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Negócios com MARCA AÇORES

“Restaurantes deveriam trabalhar 
para ter o selo da Marca Açores”

Um dos pontos de paragem obrigató-
rio na ilha de São Miguel é a Taberna 
Açor, cujo passado remete-nos para a 
história de Ponta Delgada e para uma 
época em que a cidade era estrutural-
mente diferente.  

A Taberna Açor abre atualmente por-
tas na rua dos Mercadores, a poucas cen-
tenas de metros do mar, mas tempos hou-
ve em que esteve mesmo à sua beira e era 
ponto de paragem obrigatório para os ma-
rinheiros que aportavam à cidade. 

Em 2014, altura em que abriu a Ta-
berna Açor na rua dos Mercadores, de-
finiu-se ser fundamental que apresen-
tasse uma decoração condicente com 
aquelas que foram as suas origens. 

“Como era uma taberna marítima, vi-
sitada por muitos marinheiros, a ideia 
passou por tentar manter o mesmo es-
tilo de decoração; marítimo, com aspe-
to de lugar visitado por marinheiros, que 
parecesse uma espécie de barco”, recor-
da o gerente, Pedro Raposo. 

A atual espaço nasceu como tantos ou-
tros negócios: de uma conversa entre 
amigos. Talvez, por isso, tenha nascido 
outro conceito que está na formação-
base do estabelecimento e que dá gran-
de relevo às relações inter-pessoais. 

“A Taberna Açor tem um conceito de 

restauração diferente do normal e do 
tradicional que estamos habituados a 
ver no nosso dia-a-dia. Vive muito do 
conceito de partilha e não há um prato 
específico para cada pessoa. As pessoas 
pedem e depois vão partilhando entre 
si, o que proporciona um clima de maior 
convívio”, regista o empresário. 

E, como todos sabemos, as melhores 
conversas acontecem à mesa, de pre-
ferência com boa comida e bons pro-
dutos, Os melhores são os açorianos e a 
Taberna Açor quer promovê-los como 
eles merecem. 

“O nosso principal objetivo é valorizar 
o produto açoriano. É dar a conhecer 

berna Açor ter voltado a receber do Trip 
Advisor o certificado de Excelência. 

Entretanto, o selo Marca Açores é uma 
das suas características distintivas e as-
sumidamente um dos seus factores de 
sucesso.  

“Uma das coisas que mais nos distin-
gue é o facto de 90 por cento dos pro-
dutos que confecionamos aqui terem o 
selo da Marca Açores. Temos das ilhas 
todas – não usamos apenas os de São Mi-
guel”, aponta Pedro Raposo, exemplifi-
cando com a carne de Santa Maria e os 
vários tipos de queijos das restantes ilhas 
açorianas que a Taberna Açor faz ques-
tão de fazer chegar à mesa do cliente, 

E ainda sobre a marca de certificação 
de origem, refere: “a Marca Açores pro-
va logo ao cliente que não estamos a tra-
balhar com marcas brancas, nem com 
produtos de baixa qualidade. Esse, apar 
mim, é o ponto fulcral do selo e eu acho 
que todos os restaurantes deveriam tra-
balhar para ter o selo da Marca Açores. 

A Taberna Açor mantém, assim,  a 
aposta na qualidade de origem certifi-
cada nos produtos que se destacam pelo 
melhor e que podem ser partilhados en-
tre conversas e gargalhadas, num es-
paço típico onde ainda se sente o in-
confundível encanto da maresia. ♦ 

Taberna Açor  Espaço abre portas no centro histórico de Ponta Delgada e faz do conceito de partilha a grande bandeira. Com um menu 
gastronómico carimbado pelo selo de cerificação de origem, faz chegar a locais e estrangeiros a excelência dos produtos regionais

muitos dos produtos que os clientes já 
conhecem, mas também outros que os 
desconhecem e aqui [a Taberna Açor] 
é um sítio especial porque podem provar 
aquilo que normalmente não se costu-
ma encontrar no mercado, supermerca-
dos e híperes”, sublinha Pedro Raposo. 

O feedback por parte dos clientes tem 
sido muito positivo e isso reflete-se em 
recompensas muito concretas. 

“Desde que abrimos a porta temos tido 
muito bom feedback, tanto de revistas, 
como das pessoas, dos estrangei-
ros…Atualmente, recebemos reservas 
da Nova Zelândia, da Austrália. Esta-
mos a falar da outra ponta do mundo”, 
lembra o proprietário do espaço de res-
tauração, enfatizando o facto de a Ta-
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Selo representa a 
“qualidade que os Açores 
têm para oferecer”

Na ilha do Faial, numa antiga plantação 
de árvores ornamentais com mais de 
trinta anos, nasceu um Parque de Cam-
pismo Rural com um conceito muito di-
ferenciador: o Azul Singular. 

Este magnífico parque de glamping 
conta com a envolvência de uma singu-
lar beleza paradisíaca e muito conforto.  

“O glamping na sua génese é uma sín-
tese entre duas palavras: glamour e 
camping, Portanto, é um pouco como 
acampar com qualidade. De facto, em 
termos de referências o Azul Singular 
partiu do conceito de glamping, embo-
ra nós tivéssemos vontade de fazer al-
guma coisa que tivesse uma marca dis-
tintiva, que fosse um pouco diferente. 
Por isso mesmo é que, por exemplo, te-
mos tendas com o nosso design e criá-
mos estas tentas híbridas, em especial 
para este contexto”, explica a proprie-
tária, Antónia Reis. 

A inauguração do espaço deu-se em 
agosto de 2017 e atualmente o negócio 
permite empregar quatro pessoas, que 
tratam de garantir ao cliente todos os ser-
viços disponíveis. 

“É um serviço de alojamento com pe-
queno-almoço incluído, com serviço de 
lavandaria e, à parte disso, dispomos 

também de algumas bicicletas para alu-
gar”, faz saber a empresária. 

Focada em garantir a melhor expe-
riência possível aos clientes, a equipa do 
Azul Singular presta os seus diversos ser-
viços sempre com um cuidado extra, ten-
do em conta que os clientes são muito 
diferentes uns dos outros – cada um é 
único e a maioria chega da Europa. 

“Diria que, em termos de nacionali-
dade, a presença de alemães e de suí-
ços é realmente muito forte. É, de facto, 
um turista que vem à procura de natu-
reza e de uma relação direta com o meio 
envolvente”, conta a gerente. 

Algo que todos os clientes têm em co-

Para além destas ata-desata, prosse-
gue, “temos os Yurt, uma construção 
mais convencional dentro do conceito 
de glamping e já mais difundida (…) O 
Yurt tem duas características que o tor-
nam muito especial: o facto de ser re-
dondo e também ter uma cúpula que 
se pode abrir e, numa noite de céu lim-
po, ver-se o céu estrelado”. 

Em 2018, o espaço Azul Singular rece-
beu a certificação do selo Marca Açores. 

Para nós ter o selo da Marca Açores é 
uma forma de pertencermos a uma fa-
mília grande, uma família que representa 
a qualidade que os Açores têm para ofe-
recer. O nosso objetivo não é destacar 
apenas uma coisa através do selo, mas 
sim pertencer a um grupo maior que re-
presenta a forma de estar nos Açores, 
uma forma que respeita a tradição e o 
meio ambiente”, considera Pedro Rosa, 
também proprietário. 

Azul Singular. Um espaço privilegia-
do nesta que é conhecida como a ilha 
azul, possuidora de belezas singulares e 
com instalações que nos permitem con-
jugar o melhor da natureza – com toda a 
paz e beleza que tem para oferecer e com 
todo o conforto necessário para uma via-
gem extraordinária. ♦ 

Azul Singular  Parque de glamping nasceu em 2017 no Faial. Proprietários 
orgulham-se de ter criado uma marca distintiva e de fazerem parte da “grande 
família” Marca Açores, um “grupo maior” que representa a qualidade dos produtos 
e a “forma de estar nos Açores”

mum é a procura por este que é um tipo de 
alojamento muito particular e com carac-
terísticas únicas. O Azul Singular possui 
essas características, de modo que se tor-
na mais fácil enunciá-las em pormenor. 

“Temos três tipologias diferentes: as ten-
das grandes, a tenda casal e os Yurt. As ten-
das grandes e de casal, são de design co-
criado com o arquitecto Albino Pinho e 
privilegiam muito a relação entre o inte-
rior e o exterior porque são estruturas hí-
bridas…Temos paredes em madeira de 
criptoméria, uma madeira local com pa-
redes de tela. As paredes de tela podem ser 
totalmente abertas e, portanto, a pessoa 
pode estar dentro da tenda a contemplar 
o exterior, quase como se ele entrasse den-
tro”, faz saber Antónia Reis. 

AZUL SINGULAR  
- PARQUE DE GLAMPING 
 
+ 351 960 069 890 
Rua da Granja nº 61, Feteira 
9900-361 Horta 
info@azulsingular.pt 
Faial
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Certificação associada à qualidade 
traduz-se “em valor acrescentado”

A Associação Agrícola de São Miguel 
(AASM) existe desde 1975 e, com a Coo-
perativa União Agrícola, reúne cerca de 
2100 associados e emprega cerca de 290 
colaboradores. Embora dedicada aos agri-
cultores micaelenses, as suas valências 
acabam por ser transversais a outras ilhas.  

“A Associação está incorporada na Fe-
deração Agrícola dos Açores e eu estou 
também na presidência da Federação, 
que engloba todas as associações das 
ilhas, mas na organização e reorganiza-
ção daquelas que são as reivindicações 
regionais”, dá nota o presidente da 
AASM, Jorge Rita. 

Depois do 25 de abril, os trabalhado-
res agrícolas sentiram que estava na al-
tura de terem uma organização que lhes 
desse voz, à semelhança do que acon-
tecia com outros parceiros sociais.  

“Havia uma necessidade urgente de 
agregar todas as preocupações dos agri-
cultores, até porque existiam movi-
mentos sindicais – alguns que já vinham 
de antes do 25 de abril e outros que se 
formaram após o 25 de abril -, mas os 
agricultores também precisavam de ter 
alguma voz para dar eco às suas preo-
cupações e legítimas aspirações”, re-
lembrou Jorge Rita. 

A Associação Agrícola de São Miguel 
acabou por se transformar na maior do 
país e a sua sede localiza-se em Santa-
na, na vila de Rabo de Peixe, concelho 
da Ribeira Grande, uma localização cen-
tral na ilha, que, assim, consegue fazer 
chegar a todos os seus associados as di-
versas valências disponíveis. 

“Nós, ao longo dos anos, fomos crian-
do uma série de serviços para os nossos 
associados. Dispomos de serviço mé-
dico-veterinário – temos, neste mo-
mento, 20 veterinários no campo, que, 
para além da assistência direta aos ani-

Os bifes, claro, trazem o selo Marca 
Açores como todos os cortes que o res-
taurante dispõe para satisfazer os mais 
de 400 comensais diários.  

No que toca aos cortes da carne, acres-
centa-se com a marca identitária da Re-
gião esse propósito em comum, que é o 
da excelência dos produtos. 

“O selo da Marca Açores é sempre 
muito bom para quem nos visita. Sabe 
que temos o nosso produto com a mar-
ca de origem”, refere o chefe de cozinha, 
corroborando da visão do presidente da 
AASM. 

Como sustenta Jorge Rita, “a Marca 
Açores associada àquilo que nós já fa-
zemos e produzimos no restaurante são 
só vantagens. Quando existe marca, as 
ideias estão bem integradas e existe ri-
gor, obviamente que o valor acrescen-
tado está sempre associado”. 

Numa das zonas mais centrais da ilha 
de São Miguel, encontramos a Associa-
ção Agrícola de São Miguel que, além 
dos seus associados, vive para a quali-
dade do seu produto. A carne que nela 
encontramos vem dos animais criados 
nas melhores condições, com a genéti-
ca apurada, sujeitos a um controlo de 
qualidade exemplar. ♦ 

Associação Agrícola de São Miguel  É a maior instituição agrícola do país e emprega perto de 300 colaboradores. Corresponde e dá voz a 
cerca de 2100 associados e tem como ex-libris um restaurante que faz a delícia da clientela com cortes de carne certificados pela Marca Açores  

mais dos nossos associados, também 
existe uma equipa que hoje tem um 
acordo feito com a Secretaria Regional 
da Agricultura e Florestas, e tem à sua 
responsabilidade recolha de sangue e 
vacinações”, aprofunda o dirigente as-
sociativo. 

O ex-libris da AASM é o seu restau-
rante e lá, além do afamado bife da As-
sociação, há um leque de outras escolhas 
a fazer as delícias dos consumidores. 

“Temos vários bifes: o bife da Associa-
ção Agrícola que muita gente já conhe-
ce, mas temos também o de molho de 
maracujá, o de molho de Queijo da Ilha, 
o com ananás e com três pimentas”, elen-
ca o chefe de cozinha, Manuel Silva. 

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA  
DE SÃO MIGUEL  
 
+ 351 296 490 000 
Recinto da Feira - Campo de Santana 
Vila de Rabo de Peixe 
9600-096 Ribeira Grande 
aasm@aasm-cua.com.pt 
São Miguel
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Selo de origem confere 
“prestígio” a Azor Bus

É na ilha Terceira que encontramos a 
Azor Bus, uma empresa de animação 
turística e um negócio familiar. 

A empresa nasceu em Junho de 
2018, a ideia surgiu de uma conversa 
entre sócios enquanto partilhavam 
histórias das suas viagens. E tendo em 
conta que Angra do Heroísmo, cida-
de Património Mundial da UNESCO, 
tem muito a oferecer a locais e visi-
tantes porque não criar uma empresa 
que divulgasse o que de melhor a Ter-
ceira tem para oferecer? 

“A Azor Bus surgiu em conversa fami-
liar, falando da necessidade que a ilha 
Terceira tem em ter mais produtos para 
o turista que cá vem e não só. Também 
para as pessoas de cá poderem conhecer 
um pouco mais da nossa História. Nós 
temos uma cidade Património Mundial 
e há muito ainda por descobrir acerca 
dela, mesmo para os locais”, considera 
Filipa Silva, sócia gerente. 

Falamos de uma empresa onde tudo 
é concebido ao pormenor, até o ‘mini-
bus’ que transporta os clientes segue as 
especificações necessárias para uma ci-
dade reconhecida pela UNESCO e isso, 
por vezes, implica conhecer alguns tru-
ques locais. 

“Feito e concebido de raiz para a nos-
sa ilha e para as ruas de Angra. É um au-
tocarro panorâmico, descapotável, mas 
mesmo com a capota fechada é sempre 
panorâmico e permite visibilidade para 
tudo o que há em redor”, indica a em-
presária. 

As explicações do áudio guia apre-
sentam-se disponíveis em cinco lín-
guas - Português, Inglês, Francês, Ale-
mão e Espanhol – que podem ser 

reproduzidas em simultâneo no per-
curso citadino fixo. 

“Nos pontos do circuito citadino te-
mos aproximadamente 28 pontos his-
tóricos, desde o Pico das Cruzinhas, o 
Pátio da Alfândega, a Memória, o Alto 
das Covas, à Praça de Toiros e todos eles 
têm uma explicação do sítio, que é de-
tetado por georreferência”, faz saber 
Nancy Pinheiro, outra sócia gerente. 

A história da cidade é absolutamen-
te inesquecível, a escolha até se revelou 

tas entre outros produtos oriundos das 
9 Ilhas dos Açores. 

No entanto, a loja, além dos produtos, 
oferece ainda a possibilidade de se co-
nhecer um pouco mais da arte e dos ar-
tistas locais. 

“Nós temos uma zona de criação aço-
riana, onde se pode encontra fotografias 
e trabalhos de Luís Godinho, jóias de 
Paulo do Vale, CDS dos Myrica Faya ou 
Angra Jazz, informa. 

História, arte, produtos de qualida-
de...Excelentes motivos para que a Azor 
Bus exiba com orgulho o selo Marca 
Açores. 

“O selo Marca Açores é sem dúvida algo 
a que nós, Azor Bus, queremos estar as-
sociados. É uma marca de prestígio, é uma 
marca de valor e traz imensas vantagens. 
As pessoas reconhecem este produto e sa-
bendo que tem qualidade, certamente nos 
procuram”, constata Filipa Silva. 

Uma cidade à beira-mar plantada, ci-
dade património mundial e riquíssima 
a nível arquitetónico, histórico, social, 
artístico e gastronómico. ♦ 

Azor Bus  Empresa de animação turística da Terceira dá a conhecer as particularidades naturais e 
históricas da ilha e da cidade Património Mundial da UNESCO. Proprietários saúdam a existência da 
Marca Açores, certificação que traz “valor” e “prestígio” ao negócio

complicada na preparação do percur-
so com 1:30h de duração. Não são ape-
nas os edifícios que importam, mas a 
História presente em cada um. 

A respetiva loja na Rua da Sé, esta-
belecimento certificado pelo selo Mar-
ca Açores, acolhe mais de uma cente-
na de produtos da Região, procurando 
oferecer diversidade tanto aos locais 
como aos turistas. Pode encontrar li-
cores, gins, queijos, vinhos ou compo-

AZORBUS, LDA 
 
+ 351 969 668 829 
Rua da Sé, 190 
9700-191 Angra do Heroísmo 
geral@azorbus.com 
www.azorbus.com 
Terceira
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