PRC Percurso Pedrestre / Walking Trail
Fenais da Ajuda - Lomba
34 de São Pedro
SMI Ilha de São Miguel / São Miguel island
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Esta pequena rota circular tem
início no centro da localidade
dos Fenais da Ajuda, perto da
Junta de Freguesia. Desça a rua
alcatroada passando pela
Igreja de Nossa Senhora da
Ajuda (foto 1) e ao chegar ao
tanque, siga pelo caminho de
terra à esquerda.

This small circular route begins at
the center of Fenais da Ajuda,
near the Parish Council. Go
down the tarred road passing by
the church of Nossa Senhora da
Ajuda (photo 1) and arriving to
the tank, follow the dirt road on
your left.

Ao longo deste caminho de
acesso a pastagens e terrenos
de cultivo passará por uma
zona de merendas e um pouco
mais à frente por um miradouro
com vista para a parte
Nordeste da ilha. Desça até ao
porto de pesca, desativado nos
dias de hoje devido ao seu
isolamento e pequena dimensão
(foto 2).

Along this road of accessing
pastures and farming lands you
will pass by a picnic area and
further ahead a viewpoint with a
view over the Northeast coast.
Go down as far as the fishing
harbor, now deactivated due to
its isolation and small size (photo
2).

Suba pela rocha até encontrar
um caminho de terra, no
cruzamento siga pela esquerda
em direção ao Miradouro da
Rocha. Desça até à cascata da
Ribeira da Salga (foto 3) e no
retorno vire à esquerda por um
caminho de terra ladeado por
Urze (Erica azorica), vegetação
endémica dos Açores. O
caminho sobe por uma mata de
Incenso (Pittosporum undulatum)
e Acácia (Acacia melanoxylon),
passando por terrenos de
cultivo e acaba na estrada
regional onde deverá virar à
direita.

Go up the rock until you find a
dirt road, at the crossing follow
left towards Miradouro da
Rocha. Walk down until the
waterfall of Ribeira da Salga
(photo 3) and on the return, turn
left by a dirt road flanked by
Azorean Heather (Erica azorica)
Azorean endemic vegetation. The
road goes up through a wood of
Australian Cheesewood
(Pittosporum undulatum) and
Australian Blackwood (Acacia
melanoxylon), passing by farming
lands and ends at the Regional
Road where you should turn
right.

Atravesse a Lomba de Baixo
passando por vários fontanários, usados no passado para
abastecer água à população.
Após cruzar a Igreja de São
Pedro irá chegar a um
cruzamento, siga em frente por
um caminho agrícola que dá
lugar a uma mata de Criptoméria (Cryptomeria japonica) e
Acácia. O trilho desce até ao
leito da Ribeira do Mato,
atravesse a ponte (foto 4) e
volte a subir até chegar ao local
onde iniciou o percurso.

Cross Lomba de Baixo passing
several fountains, once used to
supply water to the population.
After passing the church of São
Pedro, you will arrive to a
crossing, follow ahead by a
farming road that will make way
to a wood of Japanese Cedar
(Cryptomeria japonica) and
Australian Blackwood. The track
descends until the stream bed of
Ribeira do Mato, cross the bridge
(photo 4) and climb again until
you reach the begin point of the
trail.

açores

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
EMERGENCY CONTACTS
(00 351) 296 470 100

(00 351) 296 472 120

(00 351) 296 308 625
Número Nacional de Emergência
Emergency Call Number

112

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.

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.
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