
atlânticoline

DIÁRIO

DE BORDO

09

    novembro 2018

       OPERAÇÃO SAZONAL 
    DA ATLÂNTICOLINE 

COM BALANÇO POSITIVO               
  ATLÂNTICOLINE’S SEASONAL    

       OPERATION WITH A 
 POSITIVE BALANCE

SÃO ROQUE DO PICO, VENHA VIVER A AVENTURA - 
VISITE A CAPITAL DO TURISMO RURAL

SÃO ROQUE DO PICO, COME LIVE THE ADVENTURE - 
VISIT THE CAPITAL OF RURAL TOURISM

              EXPLORE O PATRIMÓNIO  
        CULTURAL DOS AÇORES
                 EXPLORE THE CULTURAL 
                    HERITAGE OF THE AZORES 

VERSÃO DIGITAL



PUB



Dear Passenger,

It is an honour to have you aboard the ships operated by 
Atlânticoline, allowing us to achieve the goal of rendering a sea 
transportation service based on reliability, comfort and safety. 
And because safety is indeed of paramount importance to this 
company, it consubstantiates a strategic purpose which is 
common to the whole organisational structure and pervades 
every single task performed by us. In this edition you will have 
the opportunity to know about Atlânticoline’s involvement in 
the international exercise ASAREX 2018, promoted by the 
Portuguese Navy, where other civil and military entities 
participated and to which we contributed through a fire and 
abandon ship drill carried out in our ship Aqua Jewel. 

In November’s issue, which is dedicated to São Roque do 
Pico, municipality recognised as the Azorean “Capital of 
Rural Tourism”, read about the natural and built products 
that matter the most in terms of tourist attractiveness. It 
is also time for us to take stock of the seasonal operation, 
which this year ran from May 3 to September 29. Check the 
data and know the most sought-after destinations during 
the 2018 high season. Read the magazine on board or, even 
better, take it with you. It’s a gift.

CARLOS FAIAS - PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

ATLÂNTICOLINE
A unir os Açores

Connecting the Azores

Estimada Passageira e Estimado Passageiro,

É uma honra poder contar consigo a bordo dos navios opera-
dos pela Atlânticoline, permitindo-nos concretizar o objetivo de 
prestar um serviço de transporte marítimo assente na fiabili-
dade, conforto e segurança. E porque a segurança é, de facto, 
de primordial importância para esta empresa, ela consubstancia 
um objetivo estratégico que percorre toda a estrutura organiza-
cional e está presente em toda e qualquer tarefa que desenvol-
vemos. Nesta edição terá a oportunidade de ficar a conhecer o 
envolvimento da Atlânticoline no exercício internacional ASAREX 
2018, promovido pela Marinha de Guerra Portuguesa, em que 
participaram outras entidades civis e militares e ao qual nos as-
sociámos com o navio Aqua Jewel, com um simulacro de incên-
dio a bordo e abandono da embarcação.

No número de novembro, que é dedicado a São Roque do Pico, 
concelho reconhecido como a “Capital do Turismo Rural” nos Aço-
res, fique a conhecer os produtos naturais e edificados de maior 
interesse para a atratividade turística. É, também, o momento para 
fazermos um balanço da operação sazonal que, este ano, decor-
reu entre 03 de maio e 29 de setembro. Confira os dados e fique a 
conhecer os destinos mais procurados na época alta de 2018. Leia 
a bordo ou, melhor ainda, leve consigo. É nossa oferta.

CARLOS FAIAS - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE BOAS VINDAS
WELCOME NOTE
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ATLANTICOLINE PRODUCTS AND SERVICES

PRODUTOS E SERVIÇOS 
ATLÂNTICOLINE

Um aspeto por vezes ignorado 
quando se fala em viajar por mar 
é o da experiência em si: o que 
por vezes é visto como apenas 
um serviço de transporte maríti-

An aspect which is sometimes ignored when talking 
about travelling by sea is the experience itself: what 
is sometimes seen as a mere sea passenger transport 
service can actually be optimised through an enjoyable 
sharing of experiences during the hours of travelling. In 

©Paulo Coutinho
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mo de passageiros pode na verdade ser potenciado por 
uma boa partilha de vivências ao longo das horas. A 
maior morosidade, na verdade, traz o potencial para a 
interação, quer entre passageiros e tripulação, quer com 
o espaço percorrido do qual dificilmente se consegue 
usufruir com outro transporte mais rápido desde que 
para tal se criem condições.

A Atlânticoline ao longo dos seus vários anos de ati-
vidade, tem procurado aplicar o conhecimento para 
melhorar, de uma forma global, esta experiência dos 
clientes. Uma área de investimento mais recente tem 
sido preocupação em preencher o tempo passado a 
bordo com atividades de diversos géneros. Este ve-
rão, pela primeira vez, disponibilizou-se a televisão 
nacional a bordo via satélite, nomeadamente com os 
jogos do campeonato Europeu em direto, fornecidos 
pela operadora de telecomunicações Altice. O preen-
chimento do tempo de viagem com diversas atividades 
ajuda a facilitar a passagem do tempo, e adiciona um 
valor acrescentado, onde a própria experiência da par-
tilha com outros é em si memorável, já para não falar 
das paisagens e contato com a natureza marítima que 
acontecem espontaneamente.

Ao longo desta época sazonal a bordo dos navios fre-
tados, criámos eventos temáticos, como projeção de 
cinema (com pipocas), festas com DJ a caminho dos 
festivais de música de verão e até a decoração interior 
do navio nas festividades do Santos Populares, como 
foi aliás uma das viagens para a ilha Terceira aquando 
das Sanjoaninas.

Além da introdução destas novidades, introduzimos o 
jogo da marralhinha, típico das ilhas do grupo central, 
feito em madeira!

fact, the greater length of the trip generates the potential 
for interaction, both between passengers and crew and 
with the space covered - which one hardly enjoys when 
using another quicker means of transportation - so long 
as the necessary conditions for that are created.

Over the several years it has been operating, 
Atlânticoline has tried to apply its knowledge so as to 
globally improve the passenger’s experience. One of 
the areas the company has recently invested in has 
to do with ways to occupy the time spent aboard the 
ship with different sorts of activities. This summer, 
national television was first made available aboard 
via satellite, with the World Cup games being 
broadcast live thanks to the service provided 
by the telecommunications operator Altice, for 
instance. Engaging in different activities during 
the trip helps making the passage of time easier, 
and represents and added value, where the act 
of sharing itself is memorable, not to mention the 
enjoyment of the landscapes and the sea nature 
that happens spontaneously.

Throughout this season we have created 
thematic events aboard our chartered ships, 
including movie projections (with popcorns), 
parties with DJs on their way to summer music 
festivals, and even ship decoration during 
popular saints’ feasts - as in one of the trips to 
the island of Terceira during the Sanjoaninas 
[Saint John Feast]. 

In addition to these events, we have introduced 
the “jogo da marralhinha”, typically played in the 
islands from the central group, which is made of 
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TEXTO_TEXT |  PAULO COUTINHO - COORDENADOR DE GESTÃO DE IMAGEM E DE 
MEDIA/ IMAGE AND MEDIA MANAGEMENT COORDINATOR

No próximo ano, iremos manter estas e procurar outras 
atividades a bordo. Se tiveres alguma sugestão, podes 
enviá-la para a nossa página de Facebook!

wood! Next year we will repeat these activities aboard 
and introduce new ones. If you have any suggestions, 
you can send them using our Facebook page!

©João Oliveira Carpintaria
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No lado norte da Ilha do Pico encontramos o concelho 
de São Roque do Pico que é a Capital do Turismo Rural, 
marca essa que se deve ao facto de que neste território 
predominam as casas com arquitetura típica para que os 
visitantes possam sentir um pouco da cultura da ilha do 
Pico no local onde ficam alojados.

SÃO ROQUE DO PICO

SÃO ROQUE DO PICO
VENHA VIVER A AVENTURA

VISITE A CAPITAL DO TURISMO RURAL

PICO

ARTIGO_ARTICLE

On the north side of the island of Pico we find the 
municipality of São Roque do Pico, the Capital of Rural 
Tourism - a title earned because of the abundance of 
typical architecture houses that allow the visitors to 
absorb some of the culture of the island of Pico in the 
place where they stay.

COME LIVE THE ADVENTURE - VISIT THE CAPITAL OF RURAL TOURISM 

©Lava Imagem
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Ficar numa casa com fachada de basalto vulcânico com 
vista para a ilha de São Jorge é uma experiência que 

nunca se esquece.
Contudo não é só de alojamento que se faz umas férias de 

sonho em São Roque do Pico, aqui consegue-se encontrar 
tudo o que se necessita para passar uns dias inesquecíveis 

sempre em contacto com as nossas gentes e a natureza. 
Este conselho é composto por 5 freguesias, todas elas distintas 
entre si mas que se completam umas às outras, fazendo deste 
local um paraíso para passar férias e se viver. 
Os pontos de interesse são imensos e variados. Começando pela 
freguesia de Santa Luzia, os visitantes irão encontrar a paisagem 
única da nossa vinha do Pico que é Património Mundial da 
UNESCO e onde se pode observar o processo de fabrico do néctar 
dos deuses da ilha montanha. No Lajido de Santa Luzia visita-

Staying at a house with a volcanic basalt 
façade overlooking the island of São Jorge 
is an experience you will never forget.
However, dream holidays at São Roque 
do Pico are not reduced to accommodation 
alone. Here you will find everything you need 
to enjoy unforgettable days in permanent 
interaction with our people and nature.
This municipality is composed of 5 
parishes, all different but complementary 

to each other, making this place a paradise 
to spend your holidays or live in.
The points of interest are numerous and diverse. Starting 
with the parish of Santa Luzia, visitors will find the unique 
landscape of our Pico Vineyard Culture, which was classified 
as World Heritage Site by UNESCO and where they can see 
the process by which the mountain island’s nectar of the 
gods is produced. At the Lajido de Santa Luzia is installed the 
Landscape of the Pico Island Vineyard Culture Interpretation 
Centre, where different types of wines, liqueurs and spirits 
produced by Pico’s inhabitants can be tasted.
Driving through the Lajido and past Arcos and Cabrito - small 
villages by the sea - our visitors can see the typical “adegas”, 
houses where the wine was produced in a recent past and 
most of which are now summer houses that come up to the 

©Lava Imagem
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ARTIGO_ARTICLE

se o Centro Interpretativo da Vinha e do Vinho onde se podem 
realizar provas de vários tipos de vinhos, licores e aguardentes 
produzidos pelos habitantes do Pico. 
Conduzindo pelo Lajido e passando pelos Arcos e Cabrito, 
pequenas aldeias à beira mar, os nossos visitantes podem 
observar as típicas “adegas”, casas onde num passado recente 
se produzia o vinho e que agora na sua grande maioria são casas 
de veraneio que enchem as medidas a todos que lá ficam.
Deixando Santa Luzia para trás, os visitantes vão entrar na 
freguesia de Santo António, que é um local que prima pela 
sua proximidade ao mar, com uma das melhores zonas 
balneares da ilha, a Furna de Santo António, que para além 
de ser um local com água cristalina é também o local onde 
se encontra a Rocha dos Garajaus que é um local protegido 
onde estas aves marinhas fazem nidificação.   
O centro do concelho de São Roque destaca-se pelo Museu da 
Indústria Baleeira, um marco histórico do arquipélago dos Açores, 
visto que a baleação é uma parte integrante da vida deste povo. 
Passando através do Mistério da Prainha onde podemos estar 
em contacto com a Natureza no seu estado mais puro e sempre 
com a ilha de São Jorge como pano de fundo, chegamos à 
freguesia da Prainha. Caracteriza-se por ser o local do concelho 
com mais unidades de Turismo Rural e de onde parte a criação 
da marca do concelho. Aqui também encontramos a única praia 
de areia negra da ilha do Pico. 

expectations of all those who stay in them. 
Leaving Santa Luzia behind, the visitors will enter the parish of 
Santo António, located near the sea and home to one of the best 
bathing areas in the island, the Furna de Santo António - which, 
in addition to its crystal waters, is also the place where one can 
find the Rocha dos Garajaus [Tern Rock], a protected site where 
these sea birds nidify.
The main highlight at the São Roque municipality’s centre is 
the Whaling Industry Museum, an historic landmark in the 
archipelago of the Azores, since whaling is an integral part 
of the life of these people.
Crossing the Mistério da Prainha, where we can experience 
nature in its purest state always with the island of São Jorge 
in the background, we reach the parish of Prainha. It has the 
highest number of rural tourism units in the municipality and 
is the place where the municipality’s brand image originates 
from. Also, this is where the only black sand beach in the 
island of Pico can be found.
Finally, we arrive at the parish of Santo Amaro, a ship building 
region. You can still visit the Santo Amaro shipyards and 
see the great masters working on some boat that sailed the 
Azorean seas. A visit to the municipality of São Roque do Pico 
is not finished without a stopover at the Escola Regional de 
Artesanato [Regional School of Craftsmanship], where visitors 
are welcomed by the twin sisters Alzira and Conceição who treat 

©Lava Imagem
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TEXTO_TEXT | DANIEL ASSUNÇÃO CÂMARA MUNICIPAL SÃO ROQUE DO PICO 

Por fim chegamos à freguesia de Santo Amaro, terra da 
construção naval. Ainda hoje se pode visitar os estaleiros navais 
de Santo Amaro e observar os grandes mestres a trabalhar em 
algum barco que já terá navegado pelos mares dos Açores. Uma 
visita ao concelho de São Roque não fica completa sem uma 
passagem na Escola Regional de Artesanato, onde os visitantes 
são recebidos pelas gémeas Alzira e Conceição que tratam todos 
como se fossem da família e mostram o que de mais incrível se 
faz a nível de artesanato nos Açores. 
Para além da visita de carro ao concelho, São Roque do Pico 
tem mais de 70 km de trilhos pedestres com vistas e histórias de 
cortar a respiração. 
Para completar umas férias é indispensável que o destino possa 
oferecer uma gastronomia de excelência com produtos típicos. 
Na Capital do Turismo Rural bons produtos é coisa que não falta, 
visto o fácil acesso ao mar que nos dá os melhores maricos e 
peixes frescos. Os pastos verdejantes são a moldura perfeita 
para a criação de gado bovino que se traduz numa das melhores 
carnes do mundo. 
As refeições completam-se sempre com um vinho branco do 
Pico e para terminar um licoroso que em tempos foi servido à 
mesa dos Czares da Rússia.

Venha viver a Aventura - Visite a Capital do Turismo Rural. 

each person as a member of their family and show the most 
incredible handicrafts produced in the Azores.
In addition to visiting the municipality by car, São Roque do 
Pico has more than 70 kilometres of foot trails with breathtaking 
views and stories.
For your holidays to be perfect, it is indispensable that the 
destination offers excellent food made with typical products. At 
the Capital of Rural Tourism there are plenty of good products, 
because of the easy access to the sea which offers us the best 
seafood and fresh fish. The green pastures are the perfect frame 
for the cattle breeding that translates into one of the best meats 
in the world. 
Meals are always complemented with a bottle of white wine 
from Pico and, after the meal is finished, completed with a 
liqueur that was once poured at the table of the Russia czars.

Come Live the Adventure - Visit the Capital of Rural Tourism.

©Lava Imagem

©Lava Imagem
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A indústria da baleação esteve, 
durante muitos anos, presente na 
vida dos açorianos, tendo influen-
ciado fortemente as vivências de 
um povo que sempre procurou ex-
plorar o mar.

O Museu da Indústria Baleeira, o 
mais antigo museu de arqueologia 
industrial público dos Açores, en-
contra-se, ainda hoje, instalado na 
antiga Fábrica da Baleia Armações 
Baleeiras Reunidas, Lda., espaço 
icónico e que respira os muitos anos 
de história desta indústria, que ca-
racteriza a freguesia de São Roque 
do Pico. 

A INDÚSTRIA INSULAR
DA BALEAÇÃO

INSULAR WHALING INDUSTRY 

The whaling industry was part of the 
life of the Azoreans for many years, 
strongly influencing the experiences 
of a people always inclined to explore 
the sea.

The Whaling Industry Museum, which is 
the oldest industrial archaeology public 
museum in the Azores, is still installed 
in the old Fábrica da Baleia Armações 
Baleeiras Reunidas, Lda., an iconic space 
that breathes the many years of history 
of this industry which is characteristic of 
the parish of São Roque do Pico. 

DIÁRIO DE BORDO ATLÂNTICOLINE
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It is an approximately 
1.200m2 complex 
where one can find 
infrastructures such 
as the Whale Factory, 
the turnery-smelting 
building and the 
blacksmith shop, the old 
Carpenter’s Workshop, 
the interior square and 
the public memorial, the 
winches and the meat 
grinder, as well as the whale 
oil tanks, among others.

It is an extremely important 
piece of history because it keeps 
alive the spirit of an activity 
which had a great economic and 
social impact on several islands 
in the archipelago for many years, 
especially on the island of Pico. 

Thus, the Whaling Industry Museum 
assumes great importance both in the 
Azores museums’ itinerary and as a 
means of displaying the customs and 
practices which define the identity of 
the region. The great rarity of the various 
items exhibited grants this museum the 
status of “must-see site” when exploring 
the islands. 

TEXTO_TEXT | ZONA DE IDEIAS
FOTOGRAFIA_PHOTOGRAPHY | LUÍS COSTA

Trata-se de um complexo com cerca de 1200m2 onde se 
podem encontrar infraestruturas como: a Fábrica da Ba-
leia, o edifício da tornearia-fundição e a tenda-de-fer-
reiro, o edifício da antiga Carpintaria, a Praça interior e 
Memorial público, os guinchos e o moinho de carne, os 
Depósitos de óleo de baleia, entre outras.

É uma peça de História de grande importância pois 
mantém vivo o espírito daquela que foi uma prática com 

grande impacto económico e social em diversas ilhas do 
arquipélago, durante largos anos, mas em especial na 
ilha do Pico.
O Museu da Indústria Baleeira assume, assim, grande 
importância no roteiro museológico do arquipélago dos 
Açores, e na exposição dos costumes e práticas identitá-
rias da região. O elevado grau de raridade dos variados 
elementos expostos confere a este museu o estatuto de 
visita obrigatória aquando da descoberta das ilhas.
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Built during the late ‘70s and early ‘80s, the Port of 
São Roque do Pico operates in the main maritime 
infrastructure of the island-mountain, providing a 
combination of structures in the same Cais do Pico 
area which enable freight traffic, passenger traffic - 
including some tourist cruisers - and support to the 
small fishing fleet.

O Porto de São Roque do Pico, construído entre os últimos 
anos da década de 70 e inícios dos 80s, constitui-se 
na principal infraestrutura marítima da ilha-montanha, 
conjugando na mesma área da baía do Cais do Pico as 
valências de tráfego de mercadorias, trânsito de passageiros, 
incluindo os de alguns cruzeiros turísticos e apoio à pequena 
frota de pescas.

PORTO DE SÃO ROQUE 
DO PICO EM CONSTANTE 

VALORIZAÇÃO
MORE THAN SIX MILLION EUROS IN THE LAST FEW YEARS

MAIS DE SEIS MILHÕES DE EUROS, 
NOS ÚLTIMOS ANOS

PORT OF SÃO ROQUE DO PICO CONSTANTLY IMPROVING

DIÁRIO DE BORDO ATLÂNTICOLINE
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The option of building it in that specific location 
of the north coast of the second largest island 
in the Azores archipelago was considered based 
on the economy of means which translates into 
shorter distances between Pico and the islands 
of São Jorge and Faial, as well as the remaining 
islands from the Azores Central Group, but the truth 
is that the port is exposed to the extreme harshness 
of waves, which results in repeated damages and 
the cyclic need to repair them.

In the period between 2010 and 2018 alone, more 
than a million and one hundred thousand euros 
were spent on repairs and occasional improvements, 
including the breakwater head repair, the quay’s 
protective mantle reconstruction, and the installation of 
800 KN bitts in the whole commercial quay - a recently 
concluded work. Earlier, in 2005, approximately eight 
million euros had been spent on another major repair 
work as a result of significant damages verified.

A opção da sua construção naquela localização da costa norte 
da segunda maior ilha do arquipélago dos Açores teve em conta 
a economia de meios traduzida em interligações mais curtas 
com as ilhas São Jorge e Faial, além das restantes parcelas do 
Grupo Central dos Açores, mas a verdade é que o expõe a uma 
agressividade das ondas muito expressiva, situação que tem 
levado a sucessivos danos e cíclicas necessidades de reparação. 

Só entre 2010 e 2018 foi ali investido mais de um milhão e cem 
mil euros em reparações e melhoramentos pontuais, incluindo 
a reparação da cabeça do molhe, o reperfilamento do manto de 
proteção do molhe-cais e a instalação de cabeços de amarração 
de 800 KN, em todo o cais comercial, esta uma intervenção 
acabada de concluir. Antes, em 2005, haviam sido despendidos 
cerca de oito milhões de euros numa outra reparação, de grande 
dimensão, motivada por estragos significativos verificados.

Entretanto, quase quatro milhões foram investidos mais 
recentemente na construção da rampa para navios Ro-
Ro e ferry, bem como em diversas obras complementares, 
como a pavimentação de grande parte da área do parque de 

PUBLIRREPORTAGEM_ADVERTORIAL
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contentores - que durante mais de trinta anos se mantivera 
em terra batida! -, a construção de acesso específico à gare 
de passageiros e ordenamento de todo o espaço circundante, 
com criação de áreas de estacionamento para viaturas e 
para embarcações, a vedação do perímetro portuário, a 
implantação de novas defensas no cais, de uma portaria e de 
uma báscula de pesagem de veículos e mercadorias, além da 
reabilitação das oficinas e garagens de máquinas.

Na valorização recente também se incluiu a criação de um 
núcleo autonomizado de pescas neste Porto de São Roque do 
Pico e, ainda, a aquisição, em 2012, de uma nova e moderna 
lancha de pilotos, capaz de assegurar o serviço com grande 
eficiência e total segurança, sobretudo para os meios humanos 
envolvidos. Naquele mesmo ano entrou em funcionamento um 
novo reachstacker, para movimentação de contentores.

O Porto de São Roque do Pico desempenha - é inquestionável 
- um importante papel na economia da ilha, sendo por ele 
que passa grande parte dos bens e mercadorias que são 
transacionados do exterior para o Pico e é dali que saem as 
suas principais exportações, nomeadamente as que resultam 
das diferentes atividades agrícolas, da pecuária e da indústria 
de conservas de atum.

Só em 2017, em São Roque do Pico, registou-se a escala de 239 
navios, houve 87.549 toneladas de mercadorias movimentadas, 
incluindo 4.716 contentores cheios (unidade: TEU) e verificou-se 
o embarque ou desembarque de 47.860 passageiros. Números 
que asseguram que este porto é e continuará a ser ponto fulcral 
para o desenvolvimento e incremento da qualidade de vida dos 
picoenses e dos açorianos, em geral.

In the meantime, almost four million euros were recently 
invested in the construction of the ramp for Ro-Ro ships and 
ferries, as well as in several complementary works, such as 
the paving of a large part of the containers terminal area — 
whose floor was made of dirt for more than thirty years! 
—, the construction of a specific access to the passenger 
terminal and arrangement of the surrounding space, the 
creation of parking areas for vehicles and boats, the enclosing 
of the port perimeter, the installation of new skids, a gate 
and weighbridge for vehicles and goods, in addition to the 
rehabilitation of the machinery repair and storage sheds.

Among the recent improvements is also included the creation of 
an autonomous fishing centre in this Port of São Roque do Pico, 
and the purchase, in 2012, of a new modern pilot boat which 
ensures the efficiency and total safety of the service, especially 
for the human resources involved. In that same year, a new 
reach stacker to transport containers began operating.

It is indisputable that the Port of São Roque do Pico plays 
an important role in the island’s economy, for it is the means 
through which a significant part of the goods from other 
regions are brought, and it is the place from where most 
of Pico’s exports are sent elsewhere, namely products from 
different agricultural activities, from stockbreeding and from 
the canned tuna industry.

According to the 2017 records alone, 239 ships used São 
Roque do Pico as a port of call, 87.549 tons of goods were 
imported and exported, including 4.716 filled containers 
(unit: TEU), and 47.860 passengers used the island to 
embark or land. These numbers confirm that this port is and 
will continue to be a crucial element for the development of 
the region and the increase of the quality of life of the Pico 
inhabitants and the Azoreans in general.  

TEXTO_TEXT | LUÍS PRIETO - PORTOS DOS AÇORES, S.A.
FOTOGRAFIA_PHOTOGRAPHY | EDUARDO TERRA E LUÍS PRIETO - PA, S.A.
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In the first nine months of the European Year of Cultural Heritage 
celebration, the museums ruled by the Regional Directorate 
for Culture and the Archipelago - Center for Contemporary 
Arts were visited by 170.000 people, 98.000 of which were 
Portuguese and 72.000 foreign. More than 500 tickets were 
given away in promotional campaigns throughout the summer 
months, allowing the tourists to explore the diversity of the 
cultural infrastructures.

Durante os primeiros nove meses do ano em que se celebra o 
Ano Europeu do Património Cultural, 170 mil pessoas visitaram 
os Museus da tutela da Direção Regional da Cultura e o 
Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas, sendo 98 mil 
nacionais e 72 mil estrangeiras. Foram oferecidas mais de 500 
entradas em campanhas promocionais ao longo dos meses 
de verão, permitindo aos turistas explorar a diversidade de 
infraestruturas culturais.

EXPLORE THE CULTURAL HERITAGE OF THE AZORES 

EXPLORE O PATRIMÓNIO 
CULTURAL DOS AÇORES
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Em 2018, por todo o arquipélago, os Museus, as Bibliotecas e o Arquipélago - Centro de 
Artes Contemporâneas assinalaram esta iniciativa com uma identidade gráfica comum, 
que explora imagens relacionadas com a comunidade, o território e a paisagem, em 
articulação com as diversas formas de expressão cultural, da literatura à música, 
passando pelas artes e ofícios tradicionais.  A narrativa parte de uma seleção de peças 
emblemáticas de cada espaço, complementadas por um conjunto de palavras-chave, 
que inspiram e convidam a visitar as infraestruturas culturais, remetendo para o 
imaginário das “Ilhas de Cultura”.

Convidamos todos a explorar o Património Cultural dos Açores.

In 2018, all over the archipelago, Museums, Libraries, as well as the Archipelago 
- Center for Contemporary Arts marked this initiative by sharing a graphic 
identity which explores images related to the community, the territory and the 
landscape, in connection with the different forms of cultural expression, from 
literature to music to traditional crafts. The narrative is based on a selection of 
emblematic pieces from each space, complemented by a number of keywords 
that inspire and invite to visit the cultural infrastructures, referring to the 
imagery of the “Islands of Culture”.

We invite everybody to explore the Cultural Heritage of the Azores.

PUBLIRREPORTAGEM_ADVERTORIAL

TEXTO_TEXT | DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA
FOTOGRAFIA_PHOTOGRAPHY | DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA
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NO TOPO DO ATLÂNTICO
AT THE TOP OF THE ATLANTIC

Reaching 2.351 metres of altitude, the Mountain of Pico, which 
is located in the second largest island in the archipelago of 
the Azores, is the highest point in the Portuguese territory 
and was designated a World Heritage Site by UNESCO.

The ascent to its top is one of the many attractions in the 
island of Pico. The trail begins at the Mountain’s House, and 

Com 2.351 metros de altitude, a Montanha do Pico é o ponto 
mais alto de todo o território português, e é considerado 
Património da Humanidade pela UNESCO, estando inserida na 
segunda maior ilha do Arquipélago dos Açores.

A subida ao topo é uma das muitas atrações da ilha do Pico. O 
trilho inicia-se na Casa da Montanha, é de dificuldade média e 
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com uma extensão total (ida e volta) de 7.600 metros. A duração 
média de subida varia entre as 3 e as 4 horas, consoante a 
gestão de esforço de cada um, sendo a descida de igual duração.

Ao longo do percurso, os visitantes podem desfrutar de variadas 
paisagens de elevado grau de exuberância. O culminar da 
experiência dá-se no topo da montanha, mais conhecido por 
Piquinho, de onde os visitantes podem observar as restantes 
ilhas do Grupo Central, Terceira, São Jorge, Faial e Graciosa, se a 
natureza incerta e misteriosa da região assim permitir.

Na sua totalidade, a visita ao ponto mais alto do país é uma 
experiência marcante, única e a repetir. Os momentos de tirar a 
respiração, fruto de uma natureza protegida e intocada, marcam 
todos aqueles que por lá passam, deixando a sensação de que 
se esteve no topo do mundo. A magia de estar no ponto mais 
alto daquela que é a imensidão do Oceano Atlântico, só sabe 
quem por lá passa.

the climb is moderately difficult, covering a total of 7.600 
metres (both ways). The average duration of the climb varies 
between 3 to 4 hours, depending on each individual’s effort 
management, and the duration of the descent is the same.

Along the trail, visitors can enjoy different and highly exuberant 
landscapes. The climax of the experience takes place when 
reaching the top of the mountain, known as “Piquinho”, from 
where visitors can observe the other islands of the Central Group 
- Terceira, São Jorge, Faial, and Graciosa - provided that the 
unpredictable and mysterious nature of the region allows it.

Visiting the highest point in the country is a unique and 
memorable experience you will want to repeat. The 
breathtaking moments which result from the enjoyment of a 
protected and untouched nature leave a strong impression 
on all those who experience the climbing, causing the 
sensation of having been at the top of the world. Only those 
who experience it know the magic of being at the highest 
point in the great vastness of the Atlantic Ocean.

TEXTO_TEXT | ZONA DE IDEIAS
FOTOGRAFIA_PHOTOGRAPHY | LUÍS COSTA
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ELECTRIC MOBILITY

If you want to travel in an intelligent, comfortable and environment-friendly way, with benefits for your family and 
business economy, electric mobility is the alternative solution to internal combustion vehicles, with all the advantages 
inherent to the elimination of the use of fossil fuels.

Electric mobility takes us to a reality where it is possible to communicate with the vehicles, manage consumption 
remotely, and exploit the potential of energy storage in batteries, including charging your vehicle with the energy 
generated by a solar panel or even use your battery as a reserve in case of a power supply problem at home.           

Se pretende deslocar-se de forma inteligente, confortável e amiga do ambiente, obtendo vantagens para a sua economia 
familiar e empresarial, a mobilidade elétrica é a solução alternativa aos veículos de combustão interna, com todas as 
vantagens inerentes à eliminação do uso de combustíveis fósseis.

A mobilidade elétrica transporta-nos para uma realidade onde é possível comunicar com os veículos, gerir consumos à 
distância e aproveitar as potencialidades do armazenamento de energia em baterias, tais como a possibilidade de abastecer 
o seu veículo com a energia gerada por um painel solar ou até utilizar a sua bateria como reserva, em caso de falha de 
abastecimento de energia em casa. 

O QUE É?
WHAT IS IT?

MOBILIDADE ELÉTRICA

PUBLIRREPORTAGEM_ADVERTORIAL

Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo
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The energy obtained from renewable and endogenous 
sources combined with electric mobility represents 
the most viable alternative to fight the negative 
environmental impact of fossil fuels associated with 
the greenhouse gas emissions, and translates into 
economic and social benefits for everybody, in addition 
to contributing to a greater energy sustainability and 
independence of the Azores.

Remember, sustainable practices are part of everybody’s 
social responsibility. 

A energia obtida a partir de fontes renováveis e endógenas, 
combinada com a mobilidade elétrica, construi-se como a 
alternativa mais viável para contrariar o impacto ambiental 
negativo dos combustíveis fósseis, associado a emissões 
de gases com efeito de estufa, proporcionando vantagens 
económicas e sociais para todos, bem como para uma 
maior sustentabilidade e independência energética dos 
Açores.

Lembre-se, as práticas sustentáveis fazem parte da 
responsabilidade social de todos.

IMPACTOS
IMPACTS

SUSTENTABILIDADE
SUSTAINABILITY
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• The short distances and the even roads in the Azores 
are favourable to the performance of electric vehicles;

• Electric vehicles require less maintenance because 
of their very low wear when compared to an internal 
combustion vehicle. Also, their maintenance is less time-
consuming, cheaper and more environment-friendly;

• Driving an electric vehicle is less costly than driving an 
internal combustion vehicle. The average consumption of 
an electric vehicle is 16 kWh per 100 km, which means 
that, in case you choose a differentiated electricity tariff 
(example: two-rate or tri-rate), and charge the batterie 
at home during the off-peak hours, usually at night, 
travelling 100 km will cost approximately 1.60€;

• As distancias curtas e as estradas regulares nos 
Açores favorecem o desempenho dos veículos elétricos;

• Os veículos elétricos implicam menos intervenções, por 
terem um desgaste muito reduzido quando comparado 
com um veículo a combustão interna. Adicionalmente, as 
manutenções são mais rápidas, económicas e ecológicas;

• Conduzir um veículo elétrico é mais barato do que conduzir 
um veículo a combustão interna. O consumo médio de um 
veículo elétrico é de 16 kWh/100 km, o que significa que, se 
optar por uma tarifa de eletricidade diferenciada (exemplo: 
bi-horária ou tri-horária), e efetuar o carregamento 
doméstico em período de vazio, normalmente noturno, 
percorrer 100 km custará aproximadamente 1,60€;

SAIBA QUE:
BE AWARE THAT:

POUPE 
NA MANUTENÇÃO

SAVE ON MAINTENANCE

SUSTAINABILITY

PUBLIRREPORTAGEM_ADVERTORIAL
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TEXTO_TEXT  | DIREÇÃO REGIONAL DA ENERGIA 

• Ao optar pelo veículo elétrico está a contribuir para o 
aumento da independência energética e segurança do 
abastecimento dos Açores;

• Estará, ainda, a contribuir para a redução do ruído.

• By choosing the electric vehicle you are contributing to 
a greater energy independence and security of supply 
in the Azores;

• You will also be contributing to the reduction of noise.

FUTURO MELHOR
BETTER FUTURE

    (...) travelling 100 km 
will cost approximately 
1.60€”

”(...) Percorrer 
100 km custará 

aproximadamente 
1,60€”

”
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Chamo-me Luís Costa, tenho 32 anos, sou da Ilha do Pico, estudei fotografia e 
neste momento estudo Design Gráfico. Para mim fotografia é um meio de comu-
nicar e expressar, tanto pessoalmente como profissionalmente. 

A fotografia permite-nos produzir algo objetivo, direto mas, com o à vontade para uma 
interpretação pessoal consoante as vivências experienciadas por cada um de nós.

Bons clicks!
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My name is Luís Costa, I’m 32 years old, and I’ m from the island of Pico. I’ve studied photography and I am 
currently studying graphic design. Photography is a means to communicate and express myself, both personally 
and professionally.

Photography allows us to produce something objective and direct, yet open to personal interpretations according to the each 
individual’s life experiences.
Enjoy your clicks!   

PORTEFÓLIO_PORTFOLIO

www.facebook.com/lcosta86
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SEAFOOD AND FISH? HOW WONDERFUL!

MARISCO E PEIXE? 
QUE MARAVILHA!

The fish and seafood from the Azorean seas have always 
been a characteristic element of the whole region, due to a 
culture of respect, gratitude and protection regarding the sea 
and the environment in general. The promotion of practices 
which favour sustainability make the whole archipelago rich 
in natural resources, and its inhabitants take great pride in 
eating what the surrounding environment has to offer.

In São Roque do Pico, the freshness of the fish available is a 
great concern, and among the species that are served at our 
tables after being prepared according to the highest standards 
of excellency are the grouper, the greater amberjack, and the 
white trevally, among others.

Os mariscos e peixes dos mares dos Açores sempre foram 
um elemento característico de toda a Região, fruto de uma 
cultura de respeito, gratidão e proteção para com o mar e meio 
ambiente no geral. O fomento de vivências que privilegiem a 
sustentabilidade tornam todo o arquipélago rico em recursos 
naturais, sempre com o maior orgulho em se consumir aquilo 
que o meio envolvente providencia. 

Em São Roque do Pico, há uma preocupação com a 
máxima frescura na oferta de peixe, estando entre eles 
o cherne, o lírio, o encharéu, entre muitos outros, que 
chegam à mesa seguindo os mais elevados padrões de 
excelência na sua preparação.

©Chef Paulo Soares ©Banco de Imagens Zona de Ideias
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O cavaco, as lapas, a lagosta, as cracas e o caranguejo real são 
iguarias muito típicas, e a par do peixe fresco, são conhecidos 
e saborosos cartões de visita daquelas que são as práticas 
gastronómicas de elevada qualidade existentes por toda a 
ilha. A sua preparação prima pela simplicidade, sendo alvo de 
fervura em lume brando em água salgada, com exceção das 
lapas que podem ser consumidas cruas ou grelhadas, por 
forma a tirar partido da experiência de degustação.

A sazonalidade influencia diretamente a disponibilidade destas 
espécies, sendo mais provável descobrir a maior parte destes 
petiscos no verão, acompanhado de uma vista privilegiada 
sobre o Oceano Atlântico.

The Mediterranean slipped lobster, the barnacle, the lobster, 
and the king crab are very typical delicacies which, along with 
the fresh fish, are well-known and tasty symbols of the high 
quality gastronomy that can be found in the whole island. The 
way they are prepared is very simple - they cook on low-flame 
boiling water - with the exception of the limpets, which can be 
eaten raw or grilled. And that simplicity aims at providing the 
best tasting experience.

Seasonality has a direct influence on the availability of these 
species, and most of these delicacies are more likely found in 
the summer, when they can be enjoyed with a privileged view 
over the Atlantic Ocean.

TEXTO_TEXT | ZONA DE IDEIAS
FOTOGRAFIA_PHOTOGRAPHY | CHEF PAULO SOARES RESTAURANTE MONTANHA

©Chef Paulo Soares

©Chef Paulo Soares

©Chef Paulo Soares

©Banco de Imagens Zona de Ideias
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MÁRIO LEAL 
MÁRIO LEAL

O HOMEM QUE ESTÁ A COLOCAR OS TRILHOS 
DOS AÇORES NA BUCKET LIST DE TRAIL 

RUNNERS DE TODO O MUNDO 

PESSOAS

PEOPLE

THE MAN WHO IS ADDING THE AZOREAN TRAILS TO THE BUCKET LIST OF TRAIL 
RUNNERS FROM ALL OVER THE WORLD

Born in Faial in 1974, son of parents from Pico and São Miguel, Mário Leal is a Geography 
graduate from the University of Porto specialised in Environment and Territory Management.

He identifies himself as an islander and a true Azorean, and developed an interest for 
the Azorean nature and culture from a very early age, being one of the driving forces 
of trail running in the Region. It was because of his belief in the sport’s potential for 
coherently boosting a form of Tourism based on the combination of environment and 
sporting practice that he created the brand Azores Trail Run® in 2014. Today, the brand 
promotes 4 trail events in 5 Azorean islands. In 2017 alone, the Azores Trail Run® 
events brought more than one thousand athletes and escorts from dozens of different 
countries and had a remarkable international impact. Among them, the one that stands 

Nascido no Faial em 1974, filho de pais do Pico e de São Miguel, Mário Leal é 
licenciado em Geografia pela Universidade do Porto, tendo-se especializado em 
gestão do território e planeamento ambiental.

Identifica-se como ilhéu e açoriano de gema e desde muito jovem que tem interesse pela 
natureza e cultura dos Açores, sendo um dos impulsionadores do trail running na Região. 
Foi por acreditar no potencial da modalidade para a dinamização coerente do Turismo aliado 
ao ambiente e à prática desportiva que, em 2014, fundou a marca Azores Trail Run®. Hoje, 
a marca promove 4 eventos de trail em 5 ilhas dos Açores. Só em 2017, os eventos Azores 
Trail Run® trouxeram à Região mais de mil atletas e acompanhantes, oriundos de dezenas 
de países com uma repercussão internacional impressionante. O destaque vai para o Azores 
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Trail Run® - Whalers’ Great Route Ultra-trail®, maior evento de 
desporto de natureza dos Açores, que integra o circuito mundial 
Ultra-Trail® World Tour na categoria “Discovery Race”. 

“Os nossos eventos promovem a região naquilo que tem de 
melhor que é a natureza e as suas gentes, potenciando a 
consciencialização e conservação ambiental, a saúde aliada à 
atividade física e criando oportunidades para a promoção da 
economia tendo como base o turismo sustentável”, destaca o 
coordenador do Azores Trail Run®, que atualmente além de 
representar os organizadores portugueses na associação 
internacional de trail-running (ITRA), é também membro da 
direção desta associação.

Recentemente, as ilhas do Pico, São Jorge e Faial 
receberam o Azores Trail Run®-Triangle Adventure, 
prova por etapas única no mundo que permite correr 3 
dias consecutivos em 3 ilhas diferentes, que contou com 
o apoio da Atlânticoline, S.A. Mário Leal, na qualidade de 
coordenador do evento, salienta o feedback positivo que 
recebeu dos atletas, unânimes na vontade de voltar aos 
Açores depois desta experiência.

out the most is the Azores Trail Run® - Whalers’ Great 
Route Ultra-Trail®, the most important nature sport 
event in the Azores which is included in the Ultra-Trail® 
World Tour circuit in the category “Discovery Race”.

“Our events promote the best our region has to offer, 
which is nature and its people, cultivating environmental 
consciousness and conservation, the relationship between 
health and physical activity, and creating opportunities 
to boost the economy based on sustainable tourism”, 
stresses the Azores Trail Run® manager who, in addition 
to representing Portuguese organisers at the International 
Trail-Running Association (ITRA), is also a member of this 
association’s management board.

Recently, the islands of Pico, São Jorge and Faial hosted the 
Azores Trail Run® - Triangle Adventure, a unique stage 
competition which consists of 3 consecutive days running in 3 
different islands and was supported by Atlânticoline, S.A. Mário 
Leal, in his capacity as manager of the event, emphasizes the 
positive feedback he got from the athletes, unanimous in their 
intention of coming back to the Azores after this experience. 

TEXTO_TEXT | MARLA PINHEIRO - ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO / BOARD OF DIRECTORS ADVISOR AND CONTROL MANAGER

©Paulo Gabriel ©Nuno Bettencourt
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SEGURANÇA A BORDO
SAFETY ON BOARD

Caro Passageiro;
Ao longo das edições desta Revista de Bordo, por diversas vezes fizemos referência à importância da Segurança na atividade 
da nossa empresa. No passado mês de fevereiro, a convite do MRCC-Delgada (Centro de Busca e Salvamento) a Atlânticoline, 
participou num simulacro com forças militares Internacionais (Canadá e Estados Unidos). O objetivo global foi perceber como 
diversas entidades se conseguem coordenar numa situação de emergência grave, nomeadamente, em caso de acidente com 
um navio de passageiros à deriva no Oceano Atlântico. O navio escolhido para o ASAREX 2018, assim denominado o treino, foi 
o “Aqua Jewel”, fretado pela Atlânticoline para a Operação Sazonal de 2018.

Dear Passenger,
In the different editions of this On-board Magazine, we made numerous references to the importance of Safety in our 
company’s activity. Last February, following an invitation made by the MRCC-Delgada (Search and Rescue Centre), 
Atlânticoline participated in a drill with international military forces (Canada and United States). The general purpose was to 
understand how different entities can coordinate in a serious emergency, namely in case of accident with a passenger ship 
adrift on the Atlantic Ocean. The ship chosen for the ASAREX 2018 - the name given to the exercise - was the Aqua Jewel, 
chartered by Atlânticoline for the 2018 Seasonal Operation.     

©Paulo Coutinho
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ARTIGO_ARTICLE

O Simulacro 
O navio foi colocado a 1 milha da costa sul de Ponta Delgada e simulou que se 

encontrava com um incêndio grave na cozinha que depressa se alastrou a 
outros conveses, deixando inoperacional a embarcação. Foi assim necessário 
proceder-se ao abandono de cerca de 20 passageiros (figurantes) e 22 
tripulantes.
Um dos figurantes com ferimentos graves, foi recolhido por um helicóptero, resgatado 
por uma maca guincho, enquanto esse procedimento era realizado, aviões Canadianos 
e Portugueses (C-130 e C-295) sobrevoavam o local, largando balsas e equipamento 

de primeiros socorros.
A Marinha Portuguesa, através do MRCC DELGADA, coordenadora do exercício, 

empenhou diversos meios humanos e técnicos, nomeadamente, semirrígidos, 
lanchas de patrulhamento, um navio Patrulha, que recolheu os tripulantes e 

passageiros feridos para regresso ao porto de origem, diversos semirrígidos.
No regresso dos “feridos” ao cais das Portas do Mar em Ponta Delgada, estavam as equipas da 

proteção civil para apoio médico e psicológico.

Objetivos do Exercício:
Os objetivos para este exercício de segurança foram amplamente alcançados:
-Treinar a tripulação durante o exercício de “Abandonar o Navio”.
-Treinar a equipa de bombeiros a bordo, avaliando o tempo, capacidade humana e meios para reagir.
-Preparar a equipa de Assistente de Passageiros para situações críticas e de limite escolhendo o melhor comportamento para lidar 
com passageiros, encaminhando-os às MES (saídas de emergência, com escorregas de enchimento) e aos botes salva-vidas. 
-Avaliar as comunicações entre a equipa do hotel e a equipa grega (origem do navio Aqua).
-Treinar a tripulação nos procedimentos de comunicação entre o navio, a Marinha Portuguesa e a Força Aérea.
-Testar o procedimento para transferir passageiros de “AQUA JEWEL” para as baleeiras e para outro navio.

The Drill
The ship was positioned 1 mile from the Ponta Delgada south coast and a fire drill was carried out. The fire would have started in 
the kitchen and quickly spread to other decks, making the ship inoperative. Thus, about 20 “passengers” and 22 crew members 
had to be evacuated.
One of the passengers who was seriously injured was picked up by a helicopter on a stretcher, and while this task was 
performed, Canadian and Portuguese airplanes (C-130 and C-295) flew over the site, dropping life rafts and first aid equipment.
The Portuguese Navy, through the MRCC Delgada - which was responsible for conducting the exercise - used several human 
and technical means, namely semi-rigid rescue boats, patrol launches, and a patrol ship which collected the injured crew 
members and passengers that were supposed to be taken to the port of origin.
When the “injured” arrived at the Portas do Mar port in Ponta Delgada, teams from Civil Defence were waiting to provide them 
with medical and psychological support. 

Goals of the Exercise:
The goals set for this safety exercise were largely achieved:
- Train the crew during the “Abandon the Ship” exercise;
- Train the firefighters team on board;
- Prepare the Passenger Assistance team for critical and limit situations by training them to act appropriately when dealing with 
the passengers: lead them to the emergency exits with emergency inflatable slides as well as to the lifeboats;
- Assess the communication between the hotel team and the Greek team (origin of the Aqua Jewel);
- Train the crew on communication procedures between the ship, the Portuguese Navy and the Air Force;
- Test the procedure adopted to transfer the Aqua Jewel passengers to the whaleboats and to another ship.
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Para a Atlanticoline, estes tipos de exercícios são muito importantes, conseguem testar, preparar e exercitar as nossas tripulações em 
contextos simulados, mas de envolvência real. Todas as semanas os nossos tripulantes fazem exercícios que servem para contextualizar 
uma situação real de emergência. A repetição de cenários de envolvência crítica, vai conduzir a reações dos nossos colaboradores de 
familiaridade, que em contexto real adverso, vai fazer a diferença entre reagir ao inesperado de um modo desconhecido e irrefletido ou 
desencadear comportamentos instintivos já testados ciclicamente e conhecidos em contextos de exercício.

Foi muito importante participar neste ASAREX2018, demonstra que a preocupação com a segurança dos nossos passageiros é real e 
tangível, que transcende a teoria e as normas. Para a Atlânticoline, trabalhar conceitos de segurança a bordo, só é possível se houver 
uma envolvente prática e dinâmica no treino das tripulações. 
Gostaríamos de uma vez mais, agradecer ao MRCC Delgada (Marinha Portuguesa), o convite endereçado à Atlânticoline para participar 
neste importante exercício, e também, agradecer aos figurantes que participaram ativamente como figurantes-passageiros do navio 
Aqua Jewel, mais concretamente aos elementos do escritório da Atlânticoline de Ponta Delgada, sem o seu interesse e envolvência 
não teríamos alcançado os objetivos propostos. 

O passageiro é um parceiro no garante da segurança a bordo, qualquer aspeto causador de estranheza, ou sempre que ache 
necessário, chame a tripulação, eles estão treinados para o ajudar, conhecessem muito bem o navio.  Uma rápida perceção do perigo 
pode evitar a propagação de problemas de maior dimensão.
A segurança e o bem-estar a bordo começam em si!

These types of exercises are very important to Atlânticoline. They allow us to test, prepare and train our crew in contexts that, albeit 
simulated, replicate real world scenarios. Our crew members take part in exercises aimed at contextualizing a real emergency 
situation on a weekly basis. The repetition of critical scenarios will make our collaborators more familiar with them, which will make a 
difference in a real adverse context: instead of reacting to the unexpected in an unthinking, reckless manner, they will adopt instinctive 
behaviors already cyclically tested and familiar in a context of exercise.

The involvement in this ASAREX 2018 was very important. It demonstrates that the concern for the safety of our passengers is real 
and tangible, that it transcends theory and rules. For Atlânticoline, implementing concepts of safety on board is only possible if there 
is a practical and dynamic context to train the crew.
We would like to thank the MRCC Delgada (Portuguese Navy) once again for inviting Atlânticoline to participate in this 
important exercise, and also thank those who volunteered to play the role of passengers aboard the Aqua Jewel, more 
specifically the employees at the Atlânticoline’s office in Ponta Delgada. Without their willingness to take part and their 
commitment, we would have not achieved the goals set.

The passenger is our partner in ensuring safety on board. If there is anything you find strange, or whenever you consider necessary, 
call the crew. They were trained to help you, they know the ship very well. A quick perception of danger can prevent the occurrence of 
greater problems.
Safety and well-being on board begins with you!

©Paulo Coutinho ©Paulo Coutinho
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Operação sazonal 
da Atlânticoline 
com balanço positivo 

Terminou no dia 29 de setembro a operação sazonal 
da Atlânticoline, no âmbito da qual foram transportados 
70.086 passageiros e 13.325 viaturas.

Quanto aos passageiros, verificou-se um ligeiro 
decréscimo, de 1,6%, em relação a 2017. Recorde-se, 

NOTÍCIAS

ATLÂNTICOLINE

NEWS

Atlânticoline’s seasonal operation with a positive balance
Atlânticoline’s seasonal operation ended on September 
29, and 70.086 passengers and 13.325 vehicles were 
transported since its beginning.

As far as passengers are concerned, there was a slight 
1.6% decrease compared to the same period in 2017. 
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no entanto, que o ano transato foi atípico, pela enorme 
procura por parte das autarquias para passeios com 
idosos dos centros de dia. Comparando o número de 
passageiros transportados em 2018 com 2016, verifica-se 
um crescimento de 15%.

Nas viaturas, em 2018 foi possível assistir a um crescimento 
de 20% em relação a 2017 e de 12% em relação a 2016. 

Na operação sazonal de 2018 foram dados 586 toques, 
mais 54 que o número total registado em 2016 (+10,15%) e 
mais 33 que em 2017 (+5,97%). 

Os destinos mais procurados foram São Miguel, Terceira 
e Santa Maria. As ilhas que mais cresceram em relação a 
2017 foram São Jorge, Pico e Flores. 

Recorda-se que, para a operação sazonal de 2018, a 
Atlânticoline fretou dois navios, o “Aqua Jewel”, um navio 
convencional, e o “Mega Jet”, navio de alta velocidade, 
tendo o primeiro operado entre 3 de maio e 29 de setembro 
e o segundo entre 15 de junho e 12 de setembro.

However, it is important to remember that last year was 
atypical because of the huge demand for trips offered 
by town councils to elderly people in day centres. If we 
compare the number of passengers transported in 2018 
with the number of passengers transported in 2016, we 
see a 15% increase.

As for vehicles, there was a 20% increase in 2018 compared 
to the same period in 2017 and a 12% increase compared to 
the same period in 2016.

During the 2018 seasonal operation, 586 vehicles suffered 
minor damages, 54 more than the total number recorded in 
2016 (+10.15%) and 33 more than in 2017 (+5.97%).

The most sought-for destinations were São Miguel, Terceira 
and Santa Maria. The islands with the greatest increase 
compared to 2017 were São Jorge, Pico and Flores.

It is important to remember that for the 2018 seasonal 
operation Atlânticoline chartered two ships, the Aqua 
Jewel, a conventional ship, and the Mega Jet, a high-speed 
ship. The first one operated from May 3 to September 29 
and the second one from June 15 to September 12.   TEXTO_TEXT | MARLA PINHEIRO - ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO AO CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO / BOARD OF DIRECTORS ADVISOR AND CONTROL MANAGER

©Paulo Coutinho
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