
2 a 6 de março

10 Razões para Visitar os Açores
Nove ilhas de Natureza 
Exuberante. Os Açores  

são caracterizados por cenários  
deslumbrantes: lagoas, cascatas na-
turais e uma grande diversidade de 
flora.

Este suplemento comercial faz parte integrante dos jornais DIÁRIO DE NOTÍCIAS e JORNAL DE NOTÍCIAS de 02 de MARÇO de 2016 e não pode ser vendido separadamente

01

Um destino de Natureza 
próximo.  A apenas a duas 

horas de avião de Portugal  
Continental, no meio do oceano 
Atlântico.

02

Um dos melhores locais 
para observação de  

Cetáceos.  Cerca de 25 espécies  
residentes e migratórias s podem ser 
avistadas incluindo o magnífico  
cachalote e a baleia azul.

03

Nove ilhas para  
explorar em qualquer  

altura do ano. É o clima ameno  
durante todo o ano que permite  
observar baleias, nadar com  
golfinhos, fazer passeios pedestres, 
jogar Golfe, praticar Surf, Bodyboard, 
Stand Up Paddle ou Windsurf, Canyo-
ning,  BTT, Parapente , entre muitas  
outras experiências que a Natureza 
proporciona.

04

Saúde e bem-estar.   
Inúmeras nascentes de águas 
carbónicas naturais, casca-

tas, piscinas de água férrea, termas e 
spas são procurados desde sempre 
pelos seus benefícios ímpares.

05

Produtos regionais  
de excelência. Marisco,  

peixe fresco, carne, chá, queijo, vinhos 
e doçaria. 

06

Património Mundial da 
UNESCO Centro Histórico 

de Angra do Heroísmo, na ilha  
Terceira e Paisagem da Cultura  
da Vinha do Pico, na ilha do Pico. 

07

Açores em Festa.  
Nas nove ilhas acontecem 

festivais de música, festas religiosas 
e culturais durante todo o ano e com 
muita animação.

08

Hospitalidade  
e segurança.  

Calorosa receção pelos açorianos 
num destino onde a tranquilidade 
 é garantida.

09

Oferta de alojamento 
para todos os gostos  

e preços. Todas as ilhas oferecem 
grande variedade: desde hotéis, casas 
rurais, casas particulares e hostels. 
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Localização

Coordenação: Turismo dos Açores 
Propriedade: Turismo dos Açores 
Concepção e maquetização: Açormedia, S.A.

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional

GOVERNO DOS AÇORES

Vice-Presidência do Governo

Agenda

02 MARÇO 4ª Feira 
 

12h30 - Taste Açores 
 
14h00 - Apresentação Institucional 
do Destino Açores            
             
14h30 - Red Bull Cliff Diving 

 
15h00 - Azores Trail Run                                   
 
15h15 - Cycling Azores  
 
15h30 - Canyoning International 
Meeting in Azores                              
 
15h45 - ISA World Junior Surfing 
Championship 

 
16h00 - Apresentação  
da Marca Azores Airlines 
Azores Airlines 

 
16h15 - AZORES AQUARIUM  
Picos de Aventura   

 
16h00 - Taste Açores 

 
17h30 - Momento musical  
Bia 
 
03 MARÇO   5ª Feira 

 

10h30 - Azores for All    
Cresaçor                
 

 

11h00 - Conceito Inovador da DHM  
e projectos nos Açores  
DHM  
 
11h30 - Assinatura de protocolo de 
colaboração Azores Airlines/Casas 
Açorianas  

 
12h00 - Apresentação do novo  
website azoresgetaways.com 
Ideastation 
 
12h30 - Taste Açores 
 
14h00 - Ilha das Flores, Natureza Pura  
Municípios das Flores  

 
14h30 - “Ponta Delgada,  
Património Natural e Cultural 
 dos Açores”  
Câmara Municipal de Ponta Delgada 

 
15h00 - Povoação, o concelho  
mais lindo dos Açores      
Câmara Municipal da Povoação    

 
15h30 - Ribeira Grande: Destino de 
Excelência para 2016  
(Rota de Eventos) 
Câmara Municipal da Ribeira Grande    

 
16h00 - Living Traditions 
Câmara Municipal S. Roque Pico     

 
16h30 - “Uma das Mais Belas Baías 
do Mundo”  
Câmara Municipal da Horta      

17h00 - Bensaude Hotels  
Collection 80 anos de Tradição, 
Inovação e Sustentabilidade  
Bensaude Hotels 

 
17h30 - Apresentação do evento 
WALK & TALK 

 
18h00 - Apresentação do evento 
TREMOR 

 
18h30 - TREMOR Showcase 
 
04 MARÇO   6ª Feira 
 

11h00 - 32ª Edição Festival  
Maré de Agosto    
Associação Cultural  Maré de Agosto 
 
12h00 - Assinatura Protocolo 
AHRESP 
 
12h30 - Taste Açores 
 
14h00 - Apresentação do novo guia 
das Casas Açorianas e de novas  
plataformas promocionais  
em aplicações móveis  
Casas Açorianas 

 
14h30 - What’s New for Summer 
Gorgeous 
 
15h00 - Wine in Azores  
Gorgeous 

 
 
 

15h30 - 10 FEST - 10 days, 10 Chefs   
Escola Formaçao Turrística  
e Hoteleira dos Açores      
 
16h00 - Apresentação vídeo  
promocional do Geoparque Açores 
GEOPARQUE Açores 

 
17h00 - S. Jorge 2 Pico SUP  
Channel Crossing/Euro Tour  
Campeonato do mundo de SUP     
TITAN 

 
17h30 - Apresentação 3º Troféu 
Açores / 5º Troféu Ibérico de Clubes 
Stream Plan e Club de Golf Ibérico 

 
18h00 - Azores Airlines Rallye 2016  
Grupo Desportivo Comercial 
 
18h30 - Apresentação do novo  
website Azores Airlines  
Azores Airlines 

 
19h00 - Actuação TREMOR  
King John 
 
19h30 - Actuação TREMOR    
Sara Cruz 

 
20h00 - Taste Açores  
Produtos específicos do Triângulo 
 
20h30 - Actuação Veronika Arruda   
The Voice Portugal 

 
05 MARÇO   Sábado 

 

12h30 - Nordeste:  
“Aqui a Ilha é Outra”    
Câmara Municipal do Nordeste 

 
13h30 - Actuação TREMOR 
 

 

14h00 - Actuação Veronika Arruda     
The Voice Portugal 

 
15h00 - Folk Azores - Festival  
Internacional de Folclore  
dos Açores 
COFIT    

 
15h30 - Festival “Sentir o Pico”    
ACIP 

 
16h00 - Povoação, o concelho mais 
lindo dos Açores  
Câmara Municipal da Povoação 

 
16h30 - Evento Coração D’Ouro 

 
19h30 -Actuação Veronika Arruda 
The Voice Portugal 

 
20h00 - Taste Açores  

 
20h30 - Praia da Vitória  
Deixa-te seduzir      
Câmara Municipal Praia da Vitória      
 
06 MARÇO  Domingo 

 

13h30 - Taste Açores  
 
15h00 - Ilha das Flores, Natureza Pura        
Municípios das Flores    

 
15h30 - Actuação Veronika Arruda     
The Voice Portugal 

 
16h00 - Praia, Berço de Nemésio  
Câmara Municipal Praia da Vitória

Verdadeiramente bonito!!”  
Maria Da Graça (facebook)

Açores na BTL

Stand dos Açores   
Pavilhão 1 Stand 1A05
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Entrevista
Vítor Fraga. O secretário regional do Turismo e Transportes do Governo  
dos Açores afirma que o mercado nacional nunca deixou de ser aposta e aponta  
o efeito positivo do reposicionamento dos Açores para férias de natureza ativa

No ano passado, a hotelaria 
açoriana bateu o recorde de dor-
midas que já durava desde 2007. 
Os Açores estão hoje mais pre-
parados para reagir às oscilações 
dos mercados turísticos do que 
há oito anos atrás quando, a se-
guir a um ‘pico’ de dormidas, 
deu-se uma quebra? 

Os Açores têm vindo ao longo do 
tempo a desenvolver um caminho 
que visa criar condições de susten-
tabilidade no desenvolvimento do 
turismo. Este caminho passou pelo 
alargar da base de mercados emis-
sores, que tiveram o efeito de que-
brar a dependência excessiva de um 
único mercado. Criaram-se tam-
bém as condições para que as alte-
rações que não controlamos, ex-
teriores à Região, tenham um 
impacto cada vez menor.  

Qual é a importância para a 
divulgação do turismo nos Aço-
res da participação em feiras 
como a Bolsa de Turismo de Lis-
boa (BTL)? 

A BTL é o maior certame turísti-
co que se realiza em Portugal, sen-
do o palco privilegiado para a apre-
sentação dos vários destinos. Como 
tal, os Açores têm vindo a marcar 
presença ao longo do tempo num 
mercado, o nacional, que é um dos 
nossos principais mercados emis-
sores e que ainda no ano passado, 
por exemplo, teve 
um desempenho 
muito positivo, fru-
to também da alte-
ração do modelo de 
acessibilidades aé-
reas que foi intro-
duzido. Contudo, 
acreditamos haver 
condições para que 
e cada vez mais,  o 
mercado nacional 
assuma um papel 
de relevância no desenvolvimento 
do setor nos Açores. 

O mercado nacional cresceu 
muito mais no ano passado que o 
conjunto dos mercados estran-
geiros em dormidas. Quer isto di-
zer que o mercado nacional vai 

Reposicionámos os Açores 
como destino de férias ativas

voltar a ser a grande aposta do tu-
rismo açoriano, depois dos anos 
da crise em que os Açores se vira-
ram mais para o estrangeiro? 

O mercado nacional nunca dei-
xou de ser aposta. Temos é hoje um 
conjunto de mercados emissores 
mais diversificado. O mercado na-

cional teve um pe-
ríodo em que o seu 
desempenho não 
foi positivo, mas 
por razões clara-
mente identifica-
das, que têm a ver 
com a crise econó-
mica que assolou o 
país e com uma po-
lítica fortemente 
recessiva que foi 
imposta às famílias 

portuguesas, que deixaram de ter 
dinheiro para viajar. No entanto, 
a partir do final de 2012, fizemos 
todo um trabalho de reposiciona-
mento do destino, ou seja: até 
2012, tínhamos uma tipologia  de 
turismo muito assente na con-

templação da natureza; a partir 
desse ano, reposicionámos os Aço-
res, comunicando-os como um 
destino de férias ativas, com um 
conjunto de atividades que podem 
ser desenvolvidas com a natureza. 
Chegamos também mais perto da 
geração ‘milénio’, uma geração que 
privilegia este tipo de férias. 

A liberalização das ligações aé-
reas ao Continente trouxe mais 
turistas, mas também trouxe 
uma forte concorrência à com-
panhia aérea açoriana, a SATA 
Internacional, que passa este 
ano a ter o nome de Azores Air-
lines. Perante o grande aumen-
to de passageiros nos Açores em 
2015, a Azores Airlines  vai man-
ter ou vai reforçar a sua aposta 
nas ligações entre o Continente 
e os Açores? 

A SATA, agora Azores Airlines, 
tem vindo a demonstrar ao longo 
deste tempo que tem capacidade de 
resposta para esta nova realidade. 
Recordo, aliás, que o sucesso do 
novo modelo de acessibilidades vai 

muito para além da entrada das 
companhias ‘low cost’ e a prova está 
no crescimento expressivo do nú-
mero de passageiros desembarca-
dos, não só na gateway de Ponta 
Delgada, que é onde estas compa-
nhias estão a operar, mas também 
em todas as cinco gateways (Pon-
ta Delgada, Terceira, Horta, Pico e 
Santa Maria), o que dá bem mostra 
da mais-valia que o modelo está a 
ser para a globalidade da Região. 
Nesse sentido, a SATA tem desem-
penhado um papel muito impor-
tante, ao voar não só para as ga-

teways liberalizadas (Ponta Delgada 
e Terceira), mas também para as ga-
teways sujeitas a Obrigações de Ser-
viço Público.  

A imagem ambiental dos Aço-
res, a sua marca distintiva en-
quanto destino turístico, está de 
alguma forma ameaçada pelo 
grande crescimento do turismo 
que se verificou no ano passado? 

Os Açores estão preparados para 
receber todos os que nos visitam, 
preservando o nosso grande valor, 
que é o ambiente. A nossa susten-
tabilidade ambiental é, aliás, reco-
nhecida internacionalmente, uma 
vez que os Açores são a única região 
do mundo com o galardão Quality 
Coast Platina e em 2015, de uma 
lista de 100 destinos mais susten-
táveis do mundo, os Açores fica-
ram em primeiro lugar. Queremos, 
no fundo, possibilitar a todos os 
que nos visitam momentos únicos 
em contacto com a natureza e des-
envolver  um conjunto de ativida-
des que, certamente, os turistas irão 
recordar.

Os Açores estão  
preparados para  receber  

todos os que nos  
visitam, preservando  
o nosso grande valor,  

que é o ambiente

O responsável pela pasta  
do turismo no Governo dos 
Açores nasceu no Corvo, a mais 
pequena ilha açoriana.  
É licenciado em Engenharia 
Eletrotécnica e de Computado-
res. Antes de chegar ao  
Governo em 2012, desenvolveu 
atividade profissional em  
várias áreas do setor privado.

Perfil

Não há nada mais lindo  
do que as 9 ilhas dos Açores”  

Maria Luísa Pereira  (facebook)



Poça de Simão Dias em São Jorge 
A Poça de Simão Dias, localizada na costa 
da Fajã do Ouvidor, na ilha de São Jorge, é, 
sem dúvida, o local perfeito para um belo 
mergulho de Verão. Esta piscina natural, 
chamada de poça pelos açorianos, teve ori-
gem numa formação geológica, que trans-
formou esta paisagem num verdadeiro 
paraíso na terra.

Adorei, vou voltar” 
Laura Chivarria  (facebook)04

Açores desconhecidos

À descoberta dos segredos 
mais bem escondidos

“

Rocha do Chambre na Terceira 
O percurso pedestre Rocha do Chambre, maior trilho da Terceira com 9,3 km, é um circuito 
circular que se desenvolve no limite da Caldeira do vulcão do Pico Alto, com paisagens  
deslumbrantes para a zona protegida do Biscoito da Ferraria e Pico Alto.

Slavonia, nas Flores  
O Parque Arqueológico Subaquático do Slavonia permite visitas aos 
vestígios do paquete de luxo Royal Mail Ship Slavonia, que há mais de 
cem anos, a 3 de junho de 1909, encalhou no lugar do Lagedo, na ilha 
das Flores, devido ao nevoeiro. Representativo das grandes vagas de 
emigração europeias para os EUA, ao mergulhar neste navio poderá 
desfrutar da biodiversidade marinha existente na zona, representativa 
dos ambientes costeiros da região.

Ecomuseu do Corvo 
A vila do Corvo, na ilha do Corvo, a mais pequena ilha dos 
Açores, é um Ecomuseu. Aqui a comunidade corvina defende, 
compreende e gere o seu património para o desenvolvimento 
sustentável. A riqueza e singularidade deste povo seriam difí-
ceis de representar no acervo de um museu tradicional. 
Assim, é a própria vila o museu desta ilha com 17,12 m2.

Turismo Equestre – Faial  
Para os amantes dos cavalos e da equitação, 
o Faial é a ilha certa a visitar. Aqui é fácil 
encontrar cavalos lusitanos e cruzados por-
tugueses muito bem treinados. Paisagens de 
cortar a respiração, com vista sobre o mar, a 
par de coloridos jardins e pastagens verde-
jantes tornam os passeios a cavalo nesta ilha 
únicos e inesquecíveis! A passo, a trote ou a 
galope o gozo de apreciar a calma e, ao 
mesmo tempo, a aventura de um passeio 
será sempre uma constante!

Caldo de Peixe  
à moda do Pico 
Este é um prato tradi-
cional da ilha do Pico. 
Na sua confeção é fun-
damental usar peixe 
fresco, grado e de 
espécies variadas, adi-
cionando-se diferentes 
ingredientes e tempe-
ros. Com um sabor 
muito peculiar, dife-
rente de qualquer 
prato de peixe que 
possa conhecer, pode 
experimentá-lo em 
qualquer época do ano. 
A acompanhar o peixe, 
bebe-se o caldo que é o 
elemento que torna 
este prato tão único e 
diferente!

BTT – Faial da Terra 
São Miguel 
O Faial da Terra, na Ilha de 
São Miguel, é o novo paraíso 
do BTT Açoriano. Esta locali-
dade, para além de receber 
diversas competições locais, 
é cada vez mais procurada 
por praticantes de várias 
nacionalidades. Tem sido 
alvo de várias reportagens na 
imprensa especializada 
nacional e internacional, 
sendo os trilhos do Pico 
Grande e da Pedra Torta os 
mais procurados e fotografa-
dos. O Faial da Terra dispõe de 
10 trilhos divididos pelas suas 
encostas com diferentes níveis 
de dificuldade e com bons 
acessos aos mesmos.  
Mais informações em 
biking.visitazores.com 

Grande Rota em Santa Maria 
Este percurso circular, com 78 km de extensão, permite per-
correr as diferentes geomorfologias da ilha mais antiga do 
arquipélago. Encontra-se dividido em quatro etapas de apro-
ximadamente 20 km cada, com possibilidade de alojamento 
entre estações (Turismo em espaço rural e albergues).

Surf - ilha Graciosa 
É a grande novidade do surf 
Açoriano. Locais como o 
Porto Afonso, Calhau Miúdo, 
Ilhéu da Praia, Lagoa e Baia 
da Barra são considerados 
como os melhores da ilha. A 
Baia da Barra é a principal 
referência para o Surf nos 
meses de Inverno. A onda 
possui duas zonas de arran-
que: nos dias maiores, o 
arranque faz-se mais no meio 
da baia com um drop acessí-
vel. O drop no inside da baia é 
mais vertical e realizado em 
cima da laje seguido de uma 
secção tubular. Nos dias 
mais pequenos a onda para a 
direita é ideal para surfistas 
iniciantes. 
Mais em informações em: 
surf.visitazores.com 
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ao nível operacional e comercial 
passam pela melhoria ao nível da 
pontualidade; melhoria da fiabili-
dade, com impacto na redução de 
custos, resultantes de irregularida-
de operacional; menor custo por lu-
gar oferecido; oferta de um produ-
to concorrencial. Trata-se de um 
equipamento com alcance superior 
aos das restantes frotas da empre-
sa, além de permitir um aumento si-
gnificativo da capacidade de carga. 
Este equipamento permitirá, tam-
bém, aumentar sinergias ao nível 
dos recursos humanos e materiais 
com a frota A320; potencia acordos 
como os de code-share, ACMI e ou-
tros. Assim, e pensando no nosso 
cliente, agora com esta frota, conse-
guiremos: melhoria ao nível da pon-
tualidade; melhoria ao nível do con-
forto; melhoria da qualidade dos 
serviços ao nível do entretenimen-

to e, acima de tudo, uma maior dis-
ponibilidade de lugares.  

A SATA Internacional reduziu 
os voos para Ponta Delgada no 
primeiro ano da liberalização, 
mas face ao grande aumento de 
passageiros em 2015, a nova 
Azores Airlines vai retomar a 
aposta no principal aeroporto 
açoriano? 

No âmbito do Business Plan 
2015-2020 a SATA internacional 
- Azores Airlines ajustou a sua ca-
pacidade em 2015, por forma a se 
posicionar de forma competitiva 
na rota entre Lisboa e Ponta Del-
gada tendo, naturalmente, redu-
zido a sua quota de mercado na se-
quência da entrada das Low Cost. 

No entanto, para 2016 nesta 
mesma rota (voos diretos sem in-
cluir os lugares Lisboa-Santa Ma-
ria – Ponta Delgada - OSP), de abril 

a dezembro, estão previstos dispo-
nibilizar mais 21.000 lugares do 
que em 2015, o que corresponde a 
um aumento previsto de cerca de 
15%. No verão IATA 2016, perío-

do compreendido entre abril e ou-
tubro, a SATA Internacional – Azo-
res Airlines irá oferecer mais 6 voos 
semanais (ou 3 frequências sema-
nais) entre Lisboa e Ponta Delga-
da, comparativamente com o rea-
lizado no verão IATA 2015.

05
Açores, um sonho para 2016!” 

Stefano.acquaviva.1987 (instagram)“
Entrevista
Paulo Menezes. Presidente do Grupo SATA fala da nova imagem  
da companhia aérea e dos benefícios esperados com os novos aviões A330

A SATA Internacional vai pas-
sar a Azores Airlines. Acha que 
esta nova marca vai ser bem acei-
te pelos clientes atuais e futuros 
da SATA? 

A nova imagem da Azores Airlines, 
desde que foi apresentada na passa-
da semana em New Bedford, tem 
vindo a ter uma excelente recetivi-
dade pelos nossos clientes e parcei-
ros, até porque a barbatana caudal, 
agora usada, é um símbolo identi-
tário indiscutível dos Açores. Esta 
nova imagem prima, ainda, por re-
fletir a cor verde tão presente nas 
nossas paisagens, conjugando-se com 
os azuis existentes na SATA. 

A Azores Airlines está num 
processo de renovação da sua 
frota de aviões. Que vantagens 
trarão os novos aviões para a 
companhia? 

As vantagens da nova frota A330 

Imagem da Azores Airlines 
teve excelente recetividade

Paulo Menezes é presidente do 
Grupo SATA desde dezembro 
de 2015. Licenciado em  
Engenharia Eletrotécnica, foi 
diretor regional das áreas da 
Ciência, Tecnologia e Comuni-
cações e das Obras Públicas e 
Transportes em sucessivos  
Governos dos Açores, entre 
1997 e 2012. Foi também  
administrador de empresas das 
área das comunicações.

Perfil 

Entrevista
João Ponte. Presidente  
do Conselho de Administração  
da Atlânticoline, a empresa que  
assegura o transporte marítimo  
de passageiros 

Qual o serviço prestado pela 
Atlânticoline nos Açores? 

Por via da recente fusão com a 
Transmaçor, a Atlânticoline  asse-
gura o serviço de transporte pú-
blico de passageiros e viaturas em 
toda a Região.  

Com um serviço regular asse-
gura, todo o ano, as ligações en-
tre as ilhas do Corvo e das Flores, 
bem como entre as chamadas ilhas 
do “Triângulo” (Faial, Pico e São 
Jorge). Na operação sazonal, de 
maio a setembro,  garantimos as 
ligações entre todas as ilhas (exce-
to o Corvo). Estes serviços são pres-
tados com frota própria  e com o 
fretamento de dois navios duran-
te a operação sazonal. 

Existem campanhas para tu-
ristas se deslocarem por via ma-
rítima a outras ilhas? 

Tarifas especiais 
para conhecer 
várias ilhas

João Ponte, licenciado em  
engenharia, é o presidente do 
Conselho de Administração da 
Atlânticoline. Anteriormente 
foi presidente da Câmara Mu-
nicipal de Lagoa e presidente 
da Associação de Municípios 
da Região Autónoma dos Aço-
res. Foi ainda diretor regional 
das Obras Públicas e Transpor-
tes Terrestres.

Perfil

Dispomos de tarifas especiais 
proporcionando vantagens com 
preços bastantes competitivos, nas 
quais se destaca, a título de exem-
plo, a Açores 4. Esta tarifa é cons-
tituída por 4 módulos de viagem 
para utilizar, dentro do mesmo 
grupo de ilhas,  durante a opera-
ção sazonal, em qualquer data e 
trajeto.   

Esta tarifa tem um custo por 
passageiro de 80 euros e permite 
que o passageiro fique a conhecer, 
pelo menos, três das nossas nove 
ilhas. Esta tarifa também garan-
te um desconto de 50% no bilhete 
da viatura. 

Ao longo de toda a operação a 
Atlânticoline, desenvolve diversas 
campanhas promocionais, que po-
dem ser consultadas no nosso web-
site e no facebook. 

Como é que os turistas devem 
efetuar as reservas para viajar 
na Atlânticoline? 

A Atlânticoline disponibiliza aos 
seus passageiros no seu site 
www.atlanticoline.pt,  os horários, 

tarifários, campanhas e novidades, 
para além da possibilidade de efe-
tuarem reservas e vendas efetivas 
de bilhetes.  

A nossa rede de vendas conta 
com diversas parcerias, desde 
agências de viagens, aos postos da 
Rede Integrada de Apoio ao Cida-
dão, às quais podem os nossos 
clientes comodamente recorrer 
sem qualquer custo adicional. 
Contamos ainda com lojas nos 
portos que operamos e com uma 
loja na Gare Marítima do Termi-
nal Oceânico em Ponta Delgada, à 
qual se irá juntar, muito breve-
mente, mais uma loja na cidade da 
Horta.  

Paralelamente, este ano a Atlân-
ticoline irá criar um Contact Cen-
ter próprio, o qual pretende ser 
mais um canal de comunicação efi-
ciente entre a empresa e os seus 
clientes. 



O lugar mais mágico do mundo!!” 
Briana Partridge (facebook)06 “

Atividades nos Açores

Paraíso. Nos Açores a escolha é sua: caminhadas,  
mergulho, observação de cetáceos, parapente,  
fotografia ou até nadar com golfinhos, por exemplo

Nadar com Golfinhos 
Nadar com golfinhos, em pleno mar dos Açores, é uma das maiores 
experiências que poderá vivenciar em contacto com a vida marinha.  
Para que a sua experiência seja inesquecível e sem desrespeitar os 
animais, recomenda-se a contratação de empresas experientes.

Percursos Pedestres 
Ao caminhar por entre os densos matos costeiros, zimbrais e bolsas da floresta Laurissilva não se admire se encontrar pelo caminho 
cascatas de água ou casas típicas, algumas transformadas para turismo em espaço rural. Nos trilhos litorais, poderá admirar as 
encostas recortadas, com formações rochosas, formando, por vezes, piscinas naturais, onde, no final de uma longa caminhada, sabe 
bem um banho para refrescar. Existe uma diversidade de tipologias de trilhos facilmente adaptável às diferentes faixas etárias e con-
dições físicas, com diversos graus de dificuldade e de extensão. Para mais informações visite trilhos.visitazores.com

Observação de Cetáceos 
 Os Açores têm ocupado o seu 
lugar no mundo como um dos 
melhores sítios para se observar 
as cerca de 25 espécies de cetá-
ceos, residentes e migratórias, 
que aparecem no mar deste 
arquipélago. Uma verdadeira 
experiência a não perder! 
Entre as espécies mais comuns 
que se podem observar estão 
cachalote, baleia azul e baleia 
comum.

Windsurf/Kitesurf 
Durante o inverno, as 
superfícies frontais 
frias originam condi-
ções excelentes para a 
prática destas ativida-
des. Os diversos portos 
e enseadas, praias e 
lagoas possibilitam a 
prática de windsurf/ 
kitesurf em locais úni-
cos. Os Açores têm 
sido  palco de uma das 
etapas do campeonato 
do Mundo nas discipli-
nas de Fórmula 
Windsurf e de Slalom.

Mergulho 
Os Açores são o local perfei-
to para a prática de mergu-
lho pela diversidade dos inú-
meros spots que proporcio-
nam desde mergulhos cos-
teiros, abrigados pelas baías, 
até aos bancos submarinos, 
tornando-se um destino que 
facilmente se adapta aos 
diversos graus de experiên-
cia do mergulhador. No 
arquipélago, podem encon-
trar-se grandes pelágicos, 
jamantas e tubarões, recor-
rendo a serviços especializa-
dos e profissionais que os 
centros de mergulho dispo-
nibilizam. Saiba mais em  
mergulho.visitazores.com 

Subida à Montanha 
A Montanha do Pico é o 
ponto mais alto de Portugal, 
com 2350 m de altitude, e a 
sua presença impõe-se em 
pleno oceano Atlântico. 
 Ver o nascer ou o pôr-do-sol 
do topo dos Açores, a imensi-
dão do mar e as outras ilhas 
em seu redor é uma expe-
riência única que nunca irá 
esquecer. 

Surf 
 Os Açores apresentam algumas das melhores condições 
para a prática de Surf no Mundo, sendo possível praticar a 
modalidade ao longo de todo o ano. A temperatura tépida 
das águas e as ondas suaves e perfeitas proporcionam 
excelentes condições para a aprendizagem da modalidade 
ou para uma surftrip em família, nos meses de verão. 
Para mais informações visite surf.visitazores.com

Nos Açores a natureza é palco para 
umas férias ativas e inesquecíveis



07
Melhores férias de sempre!!!” 
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Ciclismo/BTT 
A bicicleta de montanha é, por exce-
lência, um veículo de exploração dos 
troços por entre a Natureza. Destinos 
como os Açores, onde a Natureza e os 
trilhos são uma constante, oferecem 
uma verdadeira aventura para quem 
procura emoções fortes. Desde single 
tracks ultra técnicos, às praias e fajãs 
e aos estradões que circundam as 
lagoas ou cruzam as serras, o BTT 
tem opções para todos os gostos  
e aptidões técnicas.

Geoturismo - Geoparque Açores – 9 ilhas, 1 Geoparque 
 São diversas as atividades que permitem explorar as paisagens vulcânicas e os geossítios do arquipélago, designadamente 
através de passeios de bicicleta ou a pé, visitas a cavidades vulcânicas, canyoning, parapente, banhos termais, mergulho em 
zonas hidrotermais de baixa profundidade, escalada e subidas à Montanha do Pico. Os  centros de visitantes e de interpretação 
existentes em diversos locais auxiliam visitantes e turistas. Para mais informações visite azoresgeopark.com.

Parapente 
Os Açores são considerados como um 
destino singular para a prática do para-
pente, com variadíssimos spots, bem 
como zonas de descolagem e aterra-
gem que combinam a experiência com 
uma paisagem incrível. É possível voar 
durante todo o ano, mas os meses de 
verão são os melhores para a prática da 
modalidade. Desde voos técnicos em 
cross country, passando por crateras 
vulcânicas, lagoas, praias a falésias cos-
teiras, a diversão nos voos é garantida.

Passeios a Cavalo 
Nos Açores, andar a cavalo é, 
mais do que um desporto, uma 
tradição. Acredita-se que o 
cavalo está presente no arqui-
pélago desde a sua ocupação. 
A passo ou a trote, a descoberta 
de trilhos e lagoas, montado 
numa sela ou sentado numa 
charrete, é uma experiência 
inesquecível  
Existem nas ilhas diversos cen-
tros hípicos e empresas de ani-
mação turística com progra-
mas de passeios equestres e 
aulas de equitação, disponíveis 
todo o ano e acessíveis até para 
quem nunca montou a cavalo. 

Golfe 
O arquipélago dos Açores possui 
três magníficos campos de golfe: 
Campo de Golfe da Batalha e 
Campo de Golfe das Furnas, loca-
lizados na ilha de São Miguel, e o 
Clube de Golfe da Ilha Terceira. 
Todos eles proporcionam um 
contacto ímpar com a natureza, 
sem qualquer tipo de constru-
ções junto dos seus percursos e 
com uma vegetação luxuriante. 
Venha jogar e relaxar em plena 
natureza açoriana.

Pesca 
Os Açores têm condições fabu-
losas para as diversas variantes 
da pesca, sendo o Big Game 
Fishing a que mais amantes 
atrai ao arquipélago, na expec-
tativa de ultrapassar os muitos 
recordes mundiais,  obtidos no 
mar dos Açores. 
 A melhor época do ano para a 
prática desta modalidade é de 
abril a outubro.

Passeios de barco 
Uma das principais pérolas dos Açores 
é, naturalmente, o mar. 
Os barcos das várias empresas que, 
com base na sua experiência e profis-
sionalismo, contornando os recantos 
das ilhas, vão colocá-lo numa perspeti-
va sobre as ilhas que, de outra forma, 
não consegue ter. Se não mergulha 
tem a oportunidade de ver o fundo do 
mar em barcos com fundo de vidro dis-
poníveis em algumas ilhas.

Observação de Aves 
Para além do Priolo (uma das 
aves mais raras da Europa) e 
do Paínho-de-monteiro ave 
ainda mais rara, destacam-se  
o Canário-da-terra, o 
Tentilhão, a Estrelinha, o 
Pombo-torcaz e o Milhafre. 
Os Açores têm também as 
populações mundiais mais 
importantes de Cagarros e 
Garajau-rosado.

Canyoning 
O arquipélago açoriano possui excelentes 
condições para a prática de canyoning. 
O interesse pelo canyoning tem sido crescen-
te nos Açores, quer por estrangeiros, quer por 
locais, o que tem levado ao aparecimento de 
empresas empreendedoras que têm investido 
no desenvolvimento desta atividade.

Vela 
Durante os seus cinco sécu-
los de História, o arquipélago 
dos Açores sempre foi um 
ponto de referência e de  
passagem para os navegado-
res que atravessam o 
Atlântico. As correntes  
marítimas e os ventos conti-
nuam a atrair à Região a 
maior parte dos navegadores 
dos nossos tempos. 

AZORESPHOTOS.VISITAZORES / VICTOR HUCKE 



2 a 6 de março

2016 
National 
Geographic 
Traveler Holanda

Bélgica elege os Açores como  
o destino turístico número 1 para 
o ano de 2016 

Os Açores foram considerados 
o local mais belo do mundo 
pela edição holandesa -belga 
da National Geographic Trave-
ler, numa lista de 20 locais 
para realizar férias ou viagens 
de negócios em 2016.

Este suplemento comercial faz parte integrante dos jornais DIÁRIO DE NOTÍCIAS e JORNAL DE NOTÍCIAS de 02 de MARÇO de 2016 e não pode ser vendido separadamente

Prémios & Distinções

Natureza ativa. Os Açores têm algumas 
das melhores paisagens do mundo  
mas também alguns dos melhores  
locais para a prática desportiva, seja  
de ciclismo, automobilismo, surf, trails 
ou canyoning, entre outros.

28 
maio

Azores Trail Run O Parque Natural do Faial é o palco 
para o Azores Trail Run, corrida que 
coloca em evidência todas as quali-
dades para a prática de desporto 
em contacto com a natureza dos 
Açores. A corrida é organizada pelo 
Clube Independente de Atletismo 
Ilha Azul (CIAIA).

Eventos nos Açores

O desporto 
em estado 
puro

01 e 02 
abril

Azores Granfondo 2016 O Azores Granfondo 2016 é um dos 
vários eventos organizados pela  
Associação de Ciclismo dos Açores 
que compõem o projeto Cyclin’Azo-
res, iniciativa que, juntamente com 
as voltas de ilha e da Taça de Mara-
tona UCI, pretende colocar os Aço-
res no mapa do ciclismo.

18 a 24 
setembro

Canyoning International 
Meeting in Azores

O Canyoning International Meeting 
in Azores (CIMA / RIC) 2016 vai 
ser mais uma oportunidade para 
todos os entusiastas autónomos e 
experientes da prática do canyo-
ning de descobrir os segredos que 
as ribeiras e as inúmeras grutas da 
ilha das Flores escondem.

17 a 24 
setembro

ISA World Junior 
Surfing Championship

A Associação Internacional de Surf 
volta a perder-se de amores com os 
Açores e com as qualidades excecio-
nais para a prática da modalidade, e 
escolhe a Praia do Monte Verde 
como palco do Mundial de Juniores, 
naquele que é o regresso da prova à 
Europa oito anos depois.

02 a 04 
junho

Azores Airlines  
Rallye 2016

A terceira prova do calendário do 
Campeonato da Europa  
de Ralis FIA é mundialmente  
reconhecida e admirada  
pela deslumbrante paisagem  
da classificativa que  
percorre as cumeeiras  
das Setes Cidades.

desde 2014 
QualityCoast  
de Platina  
do Mundo

Os Açores são o primeiro destino 
a ostentar, desde 2014,  
o galardão Quality Coast Platina 
O QualityCoast de Platina é 
mais uma distinção que eviden-
cia que as práticas ambientais e 
de sustentabilidade desenvolvi-
das no arquipélago são cada vez 
com maior frequência reconhe-
cidas internacionalmente.

2010 
Top Ten Mundial 
para Observação 
de Cetáceos

Açores no Top Ten Mundial para 
Observação de Cetáceos 

O jornal inglês Sunday Tele-
graph elegeu, em 2010,  o ar-
quipélago dos Açores como 
uma das melhores regiões do 
mundo para a observação de 
cetáceos, classificando-o 
como um dos dez melhores 
destinos mundiais.

2010 
Destino Único  
de Viagens

Açores são um Destino Único  
de Viagens 

A revista norte americana For-
bes considerou, em 2010, o ar-
quipélago dos Açores como 
Destino Único de Viagens. 
Sustentabilidade, Cultura e 
Gastronomia muito próprias 
convenceram a publicação 
norte-americana.

2006 Melhores 
Ilhas do Mundo 
para Turismo 
Sustentável

Segundas  Melhores Ilhas do 
Mundo para Turismo Sustentável 

O arquipélago dos Açores foi 
selecionado como as segundas 
melhores ilhas do mundo para 
Turismo Sustentável. 
O escrutínio envolveu 111 ilhas 
e arquipélagos avaliados por 
522 especialistas. Os Açores 
obtiveram 84 pontos em 100. 

ACTION SPORT AZORES

PEDRO GAIO FIGUEIREDOTIAGO MARTINS

2014 Top 100  
de Destinos mais 
Sustentáveis  
do Mundo

Os Açores são o 1º no Top 100 
de Destinos mais Sustentáveis 
do Mundo 

O Top 100 de Destinos Susten-
táveis do Mundo 2014 foi criado 
para qualificar os destinos 
mais sustentáveis do mundo. 
Os Açores conseguiram uma 
cotação de 8.9 em 10 pontos 
possíveis.
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