
n_273 fevereiro_2015 ano_30

Faial, São Jorge e Pico formam 
o chamado ‘triângulo’ do Grupo 
Central do Arquipélago dos Açores.
Três ilhas diferentes, cada uma com uma 
personalidade única, mas que ao mesmo 
tempo se completam. A proximidade entre elas, 
bem como as ligações marítimas existentes, faz deste 
‘triângulo’ um destino fascinante e atraente, ou nele não 
estivesse situada a Montanha do Pico, o cume mais alto de 
Portugal.

Neste nosso regresso aos Açores o nosso programa será o seguinte:

1º dia (22/8): Viagem Lisboa - Faial, saindo às 08h00 e chegando 
as 09h40 no TP1843. Após alojamento no Hotel Horta, teremos o 
resto do dia livre para explorar a cidade da Horta, em visita guia-
da, aos principais pontos de interesse da cidade (e quiçá tomar um 
banho e um gin no Peter’s…). Refeições livres. 

2º dia (23/8): Iremos fazer neste dia a Rota dos Dez Vulcões - 
Faial PR6FAI (25km - 8 horas) terminando no Centro Interpreta-
tivo do Vulcão dos Capelinhos. Regresso à Horta via Varadouro, 
onde pernoitaremos no Hotel da Horta. Refeições livres.

3º dia (24/8): Partiremos de manhã cedo para S. Jorge onde de-
sembarcaremos nas Velas. Neste dia está previsto fazermos o per-
curso PR1SJO, Serra do Topo - Caldeira do Santo Cristo - Fajã 
dos Cubres. Pernoitaremos no Ecohotel Os Moinhos, com jantar 
de convívio.

4º dia (25/8): Este dia está destinado a fazermos o PR4SJO - 
Pico do Pedro - Pico da Esperança - Fajã do Ouvidor com um 
mergulho na Poça do Simão e um lanche servido na Fajã. No fim 
do dia iremos para a ilha do Pico, desembarcando em S. Roque 
e fazendo o trajecto até às Lajes do Pico, que será a nossa base 
durante a estadia na ilha. Ficaremos alojados nos Apartamentos 
Belavista. Refeições livres.

5º dia (26/8): Será em princípio um dia calmo, na zona da Ma-
dalena. Visitaremos a Gruta da Torre, o Museu do Vinho, a vila da 
Madalena e faremos o PR5PIC - Vinhas da Criação Velha. Refei-
ções livres.

6º dia (27/8): Será o ponto alto da nossa presença nos Aço-
res, pois subiremos à Montanha do Pico e atingir o Piquinho 
(2.350m). No regresso às Lajes, visitaremos o Museu das Baleias. 
Refeições livres.

7º dia (28/8): Iremos visitar a parte oriental da ilha, percorren-
do dois dos seus trilhos emblemáticos, o PR3PIC - Porto Calhau 

- Manhenha, Ponta da Ilha e o 
PR11PIC Calheta do Nesquim, 

com possibilidade de um mergulho 
no Atlântico. Refeições livres.

8º dia (29/8): Será o dia do regresso a Lisboa 
(TAP1812 - 17h15 /20h45) mas, antes disso, ire-

mos tentar avistar baleias no Atlântico e, se tivermos 
tempo, visitar os arredores das Lajes - PRC12PIC.

Diversos

Dado a actividade se desenrolar em ilhas montanhosas, dever-se-
á levar botas e bastões e, não obstante o clima ameno que é 
costume fazer, dever-se-á prever equipamento para chuva, sem 
prejuízo de levar o fato de banho na bagagem. Não esquecer o 
frontal/lanterna.

Dada a estrutura do programa, composto por actividades diárias 
de ir e vir, nada impede o gozo de uma eventual folga. Devido às 
características do tempo nos Açores, o programa poderá sofrer 
alterações ou cancelamentos.

Refeições

Está previsto um jantar em S. Jorge e um lanche na Fajã do Ou-
vidor mas, quer na Horta quer nas Lajes, haverá excelentes opor-
tunidades de provar a gastronomia local e arranjar lanches para as 
actividades diárias.

Links

Património          www.inventario.iacultura.pt/sobre-projecto.html

Amigos Açores  www.amigosdosacores.pt/ 

Percursos pedestres www.trails-azores.com/ 

Geopark   www.azoresgeopark.com/ 

Percursos pedestres www.artazores.com/downloads/pedestres_pt.pdf

Inscrição e pagamento

As inscrições serão realizadas na sede do Clube, no próximo 
dia 5 de Março, quinta, entre as 18h00 e as 20h00. Cada sócio 
poderá inscrever-se a si e ao seu agregado familiar, ou outro sócio. 
Inscrições limitadas.

A viagem tem o custo total de 750,00€ por participante, com o 
seguinte plano de pagamentos: no momento da inscrição deverão 
ser pagos 125,00€, seguindo-se 5 prestações no mesmo valor, a 
ser pagas, respectivamente, nos dias 1 de Abril, 1 de Maio, 1 de 
Junho, 1 de Julho e 1 de Agosto. 

O preço inclui: as viagens de avião, o transporte de autocarro 



dentro das ilhas, as ligações de barco entre ilhas, as entradas, as vi-
sitas, o passeio às baleias, o jantar de convívio em S. Jorge, o lanche 
na Fajã do Ouvidor, os alojamentos com pequeno almoço, assim 
como o seguro, informações e mapas.

Cancelamento: se a viagem for cancelada pelo participante até 
1 de Julho, o Clube devolverá as verbas pagas, com excepção de 
75,00€, que servirão para despesas de cancelamento a que o Clu-
be está obrigado. Após esta data não haverá lugar a reembolso, a 
não ser que haja possibilidade de substituição por um sócio em 
lista de espera ou, no caso de não existir lista de espera, por um 
sócio indicado pelo desistente.

Sorteio de Rifas 30 Anos do CAAL - Regulamento

No ano em que o Clube de Actividades do Ar Livre (CAAL) 
comemora os seus 30 anos de vida, o Clube está a promover a 
venda de rifas, pelos seus Sócios, a fim de angariar fundos para a 
realização deste nosso evento comemorativo. Para venderes ou 
comprares rifas contacta a sede do Clube.

Data e Local do Sorteio

O sorteio terá lugar no Jantar do 30º Aniversário do CAAL que 
irá decorrer no próximo dia 19 de Setembro.

Prémios a Sortear 

A venda de rifas irá permitir sortear a seguinte lista de prémios:

·	 1º prémio: Oferta de 1 curso de formação à escolha

O vencedor deste prémio poderá escolher uma acção for-
mativa, entre o leque da oferta disponibilizada pelo Clube, 
no período de 20 de Setembro de 2015 a 19 de Setembro 
de 2016. O vencedor deste prémio também terá a oferta da 
quota de sócio para 2016.

·	 2º prémio: Oferta de 1 actividade de 2 dias

O vencedor deste prémio poder escolher uma qualquer ac-
tividade de 2 dias, que integre o calendário de percursos 
guiados (território Portugal continental) do Clube, no perío-
do de 20 de Setembro de 2015 a 19 de Setembro de 2016.  
O vencedor deste prémio também terá a oferta da quota de 
sócio para 2016.

·	 3º prémio: Oferta de 1 actividade de 1 dia 

O vencedor deste prémio poder escolher uma qualquer  
actividade de 1 dia, que integre o calendário 
de percursos guiados (território Portugal 
continental) do Clube, no período de 20 de 
Setembro de 2015 a 19 de Setembro de 
2016. O vencedor deste prémio também 
terá a oferta da quota de sócio para 2016.

·	 Prémio Quota 2016

No âmbito deste sorteio, será também sorteado o prémio 
1 quota de sócio para 2016. Ficam habilitados a este pré-
mio apenas os Sócios do Clube que tenham vendido livros 
completos de rifas. A identificação do Sócio sorteado será 
efectuada em função da rifa sorteada.

 
Caracterização das Rifas

Os livros de rifas a sorteio serão vendidos pelos Sócios do 
CAAL que se queiram associar a esta iniciativa.

Cada livro de rifas será constituído por 20 tiras de rifas, compos-
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tas por duas partes separadas entre si por um picotado vertical.  
O lado esquerdo do picotado, também identificado como ca-
nhoto da rifa, irá registar o nome, telemóvel/telefone e e-mail do 
comprador da rifa. O lado direito do picotado, também conhecido 
como recibo da rifa ou rifa, será entregue ao comprador da rifa 
que o deverá conservar. 

Os canhotos de cada uma das tiras de rifas serão entregues no 
Clube até às 18h00 do dia 18 de Setembro de 2015 e serão usa-
dos no sorteio. O Clube irá manter o registo dos livros de rifas 
entregues aos Sócios que se associem a esta iniciativa, de forma 
a poder atribuir o Prémio Quota 2016 (ver Prémios a Sortear).

Cada rifa, com o valor comercial mínimo de 1,00€, está nume-
rada e identificada univocamente por um conjunto de duas letras 
seguido de dois números, que se encontram repetidos no canhoto 
e recibo da tira de rifa. O par de letras identifica cada um dos livros 
de 20 tiras de rifas e o par de números identifica individualmente 
a tira de rifa em cada livro.

Publicitação de Resultados

Os resultados do sorteio serão publicitados no sítio web do Clube.

Reclamação dos Prémios 

Os felizes contemplados com os prémios de sorteio serão contac-
tados pelo Clube, via telefone e via email no prazo máximo de 8 
dias a contar da data de extracção, de acordo com os dados regis-
tados no canhoto da rifa premiada. O vencedor também poderá 
tomar a iniciativa de contactar o Clube directamente e reclamar o 
prémio devido pela sua rifa premiada. 

Cada prémio será entregue mediante a apresentação e confirma-
ção da rifa premiada. O período máximo para reclamar o prémio 
decorre até ao dia 31 de Outubro de 2015.

Outros

O recibo de uma rifa será ainda aceite, como voucher no valor de 
1,00€, a descontar no âmbito do programa de oferta de Multi-
Atividades do Clube (mais informação em http://clubearlivre.
org/node/2202 e na sede do Clube). O voucher terá validade no 
período de 20 de Setembro de 2015 a 19 de Setembro de 2016 
e apenas poderá ser descontado um voucher no custo da multi-
atividade. 
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