COMUNICADO
Horta; 25.09.2017

DOCAGEM DO FERRY “MESTRE SIMÃO”
A PARTIR DE 9 DE OUTUBRO
A Atlânticoline, S.A. informa que o ferry “Mestre Simão” estará, entre 9 de outubro e 31 de dezembro,
em doca seca, no continente português, a cumprir o período de docagem obrigatório para efeitos de
certificação pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. Durante esse
período, serão asseguradas todas as viagens previstas, com algumas alterações. Nesse sentido, os
horários sofrerão alterações e o transporte de viaturas ficará impossibilitado em algumas viagens, tanto
na Linha Verde como na Linha Azul, sendo que foram feitas todas as diligências no sentido de otimizar o
mais possível a utilização do “Gilberto Mariano” durante este período.
Durante a semana, todas as viagens da Linha Verde, que liga Faial, Pico e São Jorge, serão feitas com o
ferry. A viagem matinal sairá da Horta às 09h00. As viagens da tarde mantêm o seu horário, sendo que
na segunda e sexta-feira serão feitas escalas adicionais na Madalena. A viagem de sábado na Linha
Verde será feita com o “Cruzeiro do Canal”, enquanto que a viagem de domingo volta a ser feita com o
ferry, prevendo-se escalas adicionais na Madalena.
Na Linha Azul (Horta/Madalena), a primeira viagem do dia durante a semana será feita com o ferry.
Além disso, a viagem que habitualmente saía da Horta às 13h15 passará a sair às 14h15, permitindo
desta forma ser sempre operada com o ferry. As restantes viagens serão realizadas com o “Cruzeiro do
Canal”, à exceção de terça e quinta-feira, dias em que o ferry fará também a viagem das 17h15/18h00.
No sábado todas as viagens serão feitas com o ferry, assim como as três primeiras viagens do dia de
domingo. Ao domingo, a viagem das 17h15/18h00 será feita com o “Cruzeiro do Canal”.
A partir de 29 de outubro, o horário voltará a sofrer ligeiras alterações, de modo a garantir a
intermodalidade com o transporte aéreo, na sequência da chegada do Inverno IATA, mantendo-se,
todavia, a lógica de articulação do ferry e do “Cruzeiro do Canal”.
Depois do “Mestre Simão” regressar aos Açores, será a vez do “Gilberto Mariano” cumprir o seu
período de docagem.
A Atlânticoline lamenta quaisquer inconvenientes que esta situação possa causar aos passageiros,
solicitando a sua compreensão para o facto destes procedimentos serem obrigatórios e absolutamente
necessários para garantir todos os requisitos de segurança exigíveis neste tipo de embarcações.

Sede Social: Rua Conselheiro Miguel da Silveira, n.º 31, 9900-114 Horta
Telefone: 292 200 380 | Email: geral@atlanticoline.pt
Escritórios Ponta Delgada: Gare Marítima do Terminal Oceânico - Portas do Mar – Av. Infante D. Henrique,
9500-770 P. Delgada | Telefone: 296 304 310 | Fax: 296 304 311 | Email: geral@atlanticoline.pt
Capital Social 7.145.400 Euros | Conservatória Registo Comercial Horta 00531 | Contribuinte n.º 512 091 773

LINHA AZUL
DE 09/10/2017 A 31/12/2017

HORTA/MADALENA
07H30

10H45

14H15

17H15

MADALENA/HORTA
08H15

11H30

15H00

18H00

TEMPO DE VIAGEM/CROSS TIME: 30 MIN
Dias 25/12 e 01/01 – Não se realiza a viagem das 07h30(Hor)/08h15 (Mad)
On 25/12 and 01/01 – Atlânticoline does not operate the following trips: 07h30(Hor)/08h15(Mad)
Sujeito a alterações sem aviso prévio
This schedule may change without further notice
As condições meteorológicas e/ou avarias técnicas poderão impedir a realização da viagem ou o normal cumprimento do horário
Weather conditions and/or technical damage will be able to hinder accomplishment of some trips or the fulfilment of the
schedule
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