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Esta pequena rota circular
começa e termina em frente
à Igreja da Calheta do
Nesquim (foto 1), freguesia
com uma rica tradição na
história da baleação
Açoriana.
Aqui, poderão visitar a casa
dos botes baleeiros,
transformado em museu
local de elevado interesse.
O percurso faz-se no sentido
contrário ao dos ponteiros
do relógio e apresenta um
pequeno desvio para o porto
da Feiteira, uma zona de
lazer e piscinas naturais
(foto 2).

This small circular route starts and
ends in front of the church of
Calheta do Nesquim (photo 1),
village with a rich tradition in the
history of the Azorean Whale
Chasing.
Here, you can visit the House of
the Whaling Boats, now a local
museum of great interest. The trail
is done counterclockwise and has
a small detour to the harbor of
Feiteira, a recreation area with
natural swimming pools (photo 2).
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Código de ética e conduta do pedestrianista:

Após desfrutar deste
magnífico local siga a
sinalética e iniciará uma
subida ao longo de uma
canada estreita até chegar à
estrada regional. Aí, siga à
sua direita e logo depois vire
à esquerda continuando a
subir até à Rua dos Fetais.

After enjoying this lovely place,
follow the marks and you will
begin a climb along a narrow
road until reaching the regional
road. Here, follow right and soon
after, turn left continuing climbing
until Rua dos Fetais.

Aí siga para Oeste onde
poderá desfrutar de uma
vista deslumbrante para a
Pedra Aguda e para o
Cabeço do Silvado
(formação geológica).

There, follow West where you can
profit from a beautiful view to
Pedra Aguda and to Cabeço do
Silvado (geological formation).

Na descida para o centro da
freguesia, irá passar por
canadas cobertas por
incensos e, já perto do mar,
entrará num caminho entre
vinhas e passará por uma
vigia de observação de
Baleias em direção ao mar
(foto 3).

Walking down towards the center
of the village, you will pass by
roads covered with Australian
Cheesewood (Pittosporum
undulatum), and, close by the sea,
you will enter a road between
vineyards and also a Whale
Observation Point, continuing
towards the sea (photo 3).

Na zona costeira,
encontrará outra zona
balnear chamada Poça das
Mujas. Finalmente,
seguimos junto do Moinho
do Mourricão (foto 4) até à
Igreja, ponto final deste
percurso.

On the coastal area, you will find
another bathing area, Poça das
Mujas. Finally, we continue
alongside Moinho do Mourricão
(phot 4) until the church, ending
point of this trail.

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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