre a costa Norte, freguesia 
da Maia, Ponta Formosa e 
Ponta do Cintrão (foto 2). 

Continue o percurso em fase 
descendente, pelo caminho 
da Lajinha, por entre campos 
agrícolas (foto 3) até chegar 
novamente à estrada - Rua do 
Rosário -  com a fonte Velha à 
sua direita (água de nascen-
te).

Continue em direção ao 
centro até chegar à zona 
balnear do Calhau da Areia – 
ligação com o PR 27 SMI 
Praia da Viola. Siga a 
sinalética passando pelo 
miradouro de Melo Nunes 
onde é possível aceder à 
zona de calhau. O percurso 
continua junto à costa 
passando pelo miradouro do 
Frade (foto 4). Ao longo do 
caminho irá passar a ETAR e 
a ponte sobre a Ribeira da 
Cruz. Mais à frente existe um 
desvio à direita que dá 
acesso às piscinas naturais.

Continue pelo caminho de 
terra até à estrada regional e 
vire à esquerda em direção 
ao interior da freguesia. Ao 
longo da estrada existem 
alguns pontos de interesse 
como o Museu do Tabaco da 
Maia e o Solar de Lalém. 
Continue a caminhada até 
chegar ao ponto inicial.

This walk begins near the 
church N. This small circular 
route begins in Largo de Santo 
António, village of Maia. Go 
up towards South through a 
dirt road known as Pedra 
Queimada (photo 1) and 
follow the marks until you 
reach the Regional Road.

Continue the walk parallel to 
the road, enjoying the view 
over the North Coast, village of 
Maia, Ponta Formosa and 
Ponta do Cintrão (photo 2).

Proceed the trail downwards 
by the Lajinha way, among 
agricultural fields (photo 3) 
until you arrive again to the 
road – Rua do Rosário – with 
the fountain Velha on your 
right (spring water).

Continue towards the center 
until you arrive to the bathing 
area of Calhau da Areia – 
connection to PR 27 SMI Praia 
da Viola. Follow the marks 
passing by the viewpoint of 
Melo Nunes where it is 
possible to access the rocky 
area. The trail continues along 
the coast, passing by the 
viewpoint of Frade (photo 4). 
Along the way you will go 
through ETAR and the bridge 
over Ribeira da Cruz. Further 
ahead there is a detour to the 
right that will take you to the 
natural swimming pools.

Keep on going on the dirt road 
until the Regional Road and 
turn left towards the interior of 
the village. Along the road 
there are several points of 
interest such as the Tobacco 
Museum and Solar do Lalém. 
Continue the trail until you 
arrive to the starting point.

  

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.

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.

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

Parque Natural de São Miguel
São Miguel Natural Park

Restaurante
Restaurant

Gruta
Cave

Mercado/Mercearia
Market/Grossery

Monumento/Museu
Monument/Museum

Ermida
Hermitage

Miradouro
Viewpoint

Turismo de Habitação
Guest House

Zona Balnear
Bathing Area

Fontanário
Fountain

ETAR
Water Treatment Station

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

Pedra Queimada - Lajinha - 
Degredo

6,6 km - 02h30

PRC
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SMI Médio
Medium

açores percurso pedestre
walking trail

Corvo
Flores
Faial

São Jorge
Pico

Graciosa
Terceira

Santa Maria São Miguel


