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“Temos um orgulho enorme  
em termos a Marca Açores”

A Azores Touch é uma empresa de Tu-
rismo sediada em Angra do Heroísmo, 
na ilha Terceira, desde 2017, e com uma 
área de intervenção que já se estende à 
ilha Graciosa. 

A sua intervenção nestas duas ilhas 
do grupo Central açoriano baseia-se 
em três campos de ação fundamentais 
que fazem justiça ao lema ‘Planeamos 
as suas férias desde o Check In até ao 
Check Out’. Garantindo alojamento e 
transporte a todos quantos procuram 
os seus serviços, a empresa turística re-
serva ainda um leque considerável de 
atividades diversas. 

“A Azores Touch é uma empresa que 
tem capacidade para organizar tudo para 
as férias de quem nos visita. Desde a via-
gem, estadia, às atividades para ocupa-
ção das férias. Para complementar, tam-
bém temos o serviço da rent-a-car para 
os clientes das nossas casas e daí nós di-
zermos que ‘o cliente sonha e nós faze-
mos acontecer’”, afirma Sérgio Cota, só-
cio-gerente da empresa terceirense. 

O sonho vai comandando a vida e a 
imaginação, fazendo com que a empresa 
seja pioneira em serviços que nos levam 
a alguns dos pontos que fazem parte da 
história e da tradição das nossas ilhas.   

“A Azores Touch oferece todos os ser-

viços que já havia na nossa ilha e, além 
disso, temos uma série de serviços cria-
dos por nós no ano passado, nomea-
damente o agro-turismo, área em que 
fomos pioneiros cá, e isso faz uma di-
ferença enorme porque nós apostamos 
muito no turismo de sensações. Ou 
seja, nós gostamos que as pessoas se 
envolvam nas atividades e não que as 
vejam só de fora, ao longe”, sublinha 
o responsável. 

“Temos também a parte da partici-
pação em todas as atividades culturais 
que existem na nossa terra, desde as 
festas populares, a coroações do Espí-

“Sem dúvida que é um privilágio ter 
o selo Marca Açores na Azores Touch, 
até porque somos uma empresa dos 
Açores e pretendemos crescer dentro 
do arquipélago. Este ano, já expan-
dimos para a ilha da Graciosa, algo 
que queremos também fazer para 
mais ilhas. Sem dúvida que é um or-
gulho enorme ter esta Marca Açores, 
que tanto nos dignifica e representa a 
nível internacional”, reconhece o em-
presário, aproveitando para “louvar a 
iniciativa do Governo Regional” e des-
tacar a importância da certificação de 
origem para a promoção do setor em-
presarial açoriano. 

À procura de uma experiência de 
agroturismo, ou de um paraíso geoló-
gico? Com vontade de experimentar um 
contacto mais direto com a natureza ou 
vivenciar as emoções fortes dos des-
portos radicais? Todos são bem-vindos 
à Azores Touch, independentemente da 
idade ou do ponto geográfico de onde 
possam vir. 

Para terminar em grande a experiên-
cia de dias tão animados, nada como fa-
zer um última escolha entre as propos-
tas da Azores Touch, que lhe pode 
também garantir uma boa massagem, 
terapia Reiki, ou aromaterapia.

Azores Touch  Pioneira na implementação do agroturismo na Terceira, está apostada no turismo de sensações e em garantir que o cliente vive de perto  
a cultura açoriana. Também presente Graciosa, orgulha-se de ostentar um selo que tanto “dignifica” as empresas regionais a nível internacional

rito Santo. Nós levamos os turistas a in-
serirem-se nessas atividades culturais 
que existem cá na nossa ilha e, basica-
mente, a nossa grande aposta passa por 
aí, pelo turismo de sensações e de ex-
periências, nas quais as pessoas se po-
dem envolver com as atividades, com 
as pessoas, com os animais…Com tudo”, 
reforça Sérgio Cota. 

A tarefa cumpre-se com a colaboração 
de diversos parceiros, empresas cuida-
dosamente escolhidas pela excelência 
dos resultados que apresentam. Para a 
Azores Touch, a certificação Marca Aço-
res é mais uma prova da importância de 
se prestar um serviço de topo e uma as-
sociação que traz enormes vantagens. 

AZORES TOUCH, LDA 
 
+ 351 916 866 142 
Estrada Dr. Marcelino Costa Moules, 104 
9700-321 Angra do Heroísmo 
reservas@azorestouch.com 
Terceira
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Marca Açores reforça 
“grau de confiança” nos 
produtos Melo Abreu

A Melo Abreu é uma empresa micaelense 
centenária que nasceu, na cidade de Pon-
ta Delgada, em 1893. Com sede na Ave-
nida Roberto Ivens, emprega, neste mo-
mento cerca de cem pessoas.  

Para uma empresa tão antiga, perse-
verança não significa apenas uma pala-
vra: consubstancia-se numa atitude que 
se manteve ao longo de mais de um sé-
culo e continua a fazer o negócio perdu-
rar e manter-se ativo. 

“Nos seus 125 anos, a Melo Abreu co-
nheceu várias fases e períodos turbulen-
tos, mas resistiu a tudo e a todos. E eu te-
nho a certeza que o valor dos seus 
produtos é que fez com que isso tenha 
acontecido”, afirma o proprietário da em-
presa, João Moniz.  

Mais de 125 anos após a sua fundação, 
os números falam por si e são revelado-
res do momento que vive atualmente.  

“No ano de 2018, produzimos cerca 
de dois milhões de litros de cerveja. 
Entre as nossas marcas, a Especial é a 
que tem maior relevância, represen-
tando cerca de 90 por cento da pro-
dução total. Depois temos outras mar-
cas como a cerveja Munich, Preta 
Doce e a novíssima Especial Extra”, faz 
saber a responsável de Produção, Mar-
garida Cristino.  

Este é um produto que, resistindo ao 

tempo, acaba por passar de geração em 
geração. Uma Laranjada, por exem-
plo, tem um sabor que facilmente as-
sociamos à nossa terra. Os açorianos 
têm uma relação de longa data com a 
Melo Abreu. 

“A Melo Abreu, ao longo destes 125 
anos de existência, criou com os açoria-
nos uma relação muito próxima. É uma 
marca conhecida em todo o arquipélago 
e eu acho que os açorianos têm um gran-
de carinho pelos seus produtos”, consi-
dera Margarida Cristino. 

Cerveja Especial, Preta Doce, Kima de 
Maracujá ou de Ananás, e, claro, a Laran-
jada - além do regresso da Cerveja Munich 

velas, é natural que os seus produtos os-
tentem o selo Marca Açores.  

“O Governo tem feito um trabalho ex-
traordinário, não só dando a conhe-
cer as empresas e os produtos que a Re-
gião tem, como pelo apoio que tem 
dado às exportações. Todo esse traba-
lho tem sido feito e assim deve conti-
nuar, porque devemos insistir na ideia 
que todos nós, em primeiro lugar, de-
vemos comprar aquilo que nós produ-
zimos”, frisa João Moniz.  

As mais-valias deste certificado de ori-
gem assumem ainda várias vertentes: “o 
facto os prodtos Melo Abreu terem o selo 
Marca Açores, ajuda-nos não só na pro-
moção dos produtos no exterior, como 
aumenta o grau de confiança que as pes-
soas têm ao consumirem produtos dos 
Açores, ou não estivessem ligados in-
questionavelmente à qualidade.  

Uma empresa que tema mais de um 
século de vida e que já provou ser capaz 
de resistir às intempéries e que promete 
continuar a fazê-lo, enquanto garante al-
gumas surpresas para o futuro.  

Conta com produtos que fazem par-
te da história de vida de gerações intei-
ras de açorianos com quem celebrou – e 
ainda celebra – os momentos de festa 
em cada família, fazendo as delícias de 
miúdos e graúdos. 

Melo Abreu  Empresa continua a deter-se pelo primor e insiste em corresponder com 
excelência ao carinho que lhe é feito chegar pelos açorianos. Com mais de cem anos, encontra 
no selo de certificação de origem um aliado que confirma a qualidade dos seus produtos

–, são produtos que integram a vasta gama 
de cervejas e refrigerantes da empresa.   

Recentemente, surgiu um novo pro-
duto para celebrar os 125 anos de vida da 
Melo Abreu: a cerveja comemorativa Es-
pecial Extra. 

“É uma cerveja ruiva, com um teor al-
coólico de 8,5 por cento de volume de ál-
cool, o que  a coloca num sector premium”, 
explica ainda a responsável de Produção. 

Apesar da boa recetividade da Extra, 
os produtos mais procurados continuam 
a ser os clássicos.  

“Começando pelas cervejas, a mais pro-
curada é a Especial. Na área de refrige-
rantes, é a Kima. A Laranjada é um pro-
duto que faz parte da tradição do 
açoriano e toda a gente a conhece…Eu 
não sei de nenhum que não beba Laran-
jada”, diz Rui Mota, Comercial da em-
presa centenária. 

Para uma empresa que já soprou as 125 

FÁBRICA DE CERVEJAS  
E REFRIGERANTES  
JOÃO DE MELO ABREU, LDA. 
 
+ 351 296 201 660 
Av. Roberto Ivens, 10 - S. José 
9500-239 Ponta Delgada 
meloabreu@meloabreu.pt 
São Miguel
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Cerificação faz “divulgação  
da barretas e do próprio Corvo”

Em qualquer das ilhas dos Açores, po-
demos encontrar as suas característi-
cas próprias, o toque pessoal de cada 
tradição e de cada tipo de artesanato. 
Na ilha mais pequena do arquipélago, 
encontramos uma peça de artesanato 
única: a barreta do Corvo. 

Para sabermos mais sobre esta peça, 
que é uma verdadeira forma de arte, 
nada como ouvir as palavras de quem 
melhor sabe sobre ela. É o caso de Rosa 
Mariana Mendonça, artesã que em-
presta as mãos e o talento às barretas do 
Corvo desde tenra idade. 

“Trabalho nesta parte do artesanato 
desde infância. Aí quando tinha os meus 
cinco, seis anos, fiz o meu primeiro bor-
dado, ainda dentro das minhas possibi-
lidades, e incentivada pela minha mãe. 
Depois comecei a fazer crochet, tricot, e 
com o passar dos anos comecei a traba-
lhar nisto de forma mais definitiva”, con-
ta a artesã 

Incentivada pela mãe, Rosa foi pra-
ticando cada vez mais, com o gosto a 
crescer de mãos dadas com o espírito de 
iniciativa. Acabou por ser uma questão 
de tempo, até a artesã ampliar os seus 
conhecimentos. 

“Quando se tem gosto, tudo se torna 
fácil. E como eu tenho um enorme gos-
to pelas artes, por tudo o que é arte-
sanato, tudo se torna fácil”, declara a 
artesã. 

Entre os muitos trabalhos que saem 
das mãos de Rosa Mariana Mendonça 
– e mesmo tendo em conta que todos 
são feitos com extremo cuidado – a 
preferência vai mesmo para as barre-
tas do corvo. 

“Eu gosto de fazer de tudo, mas o 
que gosto mais são as barretas do Cor-
vo. É uma coisa que é nossa, genuí-
na. Isto, ao longo dos anos, foi tendo 

Corvo que procuram para fazerem ofer-
tas. Também passa pelos clientes na-
cionais, derivado do turismo regional e 
continental que passa por cá [pelo Cor-
vo], e estrangeiros”, regista a corvina. 

Além disso, também se pode fazer 
uma encomenda online encomendan-
do através da sua página de facebook, 
ou via e-mail. São facilidades que se 
unem a garantias de origem como o 
selo Marca Açores.  

“As vantagens do selo é que, cada vez 
mais se deu a conhecer este produto, que 
é do Corvo. É um dois em um: faz-se di-
vulgação da barreta e do próprio Corvo”, 
entende Rosa Mariana Mendonça. 

É uma peça de arte única e prática que 
nos chega desta ilha tão peculiar, consi-
derada Reserva Mundial da Biosfera 
pela UNESCO, e dali chega a qualquer 
parte do mundo. 

Tal como o fabrico das fechaduras 
de madeira, as barretas são uma tra-
dição secular e um dos produtos mais 
genuínos do Corvo, a mais pequena 
ilha dos Açores, encontrando-se lo-
calizada no Grupo Ocidental do ar-
quipélago, com uma população a ron-
dar os 460 habitantes.

Boinas do Corvo,  uma das mais ancestrais e singulares artes da ilha mais pequena dos Açores. Rosa Mariana Mendonça empresta as mãos  
e o talento a estas barretas que, com a certificação Artesanato dos Açores, conquistaram, não só para si, como para a ilha, maior visibilidade

mais divulgação e cada vez é mais pro-
curado”, denota. 

A barreta do Corvo recebeu a certifi-
cação Artesanato dos Açores, garantia 
da qualidade e da autenticidade desta 
preciosidade, que, para além de ser mui-
to apreciada pelo povo corvino, está a 
ser cada vez mais requisitada e um pou-
co por toda a parte. 

“Os meus clientes variam. Temos o 
cliente local – são mesmo as pessoas do 

ROSA MARIANA MENDONÇA 
 
+ 351 917 763 019 
Caminho da Horta Funda 
9980-035 Vila do Corvo 
artesanatodocorvo@gmail.com 
Corvo
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Selo é o “reconhecimento”  
da ação Geo Fun  
no turismo da Região

Poder embarcar numa aventura em 
perfeita harmonia com a natureza 
açoriana através de atividades ines-
quecíveis e ainda ficar a conhecer me-
lhor a história dos açores: este é o 
lema da Geo Fun.  

Esta empresa, sediada em Ponta Del-
gada - mais precisamente na Avenida 
Infante D. Henrique, mas com outros 
pontos de venda e lojas espalhadas pela 
ilha de São Miguel -, nasce em 2004, 
fruto de uma necessidade específica do 
mercado. 

“A Geo Fun nasceu em 2004, depois 
de eu e o meu sócio, Rui Ámen, termos 
percebido que não só o turismo preci-
sava mudar (o tipo de turismo e a ofer-
ta que poderíamos dar) como era ne-
cessário dinamizar mais aquilo que nós 
chamamos o turismo de natureza e o tu-
rismo interpretativo”, conta o sócio-ge-
rente, Pedro Freire. 

‘Geo’ porque são atividades de terra 
e ao ar livre, e ‘Fun’ para que fique bem 
claro que são atividades de entreteni-
mento para além de conhecimento. Da 
diversidade de serviços oferecidos des-
cobrimos os mais procurados.  

“Os mais procurados são passeios pe-
destres, sem dúvida. Provavelmente, 80 
por cento da faturação da nossa empre-
sa incide sobre passeios pedestres. Des-
de passeios individuais, a passeios para 
grupos e também operadores”, indica o 
responsável, explicando que a formação 
dada aos guias da empresa aposta “sem-
pre na vertente interpretativa dos pas-
seios pedestres”, precisamente a área 
onde os quadros profissionais da Geo 
Fun “se sentem mais confortáveis a ní-
vel da ação”. 

E há ainda uma zona específica de São 
Miguel que está identificada como a pre-

dilcta dos amantes de trilhos: “Os sítios 
mais procurados são sem dúvida da par-
te oeste das Sete Cidades, também na-
turalmente as Furnas, mas existe uma 
procura muito grande da parte sudes-
te e especialmente da zona do Faial da 
Terra…O Trilho do Sanguinho será, sem 
dúvida, o mais popular dos trilhos que 
fazemos”, aponta Pedro Freire. 

A Geo Fun é uma empresa com mar-
cas distintivas. Contempla passeios, na-

gada, é aquilo que nós chamamos o city 
sightseeing, um autocarro conhecido 
como ‘A Vaquinha’.  

Para além da simpática Vaquinha, há 
novos  desenvolvimentos para agradar 
aos turistas, embora, por vezes, também 
apareçam clientes como operadores com 
vontade de aproveitarem os serviços de 
teambuilding da empresa. Na Geo Fun, 
há todo um conjunto de intervenientes 
envolvidos na promoção de um serviço 
diferenciado e totalmente certificado 
pela Marca Açores. 

O selo Marca Açores é o reconheci-
mento do percurso que temos feito des-
de 2004. O selo é também o reconheci-
mento da qualidade de todas as 
atividade que a Geo Fun faz”, afirma o 
responsável, entendendo que a certifi-
cação de origem representa “uma mais-
valia” para quem procura a empresa. “É 
a cereja no topo do bolo, é uma garan-
tia para o cliente que está à procura de 
um produto de qualidade”, remata Pe-
dro Freire.   

Geo Fun  tem vindo a dinamizar as vertentes de turismo de natureza e interpretativo no Açores, 
estratégia que se viu reforçada com a certificação da Marca Açores: “a cereja no topo do bolo”, uma 
“garantia para o cliente que está à procura de um produto de qualidade”, dizem os proprietários

tureza, divertimento, conhecimento e 
reconhecimento e sempre com uma pi-
tada de bom humor. 

Temos naturalmente os jipes para as 
atividades de jeep tour, mas depois usa-
mos vários tipos de autocarros confor-
me também o tipo de atividade. Mas o 
que temos preparado para a ilha de São 
Miguel, especialmente para Ponta Del-

GEO FUN ANIMAÇÃO TURISTICA, LDA 
 
+ 351 296 092 670 
Av. D. João III, 47-6 Dt Sul-S. Pedro 
9500-310 Ponta Delgada 
info@geo-fun.com 
São Miguel
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