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Percurso Pedrestre / Walking Trail

Calheta de Nesquim

Ilha do Pico / Pico island

Parque Natural do Pico
Pico 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.
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Calheta do Nesquim
Calheta do Nesquim

Vigia da Baleia
Whale Observation Point

Moinho do Mourricão
Mourricão Windmill

Duração Extensão03h00 9 km
Duration Length
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Fácil
Easy
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Hard

Caminho certo
Right way

Caminho errado
Wrong way

Vire à direita
Turn right

Vire à esquerda
Turn left

Familiar
Family

Ondulado
Wavy trail
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Equestrian
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Tourism Board
Tel: +351 292 200 500 
e-mail: acoresturismo@azores.gov.pt

Posto de Turismo do Pico
Pico Tourism  O�ce
Tel: +351 292 623 524
e-mail: pt.pic@azores.gov.pt

Calheta de Nesquim

9 km - 03h00
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Esta pequena rota circular pela costa 
Sul, começa e termina na zona do 
porto, em frente à Igreja de São 
Sebastião, datada do ano 1852, da 
Calheta de Nesquim (foto 1), 
freguesia com uma rica tradição na 
história da baleação açoriana. Aqui 
é possível visitar a casa dos botes 
baleeiros, atualmente transformada 
num museu local de elevado interesse 
cultural. Ao longo do percurso e 
sempre que o mesmo se desenvolva 
em estradas asfaltadas, caminhe 
com cautela na berma.

O sentido preferencial do percurso é 
feito no sentido anti-horário, siga as 
marcas paralelamente à orla costeira 
até chegar ao porto da Feiteira, uma 
pequena zona de lazer com acesso 
às piscinas naturais (foto 2). Daqui o 
percurso entra na sua fase 
ascendente, passando por várias 
áreas cobertas de vegetação mista, 
nomeadamente a mata dos Fetais.

No final da subida siga à esquerda, 
ao longo da estrada de terra batida, 
e aproveite a elevação para apreciar 
a vista para a freguesia que se 
encontra abaixo, mas também para 
a Pedra Aguda e para o Cabeço do 
Silvado (pequenos cones vulcânicos 
de escórias basálticas e que resultam 
de apenas uma única fase eruptiva). 
Na zona da Cascalheira o percurso 
começa a sua fase descendente, 
inicialmente pelo caminho de asfalto 
e depois por um caminho de pé posto 
que atravessa uma mata composta 
maioritariamente por Incensos 
(Pittosporum undulatum) e que vai 
dando lugar a campos de cultivo, 
pastoreio e da tradicional cultura 
vitivinícola de pequena escala.

Sensivelmente a meio da descida irá 
cruzar uma Vigia da Baleia (foto 3), 
onde pode aproveitar para apreciar 
a vista e descansar um pouco. 
Continue até chegar à estrada, 
optando por virar à esquerda, até 
chegar à Poça das Mujas, uma 
pequena zona balnear, e onde 
poderá visitar também o moinho do 
Morro do Cão (Murricão) (foto 4). De 
acordo com a lenda, um cão, 
chamado Nesquim, guiou três 
náufragos para esta zona, através 
dos seus latidos, ficando imortalizado 
no Brasão de armas da freguesia.

This small circular route on the South 
coast begins and ends in the harbour 
area, in front of the church of São 
Sebastião, from 1852, in Calheta do 
Nesquim  (photo 1), village with a rich 
tradition in the history of Azorean 
whaling. It is possible to visit here the 
House of Whaling Boats, nowadays 
transformed in a local museum of high 
cultural interest. Along the way and 
whenever the trail is in tarmarc roads, 
walk carefully and on the side of the 
road.

The best sense to do this trail is 
clockwise opposite; follow the marks 
parallel to the coastline until you reach 
the harbour of Feteira, a small leasure 
area accessing natural swimming pools 
(photo 2). From here, the trail enters its 
ascending stage passing by several 
areas covered in mixed vegetation, 
namely the wood of Fetais.

At the end of the climb, follow on your 
left hand side along the dirt road and 
profit the elevation to enjoy the view 
over the village bellow but also 
towards Pedra Aguda and Cabeço do 
Silvado (small elevations of volcanic 
origin). In the area of Cascalheira, the 
trail begins its descending stage, 
starting on the tarmac road and after, 
on a dirt road, that crosses a wood of 
mainly Australian cheesewood 
(Pittosporum undulatum) and that will 
give place to agricultural fields, 
pastures and the traditional wine 
culture of small scale.

Roughly by the middle of the descend, 
you will see a whale watching tower 
(photo 3) where you can profit to enjoy 
the view and rest a little. Continue until 
you reach the road, choose to go to 
your left hand side, until you arrive to 
Poça das Mujas, a small bathing area 
and where you can also visit the 
windmill of Morro do Cão (Murricão) 
(photo 4). According to the legend, a 
dog named Nesquim, guided in this 
area, with his barks, three castaways, 
being immortalized in the coat of arms 
of the village.

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
EMERGENCY CONTACTS

Número Nacional de Emergência
Emergency Call Number 112

(00 351) 292 679 300 (00 351) 292 672 410

(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.


