
2016 Melhores 
Ilhas do Mundo 
para Turismo 
Sustentável

Segundas Melhores Ilhas  
do Mundo para Turismo  
Sustentável 

O arquipélago dos Açores foi 
selecionado como as segun-
das melhores ilhas do mun-
do para Turismo Sustentá-
vel. O escrutínio envolveu 
111 ilhas e arquipélagos 
avaliados por 522 especialis-
tas. Os Açores obtiveram  
84 pontos em 100.

Lonely Planet 
2017

Açores no Top 10 Regiões  
a visitar em 2017,  
pela revista Lonely Planet 

Os Açores estão em 3º lugar 
na lista das principais regiões 
recomendadas a visitar em 
2017, com a “maravilhosa na-
tureza” e a “fantástica cultura 
ibérica”. As listas são feitas por 
um painel de escritores e espe-
cialistas em viagens.

Duas distinções pela European 
Best Destinations em 2017  
Açores foram o destino ven-
cedor na categoria “most 
beautiful landscapes” e “best 
dolphins destinations” pela 
European Best Destinations, 
plataforma dedicada à pro-
moção dos melhores desti-
nos da Europa em mais de  25 
categorias relacionadas com 
o setor do Turismo. 

European Best Destinations  
       2017

15 a 19 de março

Este suplemento comercial faz parte integrante dos jornais DIÁRIO DE NOTÍCIAS e JORNAL DE NOTÍCIAS de 15 de MARÇO de 2017 e não pode ser vendido separadamente 

Top 100 de 
Destinos mais 
Sustentáveis  
do Mundo  
em 2014 e 2016

Açores no Top 100  
de Destinos mais Sustentáveis 
do Mundo 

O Top 100 de Destinos Sustentá-
veis do Mundo foi criado em 
2014 para qualificar os destinos 
mais sustentáveis do mundo. Os 
Açores conseguiram nesse ano 
uma cotação de 8.9 em 10 pon-
tos possíveis. O mesmo reconhe-
cimento foi novamente atribuí-
do na segunda edição em 2016.

QualityCoast  
de Platina 
2014

O primeiro destino  
QualityCoast de Platina  
do Mundo 
O QualityCoast de Platina é 
mais uma distinção que evi-
dencia que as práticas am-
bientais e de sustentabilida-
de desenvolvidas na Região 
são reconhecidas  
internacionalmente,  
cada vez com maior  
frequência.

Reservas  
da Biosfera

Reservas naturais da UNESCO 
A ilha do Corvo e a ilha Gra-
ciosa, em 2007, a ilha das Flo-
res em 2009 e as Fajãs de São 
Jorge em 2016 passaram a 
fazer parte da Rede Mundial 
de Reservas da Biosfera da 
UNESCO que pretende ser 
um modelo de desenvolvi-
mento centrado na conserva-
ção, não só do património 
ambiental, mas também do 
património cultural.

Prémios & Distinções

Visite-nos no pavilhão 1 stand 1A08

CHRIS HAU
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Coordenação: Turismo dos Açores 
Propriedade: Turismo dos Açores 
Conceção e maquetização: Açormedia, S.A.

Agenda

15 MARÇO 4ª Feira 

15h15 TASTE AZORES 

17h00 Apresentação 
Conheça os Açores a 
navegar 
(Atlânticoline) 

17h15 Apresentação do evento 
Walk & Talk 

17h30 TASTE AZORES 

17h45 Guia do Património 
Cultural Subaquático dos 
Açores  

18h00 Estudo sobre os Naufrágios 
dos Açores 

 
16 MARÇO  5ª Feira 

11h00 Apresentação do evento  
“Azores Trail Run” 

11h15 Apresentação  
“Destino Açores: Quem é o 
Turista e o que diz de nós” 

11h30 Apresentação da  
33ª Edição do Festival 
 Maré de Agosto 

11h45 Apresentação  
Casas Açorianas – 
Repositório de Vivências 

12h00 Apresentação  
Programação Turangra 

12h15 TASTE AZORES  

14h30 Apresentação 
 Festival Monte Verde 

14h45 Apresentação do  
Torneio Big Game Fishing 

15h00 Apresentação  
Norte Crescente 

15h15 Apresentação da Nova Marca 
da Agência Açoreana de 
Viagens / AÇOREANA DMC 

15h30 TASTE AZORES 

15h45 Apresentação  
Coliseu Micaelense:  
100 anos, 100 eventos  
em Ponta Delgada 

16h00 Apresentação  
À TERRA:  
True Food, True Vibe  

16h15 Apresentação da estratégia 
de promoção turística do 
Triângulo dentro do 
produto Açores 

16h30 Degustação de produtos  
do Triângulo 

16h45 Apresentação  
Ilha das Flores:  
Reserva da Biosfera      

17h00 Ciprotur Hotel Group 
Ampliação do Antillia Hotel 
Apartamento 

17h15 Rede Centros de Ciência 

17h30 Apresentação  
O Observatório do Mar dos 
Açores e a Fábrica da 
Baleia de Porto Pim 

 

18h00 Apresentação  
5 Ex-líbris da Praia da 
Vitória 

 
17 MARÇO  6ª Feira 

11h00 Apresentação  
Outono Vivo 2017  

11h15 Apresentação  
Conto Contigo  

11h30 Apresentação 
Birdwatching nos Pauis da 
Praia da Vitória 

12h00 TASTE AZORES  

14h00 Apresentação 
Atividades Pico Sport  
e Pico Island 

14h30 Apresentação do  
4º Troféu Açores/  
6º Troféu Ibérico de Clubes 

15h15 TASTE AZORES 

15h30 Apresentação 
Ribeira Grande, concelho 
turisticamente sustentável 

15h45 Apresentação 
 Eventos GorgeousAzores  

16h30 Apresentação do 
documentário  
“Atafonas” da Capital  
do Turismo Rural  

16h45 Festival de Música  
na Terra dos Barcos 

17h00 Degustação de produtos  
do Triângulo 

17h15 Atuação  
ALQUIMIA 

18h00 Atuação  
Carnaval da Ilha Terceira 

18h45 Apresentação  
GEO TOUR AZORES 

19h00 Atuação 
MYRICA FAIA  

19h45 TASTE AZORES 

20h00 Apresentação 
 Câmara Municipal  
da Povoação 

 
18 MARÇO Sábado 

12h30 Apresentação do evento 
ATLANTIS CUP/ 
REGATA DA AUTONOMIA  

13h00 Atuação  
Carnaval da Ilha Terceira 

13h45 TASTE AZORES 

14h00 Apresentação 
Festas da Praia 

14h15 Apresentação  
Ilha das Flores 
Reserva da Biosfera      

14h30 Apresentação dos 6 festivais 
de verão do Triângulo 
Semana do Mar; Semana 
Cultural das Velas; Festival 
de Julho; Semana dos 
Baleeiros; Santa Maria 
Madalena; Cais Agosto                

14h45 Degustação de produtos do 
Triângulo 

15h00 Apresentação  
10 Fest Açores 2017 
10 dias, 10 chefs 

15h15 Atuação MYRICA FAIA 

17h45 TASTE AZORES 

18h00 Apresentação  
Lajes do Pico Capital  
da Cultura da Baleia 

18h15 Apresentação 
SPOTAZORES 

18h30 Apresentação  
Concelho Nordeste 
Aqui a Ilha é Outra 

18h45 Apresentação institucional 
do destino 
Ilha Terceira 

19h30 Atuação ALQUIMIA 

20h00 TASTE AZORES 

20h30 Atuação MYRICA FAIA 

 
19 MARÇO Domingo 

13h45 TASTE AZORES 

15h15 TASTE AZORES 

15h30 Atuação ALQUIMIA  

16h00 Apresentação  
Festival Angra Jazz 

16h15 Apresentação 
Festival Folk Azores 

16h45 TASTE AZORES 

17h00 Atuação ALQUIMIA

Açores na BTL

Stand dos Açores  Pavilhão 1 Stand 1A08
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Mergulho

Os Açores são o local perfeito para a 
prática de mergulho pela diversidade 
dos inúmeros ‘spots’, desde mergu-

lhos costeiros, até aos bancos subma-
rinos. No arquipélago, podem-se encon-

trar ainda espécies como jamantas e tubarões, reco-
mendando-se o recurso aos centros de mergulho 
especializados existentes por toda a região. Saiba 
mais em mergulho.visitazores.com

Os Açores têm ocupado o seu lugar no 
mundo como um dos melhores sítios 
para se observar as cerca de 25 espécies 

de cetáceos, 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 
o cachalote, a baleia azul e a baleia comum.

Observação de cetáceos

A rede oficial de trilhos nos Açores permite a visitação das zonas mais belas de cada uma das ilhas, 
através de percursos litorais, onde predominam as encostas recortadas, cascatas e fajãs, ou de  
trilhos por entre as místicas florestas naturais e cordilheiras vulcânicas que caracterizam o interior. 
As 5 Grandes Rotas ligam quase todos os recantos da ilha onde se inserem e são palco de eventos 

internacionais de “trail run”. Para mais informações visite trilhos.visitazores.com

A natureza dos Açores é inigualá-
vel. Conhecida de todos e com-
provada por quem os visita. Mas 
há recantos que não estão visíveis 
ao olhar de qualquer um. Paisa-
gens únicas e variadas são apenas 
o início de uma descoberta às en-
tranhas das ilhas, às quais se pode 
ter acesso através dos cerca de 80 
percursos pedestres homologados 
e sinalizados, que incluem 5 Gran-

Ao caminhar por entre os den-
sos matos costeiros, zimbrais e bol-
sas da floresta Laurissilva não se 
admire se, pelo caminho, encon-
trar cascatas de água onde se pode 
refrescar. Nos trilhos pelo litoral, 
admire as encostas recortadas com 
formações rochosas, algumas de-
las formando piscinas naturais, 
onde, no final de uma longa cami-
nhada, sabe bem um banho para 
refrescar e retemperar forças. 

Outra forma de recompor as for-
ças para uma caminhada seguin-

te é provar a diversidade gastronó-
mica destas ilhas, com os seus pra-
tos, cujos ingredientes provêm das 
terras de origem vulcânica. A mes-
ma origem dos vinhos fabulosos 
que cada vez mais ganham reco-
nhecimento a nível nacional e in-
ternacional. As condições climaté-
ricas, características dos Açores, 
favorecem não só as belas paisa-
gens verdejantes, mas também o 
crescimento de verdes pastos, que 
alimentam os bovinos, tornando a 
carne de excelente qualidade. 

Para além das paisagens apete-
cíveis aos olhos de qualquer co-
mum amante da natureza, muitos 
dos trilhos oferecem elevado in-
teresse biológico, geológico e mes-
mo histórico etnográfico, distri-
buído pelas pequenas e pelas 
grandes rotas que, em família, em 
grupo ou sozinho podem ser fa-
cilmente adaptáveis às diferentes 
faixas etárias e condições físicas 
de cada um, dada a escolha de di-
ferentes graus de dificuldade e de 
extensão.

1 2
3

Percursos Pedestres

des Rotas e estão distribuídos por 
cada uma das nove ilhas, perfa-
zendo uma rede de cerca de 800 
quilómetros de percursos sinali-
zados. É também, através destes 
percursos, que se chegam a diver-
sas aventuras, quer seja aos me-
lhores ‘spots’ de surf, às melhores 
ribeiras para a prática de canyo-
ning, aos pontos mais altos onde 
descola o parapente ou até mesmo 
a baías e enseadas onde se pode 
descobrir o fundo do mar. 
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Azores Airlines 

A Azores Airlines é a melhor forma de visitar 
um dos mais belos destinos do mundo:  
o arquipélago dos Açores. Com voos diários  
a partir de Lisboa e Porto a Azores Airlines, 

leva-o até às ilhas açorianas, através de um  
serviço de excelência.  www.azoresairlines.pt

SATA Air Açores 

Já no arquipélago, a SATA Air Açores opera diariamente 
para todas as ilhas. 
Estamos à sua espera no pavilhão 3, Stand 3D56.  
www.azoresairlines.pt

Atlânticoline 

Arranca a 18 de maio a ligação marítima entre todas 
as ilhas dos Açores, assegurada pela Atlânticoline, 
S.A., prolongando-se até 24 de setembro. Aproveite 
a oportunidade para conhecer a Região a navegar! 

Explore os Açores a navegar connosco!  
Atlânticoline - a unir os Açores.  
Para mais informações, contacte +351 707 2015 72

Surf / Windsurf / SUP 

No inverno, as superfícies frontais frias originam condições excelentes para  
a prática de desportos de ondas e vento. Praias, baías e fajãs são procuradas 
pelos amantes dos desportos com prancha, usando a força das ondas, vento  
ou remo para usufruírem de toda a beleza dos spots - surf.visitazores.com

Gastronomia e vinhos

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 ines-

quecível e sem desrespeitar os animais, recomenda-
se a contratação de empresas experientes.

Saúde e Bem-estar

Os Açores possuem recursos hidroter-
mais reconhecidos e explorados 
desde há séculos, nomeadamente 

inúmeras nascentes de águas  
carbónicas naturais, cascatas e piscinas 

de água férrea, referenciadas desde o séc. XVI.

Uma das pérolas dos Açores é, natural-
mente, o mar. Contornando as encos-
tas e baías, os barcos das várias 

empresas vão colocá-lo numa perspe-
tiva sobre as ilhas que, de outra forma, 

não conseguiria ter. Se não mergulha tem  
a oportunidade de ver o fundo do mar em barcos 
com fundo de vidro, disponíveis em algumas ilhas.

Geoturismo 

São diversas as atividades que permi-
tem explorar as paisagens vulcânicas 
e os geossítios do arquipélago, desi-

gnadamente através de passeios de 
bicicleta ou a pé, visitas a cavidades vul-

cânicas, canyoning, parapente, banhos termais, 
mergulho em zonas hidrotermais de baixa profundi-
dade, 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

Passeios de barco

Natação com golfinhos 

Influenciados por contactos externos desde o povoamento no século XV, os Açores 
apresentam uma gastronomia bastante rica em sabores. Com nomes iguais, cada 
receita é única, de ilha para ilha, privilegiando carnes, peixes e mariscos. Não 
esquecendo a doçaria, os vinhos e os licores. Iguarias memoráveis!

4
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Vela

Durante os seus cinco séculos de 
História, o arquipélago dos Açores 
sempre foi um ponto de referência 

e de passagem para os navegadores 
que atravessam o Atlântico.  

As correntes marítimas e os ventos continuam a 
atrair à Região a maior parte dos navegadores dos 
nossos tempos. 

Nos Açores existem várias provas  
desportivas de corrida na natureza, 
onde são percorridos alguns dos  

trilhos mais belos do arquipélago.  
A prova pioneira do trail running na 

Região, Azores Trail Run, já conta atualmente para 
o Circuito Nacional de Trail Ultra e para qualificar 
para o Ultra Trail Monte Branco, prova de referência 
internacional. 

Canyoning 

O arquipélago açoriano possui exce-
lentes condições para a prática de 
canyoning. O interesse pelo canyo-
ning tem sido crescente nos Açores, 

o que tem levado à criação de eventos 
internacionais com uma forte participação 

de praticantes estrangeiros e nacionais.

Os Açores, pela sua multiplicidade 
de paisagens e de cultura, permi-
tem-lhe percorrer a História, atra-

vés do seu património, sempre com 
uma vista peculiar e magnífica.  

Os lugares, as gentes, o artesanato, o modo de 
vida, as cores e os cheiros, os sabores; tudo isto lhe 
permitirá viver os Açores!

Trail Run 

BTT/ Downhill

A bicicleta de montanha é, por excelência, 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. 
biking.visitazores.com 

Subida à montanha – 2350m 

Considerada uma das 7 maravilhas naturais de Portugal, a paisagem vulcânica do 
Pico contempla o ponto mais alto do país e o terceiro maior vulcão do Atlântico 
na Montanha do Pico. A subida ao topo dos 2350m da montanha revela uma pai-
sagem única, com vistas panorâmicas e a possibilidade de observar as cinco ilhas 

do Grupo Central dos Açores.

10
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Touring Cultural  
e Paisagístico
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 A Montanha do Pico, com 
2350m de altitude, é a mais 
alta de Portugal

Nos Açores existem duas  
espécies de aves únicas  
no mundo: o Priolo  
em São Miguel e o  
Paínho-de-Monteiro  
nos mares da Graciosa

A cavidade vulcânica do 
Algar do Carvão, na ilha 
Terceira, é dos únicos  
vulcões no mundo cujo  
interior é visitável

Golfe

O arquipélago dos Açores possui três magníficos campos de golfe: Campo de 
Golfe da Batalha e Campo de Golfe das Furnas em São Miguel, e o Clube de 
Golfe da Ilha Terceira. Todos proporcionam um contacto ímpar com uma 

vegetação luxuriante. Venha jogar e relaxar em plena natureza açoriana.

Passeios a cavalo

Para além do Priolo e do Paínho-de-
Monteiro, duas das aves mais raras 
da Europa, destacam-se o Canário-

da-Terra, o Tentilhão, a Estrelinha, o 
Pombo-Torcaz e o Milhafre. Os Açores 

têm também as populações mundiais mais impor-
tantes do Cagarro e Garajau-Rosado, sendo tam-
bém um ponto de encontro de aves migratórias dos 
continentes europeu e americano.

Parapente

Os Açores são considerados um desti-
no 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.

Os Açores têm condições fabulosas 
para as diversas variantes da pesca, 
sendo o Big Game Fishing o que mais 

amantes atrai ao arquipélago, na 
expectativa de ultrapassar os muitos 

recordes mundiais, obtidos no mar dos Açores. A 
melhor época do ano para a prática desta modalida-
de é entre abril a outubro. 

Jeep Tours

Se pretende uma forma mais aventu-
reira de descobrir e contactar com os 
recantos mais belos e selvagens de 
cada uma das ilhas, existem diversas 

opções de Jeep Tours, que poderá 
encontrar nas diferentes ilhas. Além do 

património natural, estes passeios em jipes 4x4 
levam-no a descobrir o imenso património cultural 
e tradições locais dos Açores. 

Pesca Lúdica

Observação de Aves

Para os amantes dos cavalos e da equitação, os Açores são um destino a visitar. 
Paisagens de cortar a respiração, com vista sobre o mar, a par de coloridos jardins 
e pastagens verdejantes tornam os passeios a cavalo únicos e inesquecíveis! 

16
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Entrevista
Marta Guerreiro. Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo considera que, em relação  
a este último setor, a situação volta a ser promissora  este ano nos Açores, havendo a expectativa  
de “crescimentos na linha de 2016”. Região quer atrair visitantes na BTL através de trilho virtual

Quais são as novidades que os 
Açores vão apresentar na edição 
deste ano da BTL? 

Os Açores têm, este ano, na 
BTL, uma presença muito forte, 
como habitualmente: um stand 
com uma dimensão muito rele-
vante, onde temos cerca de 30 
stands de negócio, com os ‘players’ 
locais a aproveitarem a BTL para 
dinamizar a sua atividade. Nesta 
feira, o grande enfoque está no tu-
rismo de natureza, claramente a 
nossa bandeira, a nossa âncora em 
termos de turismo nos Açores. 
Neste aspeto, temos dentro do pa-
vilhão o convite a quem nos visita 
para efetuar um trilho que tem 
uma componente física, mas tam-
bém virtual. É uma forma de con-
seguirmos trazer quem está lá fora 
aqui aos Açores. 

Será uma experiência virtual? 
É uma experiência virtual. Va-

mos ter no pavilhão, em termos de 

“2017 afigura-se como um ano 
muito bom” no turismo

morfologia, algo que apela a um 
trilho com algumas subidas, des-
cidas - perspetivas diferentes para 
o próprio pavilhão - e depois em 
dois pontos distintos vamos ter um 
convite a uma experiência de rea-
lidade virtual que convida quem 
está lá, a estar por alguns minutos 
nos Açores. 

Os Açores serão apresentados 
como experiência inesquecível... 

Temos que ter a  preocupação de 
nos diferenciar, também relativa-
mente aos produtos que oferece-
mos, dos outros mercados que aca-
bam por concorrer connosco. E o 
nosso grande ativo, o ativo que te-
mos de assegurar a sua manuten-
ção e valorização, é claramente a 
natureza. E isto permite convidar 
os nossos turistas a experimentar 
diversas atividades no mar, em ter-
ra, sejam os trilhos, o birdwa-
tching, sejam os desportos de mar, 
mergulho, observação de cetáceos, 

A responsável pela pasta do turis-
mo do Governo dos Açores é licen-
ciada em Economia pela Faculda-
de de Economia da Universidade 
Nova de Lisboa. É membro efetivo 
da Ordem dos Economistas, ins-
crita no colégio de especialidade 
de Economia Política e fez parte 
da Direção do Núcleo da mesma 
nos Açores. Antes de chegar ao 
Governo, desempenhou funções 
de diretora comercial da Direção 
Comercial Empresas dos Açores 
do Banco Santander Totta, exer-
ceu as funções de diretora do Cen-
tro de Empresas de São Miguel e 
da Terceira do Banif e foi analista 
e responsável pelo Marketing 
Operacional no Banco Comercial 
dos Açores.

Perfil

nadar com golfinhos. Há uma va-
riedade enorme. Estamos num pa-
radigma que hoje associa muito 
mais o nosso turismo a um turis-
mo ativo e menos contemplativo. 
Mas nós jogamos com estas duas 
dicotomias e, portanto, uma com-
plementa a outra. (...) Aliás, este 
ano o slogan na BTL é “Açores, um 
trilho de emoções”.  

Espera-se a visita de vários mi-
lhares de pessoas na BTL. 

Sim, vários milhares. A BTL tem 
tido sempre uma afluência muito 
significativa. Temos dois períodos 
distintos: até sexta-feira (17 de 
março) temos o público mais ins-
titucional e, portanto, os contac-
tos mais nesta área; depois, com o 
início do fim de semana, está mui-
to direcionado para as famílias e 
para os particulares que acabam, 
muitas vezes, por decidir o seu des-
tino de férias com as várias ofertas 
que encontram.  

toméria, vamos ter também a pe-
dra e vegetação de cá devidamen-
te identificada. É mais uma forma 
de aproximar os Açores a quem 
passa por lá. E depois temos esta 
novidade de termos um trilho den-
tro do próprio pavilhão. 

Como se projetará a Região? 
Com as nossas características 

únicas: nove ilhas, de origem vul-
cânica, com uma natureza exube-
rante no meio do Atlântico que 
proporcionam experiências ter-
mais, que permitem experimentar 
desportos como o surf, que per-
mitem também - através das rea-
lidades diferentes das nove ilhas e 
com produtos específicos de cada 
uma delas - uma oferta ímpar (...). 

Quais os mercados turísticos 
que mais interessam às ilhas? 

(...) Temos, com crescimentos 
muito significativos,  os Estados 
Unidos e o Canadá, que são mer-
cados onde temos de continuar a 
investir e a potenciar. Temos tam-
bém Espanha, que já representa 
bastante do nosso mercado e que 
tem, em termos de potencial, bas-
tante para nos dar. A mesma coisa 
acontece com a Alemanha. Conti-
nuamos a ter uma procura muito 
elevada desses países. Onde esta-
mos a fazer mais esforços em ter-
mos de novidade? Em Itália, Suí-
ça, França, Inglaterra e na Holanda 
(...). Temos estes mercados bem 
identificados e os investimentos 
(promoção) têm sido direcionados 
para eles. 

Quais as expectativas para o 
turismo nos Açores em 2017? 

De acordo com o que temos fala-
do com os nossos empresários e 
também de acordo com a nossa ex-
pectativa, o ano de 2017 aponta-se 
como muito promissor, provavel-
mente com crescimentos na linha 
de 2016. O verão está mais que com-
posto e, nesta altura, estamos a com-
pletar aquela que é chamada a épo-
ca mais baixa. (...) Temos consciência 
de que não é possível crescer com 
este nível de taxas permanente-
mente. Mas, sim, 2017 afigura-se no-
vamente como um ano muito bom 
em termos de turismo.

Os Açores voltam a ter o pavi-
lhão que destaca a criptoméria. 

Sim, a base é a mesma. É um in-
vestimento que a Região fez que 
tem resultado muito bem. Tem 
sido reconhecido como um pavi-
lhão diferenciador que apela mui-
to aos materiais endógenos dos 
Açores - temos a madeira de crip-

JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES
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Corvo

Flores

Faial

Pico

São Jorge

Graciosa

Terceira

São Miguel

Santa Maria

Atlantis Cup

30 
JUL 

07 
AGO

Festival de Nossa 
Senhora dos Milagres  
Festival dos Moinhos

13 
AGO 

15 
AGO

Azores Trail Run

26 
MAI 

27 
MAI

Semana do Mar

06 
AGO 

13 
AGO

Festival Ilha Branca 
Festa do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres

11 
AGO 

14 
AGO

Azores Airlines Rallye

30 
MAR 

01 
ABR

Festa do Emigrante 

14 
JUL 

17 
JUL

Festival Cais  
das Poças

04 
AGO 

06 
AGO

Festas da Praia  
Feira Gastronómica  
do Atlântico 

04 
AGO 

13 
AGO

Sanjoaninas 

22 
JUN 

02 
JUL

Festas da Madalena

19 
JUL 

23 
JUL

Semana dos Baleeiros

21 
AGO 

27 
AGO

Cais Agosto

26 
JUL 

30 
JUL

Maré de Agosto

18 
AGO 

20 
AGO

Santa Maria Blues

13 
JUL 

15 
JUL

Maia Folk

08 
JUL 

09 
JUL

SUP – Channel 
Crossing  
São Jorge 2 Pico

08 
JUL

Festival de Julho

13 
JUL 

17 
JUL Folk Azores 

13 
AGO 

20 
AGO

Tremor

04 
ABR 

08 
ABR

Festas do Senhor 
Santo Cristo  
dos Milagres

19 
MAI 

25 
MAI

Festas de São João

14 
JUN 

24 
JUN

Festa do Chicharro

06 
JUL 

09 
JUL

Walk & Talk 

14 
JUL 

29 
JUL

Festival Monte Verde

10 
AGO 

13 
AGO

Azores  
Airlines Pro 

05 
SET 

10 
SET

Azores MTB Marathon

01 
OUT

Eco Trail Run

17 
JUN

10 Fest 
10 dias – 10 Chefs

22 
JUN 

01 
JUL

Red Bull Cliff Diving

08 
JUL 

09 
JUL

Festival Parapente

22 
AGO 

26 
AGO

Azores Triangle 
Adventure Trail Run 

06 
OUT 

08 
OUT

Semana Cultural  
das Velas

05 
JUL 

09 
JUL

Cavalhadas  
de São Pedro

29 
JUN

Wine in Azores

27 
OUT 

29 
OUT

Walk & Talk

26 
SET 

06 
SET

Outono Vivo

27 
NOV 

12 
NOV

Epic Trail Run

02 
DEZ

Angrajazz

04 
OUT 

07 
OUT
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