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Dear Passengers,
Dear Atlânticoline Friends,

It is with great regard and pleasure that we welcome you 
as a reader of our magazine, ideally aboard one of the ships 
operated by the company.
In this number we share with you an article dedicated to the 
newly inaugurated passenger and vehicle ship “Mestre Jaime 
Feijó”, named after the man whose tribute we’ve explained and 
justified in this magazine’s previous number. In the present 
edition, we focus on the shipyard and the technical features of 
this boat, illustrated by photographs from both its inside and 
outside. Thanks to the intense and tireless effort from all the 
entities and respective managers and collaborators involved in 
the process, the inaugural trip of this ship was made possible. 
It took place on August 5, as part of the Blue Line 3:15 pm 
connection departing from Horta, little more than a year and a 
half after the stranding of the “Mestre Simão” ship. The “Mestre 
Jaime Feijó” baptism ceremony, which took place on late August 
9 2019 in the city of Horta, was presided over by the President 
of the Regional Government of the Azores, who emphasised the 
dignity and the adequacy of a maritime transportation model to 
the challenges and needs it responds to and serves.
This and other ships operated by Atlânticoline allow you to 
travel to the island of Pico, which has the highest peak in the 
Portuguese territory, and to visit the self-named “Whale Culture 
Capital” � the Lages do Pico village - where for the last few 
decades the centuries-old practice of whaling translated into the 
dignification of this sea mammal and into the development of a 
number of related economic, social and cultural activities now 
internationally known and acknowledged.
Accept our challenge. Travel safely aboard our ships to the 
island with the second largest land area in the Archipelago of 
the Azores, witness its enviable whaling heritage, imagine being 
one the fearless whalers and allow yourself to be delighted by 
the grace of these gentle sea giants.
Come with us. We treasure Your company.

CARLOS FAIAS - CHAIRMAN OF THE ADMINISTRATION BOARD

ATLÂNTICOLINE
A unir os Açores

Connecting the Azores

Senhoras e Senhores Passageiros,
Amigas e Amigos da Atlânticoline,
 
É com grande estima e muita satisfação que vos encontramos a 
folhear a nossa revista, preferencialmente a bordo de um dos na-
vios operados pela nossa empresa.
 Nesta edição levamos ao vosso conhecimento um artigo dedica-
do ao recém-inaugurado navio de passageiros e viaturas “Mestre 
Jaime Feijó”. Já no número anterior desta revista havíamos apre-
sentado e justificado a homenagem ao Homem. Desta feita, da-
mos nota do estaleiro construtor e das características técnicas desta 
embarcação, apresentando uma reportagem fotográfica do interior 
e exterior. Fruto do intenso e incansável trabalho de todas as entida-
des e respetivos dirigentes e colaboradores envolvidos no processo, 
foi possível, no dia 05 de agosto, realizar a viagem inaugural des-
te navio, na ligação das 15h15 da Linha Azul, com saída da Horta, 
ou seja, pouco mais de um ano e meio após o encalhe do navio 
“Mestre Simão”. Presidiu à cerimónia de batismo do “Mestre Jaime 
Feijó”, realizada no passado dia 09 de agosto de 2019, na cidade da 
Horta, o Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores que, 
na ocasião, destacou a dignidade e a adequação de um modelo de 
transporte marítimo aos desafios e necessidades de quem serve.
 Este e outros navios operados pela Atlânticoline permitem aportar 
à ilha do Pico, aquela que integra o ponto mais alto do território 
Português, e visitar a auto intitulada “Capital da Cultura da Baleia”, 
a vila das Lajes do Pico, onde o saber secular da caça à Baleia foi 
transformado, desde há algumas décadas a esta parte, na digni-
ficação destes mamíferos marinhos e no aflorar de um conjunto 
satélite de atividades económicas, sociais e culturais que são hoje 
internacionalmente conhecidas e reconhecidas.
 Aceitem, então, o nosso desafio. Viajem em segurança a bordo dos 
nossos navios até à segunda maior ilha, em dimensão territorial, 
do Arquipélago dos Açores, sejam testemunhas do património ba-
leeiro invejável, imaginem-se na pele dos destemidos caçadores 
de baleias e deixem-se encantar pela graciosidade deste dóceis 
gigantes dos mares.
Venham connosco. Prezamos a Vossa companhia.

CARLOS FAIAS - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE BOAS 
VINDAS

WELCOME NOTE
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ATLÂNTICOLINE PASSES

SOLUTIONS FOR REGULAR PASSENGERS

PASSES ATÂNTICOLINE
SOLUÇÕES PARA 

PASSAGEIROS FREQUENTES

A proximidade entre as ilhas do Faial, Pico e 
São Jorge - o denominado Triângulo açoriano 
- faz da operação regular da Atlânticoline, 
S.A. uma realidade particular, de extrema 
importância para estas ilhas, seja do ponto 
de vista cultural e social, seja também por 
razões económicas.

Com viagens diárias durante todo o ano, o 
transporte marítimo permite a realização de 
movimentos pendulares entre estas ilhas, 
destacando-se as ligações entre Horta e 
Madalena, que acontecem várias vezes por 
dia e permitem a várias pessoas residir 
numa ilha e trabalhar noutra.

É, precisamente, para facilitar a vida a es-
tes trabalhadores que a Atlânticoline dis-
ponibiliza várias modalidades de passe, 
que permitem beneficiar, por um lado, de 
um preço reduzido para cada viagem e, 
por outro, da comodidade de não neces-
sitar de se deslocar à bilheteira antes de 
cada travessia. 

A Atlânticoline dispõe de passes men-
sais, válidos de dia 1 ao último do mês, 
para viagens entre os portos do Triân-

DIÁRIO DE BORDO ATLÂNTICOLINE
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The proximity between the islands of Faial, Pico and São 
Jorge - which make up the Azorean Triangle - makes 
the Atlânticoline’s regular operation a very particular 
reality of extreme importance to these islands, both 
from a cultural and social point of view and from an 
economical one.

With daily trips all the year round, sea transportation 
allows the passengers to travel in both directions 
between these islands, especially between Horta and 
Madalena, where several trips take place every day and 
make it possible for people to live in one island and work 
in the other.

It is precisely to make these workers’ life easier that 
Atlânticoline provides different passes which allow the 
customer to benefit both from a lower price for each trip 

    It is (...) to make these 

workers’ life easier that 

Atlânticoline provides different 

passes which allow the 

customer to benefit both from a 

lower price for each trip and 

from the luxury of not having 

to go to the ticket office before 

each trip.
”

”

gulo, que permitem efetuar até duas viagens diárias, 
todos os dias. Para a Linha Azul, que liga Horta e Ma-
dalena, está ainda disponível o Passe 22, reservado aos 
dias úteis, e que pode ser utilizado em todas as viagens 
disponíveis nesses dias. 

Para mais informações sobre os passes Atlânticoline, 
contacte os serviços da empresa através do 707 201 572 
ou do e-mail comercial@atlanticoline.pt.

and from the luxury of not having to go 
to the ticket office before each trip.

Atlânticoline offers monthly passes 
which are valid from the first to the 
last day of the month and cover 
up to two daily trips between 
the ports in the Triangle. For the 
Blue Line, which connects Horta 
and Madalena, Atlânticoline also 
has Pass 22, usable in working 
days only and covering all trips 
available within those same days.

For more information on 
Atlânticoline’s passes, contact 
the company’s services using 
the number 707 201 572 or the 
e-mail address comercial@
atlanticoline.pt.

TEXTO E FOTOGRAFIA_TEXT AND 
PHOTOGRAPHY | MARLA PINHEIRO

       É (...) para facilitar a vida 

a estes trabalhadores que a 

Atlânticoline disponibiliza várias 

modalidades de passe, que permitem 

beneficiar(...) de um preço reduzido 

para cada viagem e (...)da 

comodidade de não necessitar de se 

deslocar à bilheteira antes

de cada travessia.

”

”
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O primeiro concelho da ilha do Pico, criado em 1501, tem 
uma beleza e atratividade muito singulares nos Açores, 
assentes numa poderosa ligação entre o mar e a terra, a 
paisagem e a baleia, esse ser mítico que desperta emoções 
inesquecíveis nos visitantes da Vila e do concelho das Lajes 
do Pico.

A atividade baleeira, introduzida nos Açores em meados do 
século XIX, foi até ao início da década de oitenta, do século 

LAJES DO PICO - WHALE CULTURE CAPITAL

LAJES DO PICO
CAPITAL DA CULTURA DA BALEIA

PICO
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A
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The first council of Pico Island, established in 1501, has 
a very unique beauty and attractiveness in the Azores, 
based on a powerful connection between sea and land, the 
landscape and the whale, this mythical being that arouses 
unforgettable emotions in the visitors of the village and the 
municipality of Lajes do Pico.

Whaling, introduced in the Azores in the mid-nineteenth 
century, was until the early 1980s, in the twentieth century, 

DIÁRIO DE BORDO ATLÂNTICOLINE
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XX, a alma e o sustento de muitas gerações no concelho 
das Lajes do Pico, onde se destacam os portos baleeiros 
mais emblemáticos dos Açores: Lajes do Pico, Ribeiras e 
Calheta do Nesquim.

O concelho das Lajes do Pico, composto por seis 
freguesias, São João, Lajes do Pico, Ribeiras, Calheta 
do Nesquim, Piedade e Ribeirinha, deve ser entendido 
atualmente como o maior centro de interpretação das 
memórias e do imaginário associados à cultura da 
baleia nos Açores. Neste âmbito, aqui se concentram 
as mais inovadoras e bem-sucedidas políticas públicas 
de criação de museus e de valorização de diversos 
patrimónios, destacando-se o Museu dos Baleeiros, a 

the soul and sustenance of many generations 
in Lajes do Pico, where one can find the most 
emblematic whaling ports of the Azores: Lajes do 
Pico, Ribeiras and Calheta do Nesquim.

The municipality of Lajes do Pico, composed of 
six parishes, São João, Lajes do Pico, Ribeiras, 
Calheta do Nesquim, Piedade and Ribeirinha, 
should be understood today as the largest center 
for the interpretation of memories and the imaginary 
associated with whale culture in the Azores. In 
this context, the most innovative and successful 
public policies for the creation of museums and the 
enhancement of various heritages are concentrated 
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Fábrica da Baleia SIBIL, as Casas dos Botes, 
as Vigias da Baleia e o Monumento à Baleação. 

Do alto das encostas, em redor das povoações, os 
antigos postos de vigia são hoje usados para orientar 
os barcos de observação de cetáceos que, do pequeno 
porto da vila das Lajes do Pico, onde se iniciou o whale 
wachting nos Açores, levam os turistas ao encontro dos 

gigantes do oceano, cruzando-se com as cores garridas 
dos botes baleeiros que ainda navegam no mar, já não 
em busca de baleias, mas ao serviço de regatas que 
evocam o espírito das epopeias marítimas do passado.

here, with emphasis on the Whalers Museum, the SIBIL 
Whale Factory, the Whaling Boates Houses, Whale 
Watching and the Whaling Monument.

From the top of the slopes, around the villages, the old 
lookout posts are now used to guide the whale watching 
boats that, from the small port of Lajes do Pico, where 
whale watching started in the Azores, take tourists to 
meet the giants of the ocean, crossing paths with the 
bold colors of whaling boats, still sailing the sea, no 
longer in search of whales, but in regattas that evoke the 
spirit of the maritime epics of the past.

DIÁRIO DE BORDO ATLÂNTICOLINE
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ARTIGO_ARTICLE

O concelho das Lajes do Pico, onde a vida é baleia, distingue-
se por apelar a um tipo de visita para fruição da natureza, 
onde a paisagem vulcânica da ilha do Pico, que lhe valeu 
o galardão de uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal, 
o imenso Mar Atlântico e a imponente Montanha com 2351 
metros de altitude convidam-no(a) à descoberta ativa, mas 
também ao repouso e à contemplação.

A “Conversão da Baleação na Preservação da Baleia, um 
Exemplo para o Mundo” sustenta a candidatura à Unesco 
da Cultura da Baleia a património da humanidade, uma 
candidatura de âmbito regional liderada pela Câmara Municipal, 
em que o concelho e a Vila das Lajes do Pico são a reconhecida 
e incontestável Capital da Cultura da Baleia dos Açores.

The municipality of Lajes do Pico, where life is a whale, 
is distinguished by appealing to a kind of visit to enjoy 
nature, where the volcanic landscape of the island of Pico, 
which earned it the award of one of the 7 Natural Wonders 
of Portugal, the immense Atlantic Ocean and the imposing 
2351-meter Mountain invite you to actively discover it, but 
also to rest and contemplate it.

The “Whaling Conversion in Whale Preservation, an Example 
for the World” supports UNESCO’s application for Whale 
Culture as a World Heritage Site, a regional application led 
by the Municipality of Lajes do Pico, where the municipality 
and the Village  of Lajes do Pico are the recognized and 
undisputed capital of the Azores Whale Culture.

TEXTO E TRADUÇÃO_TEXT AND TRANSLATION | CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO
FOTOGRAFIA_PHOTOGRAPHY | CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

e incontestável Capital da Cultura da Baleia dos A
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WHALERS MUSEUM AND SIBIL WHALE FACTORY 

IN LAJES DO PICO

MUSEU DOS BALEEIROS
E FÁBRICA DA BALEIA SIBIL 

NAS LAJES DO PICO

A baleação artesanal foi introduzida nos Açores em meados 
do século XIX, perdurando até 1984.

O Museu dos Baleeiros, instalado nas antigas casas de 
botes das Lajes do Pico, do século XIX, é uma homenagem 
à baleação e aos velhos baleeiros das Lajes do Pico e dos 
Açores. Aqui damos voz e rosto aos deserdados da história.

O Museu dos Baleeiros é o museu mais visitado nos Açores, 
o único em Portugal especializado na temática baleeira, 
uma referência incontornável no panorama museológico 
nacional e internacional. Em conjunto com o Centro de Artes 

Artisanal whaling was introduced in the Azores in the mid-
nineteenth century, lasting until 1984.

The Whalers Museum, housed in the 19th century whaling 
boat houses of Lajes do Pico, is a tribute to the whaling and 
old whalers of Lajes do Pico and the Azores. Here we give 
voice and face to the disinherited of history.

The Whalers Museum is the most visited museum in the 
Azores, the only museum in Portugal specialized in whaling, an 
unavoidable reference in the national and international museum 
panorama. Together with the Center for the Arts and Marine 

DIÁRIO DE BORDO ATLÂNTICOLINE
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e de Ciências do Mar, antiga Fábrica da Baleia SIBIL, são 
as duas grandes estruturas museológicas concelhias com 
potencial para a explicação e interpretação da Cultura da 
Baleia, à escala local e regional.

Na SIBIL é feita a difusão da cultura da baleação açoriana 
sendo possível ver em permanência o seu espólio industrial, 
a exposição multimédia sobre a biologia e ecologia dos 
grandes cetáceos intitulada “Gigantes do Mar”, a exposição 
“Mar de Vida”, com a recriação de diversas espécies 
marinhas observáveis no mar dos Açores, e ainda a 
exposição fotográfica permanente “Memória Baleeira” que 
visa honrar a memória de todos os que ao longo de décadas 
participaram na saga baleeira, dando a conhecer alguns 
dos seus rostos.

Sciences, former SIBIL Whale Factory, they are the two major 
municipal museum structures with potential for the explanation 
and interpretation of Whale Culture at local and regional level.

At SIBIL, the Azorean whaling culture is portrayed, enabling a 
first hand contact with its industrial estate while also offering the 
multimedia exhibition on the biology and ecology of the great 
cetaceans entitled “Giants of the Sea”, the exhibition “Sea of Life”, 
with the recreation of several marine species observable in the 
Azorean Sea, as well as the permanent photographic exhibition 
“Whaling Memory” which aims to honor the memory of all who 
for decades participated in the whaling saga, making known 
some of their faces.

TEXTO E TRADUÇÃO_TEXT AND TRANSLATION | CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO
FOTOGRAFIA_PHOTOGRAPHY | CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO
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The Azores Knowledge Centre was the result of an initiative by the 
Regional Directorate for Culture aimed at promoting and spreading 
Azorean culture through the new technologies, allowing it to be 
known through research and interdisciplinarity. Additionally, it 
addressed the intention of meeting the new European directives and 
guidelines on that matter so as to allow the digital cultural heritage 
of the Azores to be included in the world digital routes, such as those 
provided by the platform Europeana.

O Centro de Conhecimento dos Açores surgiu da iniciativa da 
Direção Regional da Cultura para promover e divulgar a cultura 
açoriana através das novas tecnologias, de modo a facultar o seu 
conhecimento, através da pesquisa e da interdisciplinaridade 
dos saberes. Além disso, pretendeu ir ao encontro das novas 
diretivas e orientações europeias sobre essa matéria, de modo a 
que o objetivo de divulgação do património cultural dos Açores, 
em formato digital, faça parte dos itinerários digitais do mundo, 
como é o caso da Europeana.

AZORES KNOWLEDGE CENTRE: KNOWING, LOVING, PRESERVING

CENTRO DE CONHECIMENTO
DOS AÇORES: 

CONHECER, AMAR, PRESERVAR

DIÁRIO DE BORDO ATLÂNTICOLINE
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The services available at the Azores Culture - Azores Knowledge 
Centre website are: the Digital Archives (the Azores Image Archive, 
the Gaspar Frutuoso Study Centre Archive, the Francisco de 
Lacerda Collection, the Azores parish and passport registers, and 
the Funds and Collections from the Azores Regional Archives), the 
Digital Libraries (the Linguistic and Ethnographic Atlas of Azores, 
Monographies and Newspapers, and the Azorean Encyclopaedia), 
and the Inventories and Records (the Azores Building Heritage 
Inventory, the Azores Immaterial Cultural Heritage, the Azores 
archaeological Heritage, the Azores Whaling Heritage, the Azores 
Phonographic Record, and the Regional Record of Cultural Property 
and Documents on Popular Theatre). Also, in the case of the Corvo 
Genealogial Repository, we have established partnerships with 
the Imperial War Museum and PORGENER. In addition to these 
constant and dynamic updates, we will very soon make available 
a sound collection which is indispensable to the Azores the Joanne 
Purcell phonographic collection.

Preserving heritage is a form of deepening the knowledge of the 
insular identity, and therefore a way of spreading it as well. Thus, 
under the motto knowing, loving, preserving, we will certainly be 
able to disseminate the Azorean culture we are so proud of. 

Os serviços disponíveis no site Cultura Açores - Centro de 
Conhecimento dos Açores são: os Arquivos Digitais (o Arquivo 
de Imagem dos Açores, o Arquivo do Centro de Estudos Gaspar 
Frutuoso, o Espólio Francisco de Lacerda, os registos paroquiais 
e de passaportes dos Açores, Fundos e Coleções dos Arquivos 
Regionais dos Açores); as Bibliotecas Digitais (Atlas Linguístico-
Etnográfico dos Açores, Monografias e Periódicos e Enciclopédia 
Açoriana) e os Inventários e Registos (Inventário do Património 
Imóvel dos Açores, Património Cultural Imaterial dos Açores, 
Património Arqueológico dos Açores, Património Baleeiro dos 
Açores, Registo Fonográfico dos Açores, Registo Regional de Bens 
Culturais e Documentação sobre Teatro Popular). Estabelecemos 
parcerias com o Imperial War Museum e com a PORGENER 
para o caso do Repositório Genealógico do Corvo. A par destas 
atualizações, que são constantes e dinâmicas, estaremos, a muito 
breve trecho, em condições de disponibilizar um acervo sonoro 
imprescindível para os Açores, que é o espólio fonográfico de 
Joanne Purcell. 

Preservar o património é uma forma de conhecer melhor a 
identidade insular e, por conseguinte, de divulgá-la. Assim, sob 
o lema de conhecer, amar, preservar, estamos certos de que 
seremos capazes de divulgar a cultura açoriana, de que tanto 
nos orgulhamos.

TEXTO_TEXT | DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA
FOTOGRAFIA_PHOTOGRAPHY | DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA
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DESTACADO POLO 
DE ATIVIDADES 

MARÍTIMO-TURÍSTICAS
PORT OF LAJES DO PICO

PORTO DAS LAJES DO PICO

ACKNOWLEDGED MARITIME TOURISM ACTIVITES CENTRE

A ilha do Pico apresenta no Porto das Lajes aquele 
que se constitui num dos principais polos da indústria 
marítimo-turística de todos os Açores, tendo, em 
concreto, a atividade de observação de baleias e golfinhos 
- iniciada há precisamente 30 anos (1989), por impulso 
de um empresário de nacionalidade francesa que ali se 
radicou - irradiado para todas as restantes parcelas do 
arquipélago, de forma progressiva e abrangente.

The Port of Lajes, in the island of Pico, represents 
one the main maritime tourism industry centres in 
all of the Azores, from which the whale and dolphin 
watching activity it promotes - initially introduced 
precisely 30 years ago (in 1989) as a result of the 
effort of a French businessman who settled there - 
spread progressively and widely to the other parts of 
the archipelago.
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Historicamente, as Lajes do 
Pico foi a localidade por onde 
começou o povoamento da 
ilha e, em boa verdade, 
tal resultou não só do 
particular abrigo da sua 
baía, resguardada dos 
ventos e ondulações 
dos quadrantes de 
Norte - os mais 

agrestes nesta zona do 
Atlântico - mas derivou 

também do facto da costa 
naquela zona se espraiar 

por uma plataforma de baixa 
altitude, que facilitava o embarque 

e desembarque de pessoas e bens 
que circulavam entre ilhas e continentes 

e que necessitavam de um ponto de apoio 
acessível e relativamente fiável.

A realidade é que a configuração costeira que deu nome à vila 
das Lajes, entrando pelo mar adentro, também importou, desde 
cedo, em cuidados especiais no acesso à bacia interior, rodeada 
de baixios e perigosos rochedos emersos que, também por isso, 
acabaram por propiciar segurança acrescida face às investidas 
de piratas e corsários, permitindo que a localidade, durante 
séculos, se mantivesse como a mais importante da ilha e fosse 
crescendo e desenvolvendo-se.

Historically, Lajes do Pico was the place where the 
settlement of the island first began, due not only to the 
particular refuge provided by its bay, protected from the 
winds and waves from the North quadrants - the harsher 
ones in this area of the Atlantic Ocean - but also because 
of the fact that the coast there stretched out over a low-
altitude platform, making it easier to board/load and 
land/unload people and goods which travelled between 
islands and continents and required an accessible and 
relatively reliable support point.

The coastal configuration that gave name to the village of 
Lajes and seems which to penetrate the sea was, from 
very early on, also important because of the special 
care required to access the inner basin, surrounded by 
shoals and dangerous emerged rocks, thus adding to the 
protection against the attacks from pirates and corsairs 
and allowing the locality to remain the most important 
one in the island and grow and develop for centuries.

In terms of cargo and passenger traffic, Lajes do Pico 
was then particularly relevant, before the emergence of 
Madalena and prior to the Port of São Roque coming into 
operation and becoming the main maritime commercial 
structure in the beginning the 1980’s.

Also, the Port of Lajes do Pico was a point of acknowledged 
significance in terms of traditional fishing since the 
beginning, and later - from the last quarter of the 19th 

17
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TEXTO_TEXT | LUÍS PRIETO - PORTOS DOS AÇORES, S.A.
FOTOGRAFIA_PHOTOGRAPHY | MANUEL HELDER SILVEIRA - PA, S.A.

Ao nível do tráfego de cargas e de passageiros as Lajes do Pico 
tiveram, então, posição de particular relevo, até à emergência 
da Madalena, nas ligações com a Horta e à entrada em 
funcionamento do Porto de São Roque, enquanto principal 
estrutura marítimo-comercial, já no dealbar dos anos de 80 do 
século XX.

O porto das Lajes do Pico foi, por outro lado, desde os 
primórdios, um ponto de reconhecida importância ao nível da 
pesca tradicional e, mais tarde - a partir do último quartel do 
século XIX -, da relevante atividade da caça à baleia, que da fase 
industrial à vertente museológica e lúdico-desportiva, assistiu, 
nas décadas mais recentes, a uma transformação serena e 
deveras significativa, com importância para a economia local e 
de toda a ilha e para o estreitar de vivências sociais.

Mas a história desta infraestrutura portuária é ainda marcada 
por variadíssimas e repetidas experiências de galgamentos, 
que atingiram a costa e parte das ruas e casas da vila “baleeira” 
das Lajes do Pico, em ocasiões de mar mais tempestuoso dos 
quadrantes de Oeste a Sudoeste. Acabou, devido a isso, por 
ser construída, em 2007, uma grandiosa obra de proteção da 
orla costeira, com edificação de um extenso molhe destacado 
da zona ribeirinha, o que também permitiu a introdução de 
melhoramentos do porto, sobretudo para servir a frota da 
pesca artesanal, e onde foi integrado, igualmente, um núcleo de 
recreio náutico (2008), muito apreciado pelos visitantes, desde 
logo pela vista privilegiada em direção à montanha e aos seus 
mais de 2000 metros de singular beleza…

century onwards - in terms of the relevant activity 
of whaling, which from the industrial phase to its 
museological and recreational/sporting dimension 
witnessed, in the most recent decades, a quiet yet 
significant transformation which positively impacted the 
island’s economy and strengthened bonds between its 
people.

But the history of this port is also marked by multiple 
and repeated overtoppings, reaching the coast and part 
of the streets and houses of the “whaling” village of Lajes 
do Pico in times when a particularly tempestuous sea 
from the West and Southwest quadrants hit the island. 
Because of that, in 2007 a great structure to protect the 
seashore was built - a large breakwater that stretches 
from the bank and that also allowed improvements to be 
made in the port, especially so serve artisanal fishing, to 
which was added a nautical recreational centre in 2008, 
much to the delight of its visitors who can enjoy the 
privileged view to the mountain and its more than 2000 
metres of unique beauty… 
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LAJES DO PICO MUNICIPALITY
ISLAND OF PICO

CONCELHO DAS LAJES
DO PICO

ILHA DO PICO

Localizado na costa sul, em frente à enseada onde, um 
pouco antes de 1460, procuraram abrigo os primeiros 
povoadores chegados à ilha, as Lajes, é o mais antigo 
dos três concelhos da ilha do Pico.

Primeiro e único concelho da ilha até ao ano de 1542, as Lajes 
do Pico ocupa uma área de 154,35 km², que se distribui por 
seis freguesias: São João, Lajes, a sede, Ribeiras, Calheta 
do Nesquim, Piedade e Ribeirinha, onde segundo os censos 
de 2011, vivem à volta de 4 711 habitantes.

Passados mais de cinco séculos e meio de história, este 
concelho e a sua vila são, na atualidade, um dos mais 
fiéis testemunhos da epopeia de mais de um século da 

Located at the south coast, in front of the inlet where the first 
settlers to set foot on the island sought shelter just before 
1460, Lajes is the oldest of the three municipalities in the 
island of Pico.

First and single municipality in the island before 1542, Lajes 
do Pico has a 154.24-square-kilometre area comprised of six 
parishes - São João, Lajes, which is the seat, Ribeiras, Calheta 
do Nesquim, Piedade and Ribeirinha - and is inhabited by 
approximately 4711 people, according to the 2011 census.

More than five and a half centuries of history past, this 
municipality and its village are currently one of the most 
reliable testimonies of the over one century-old chronicle of 

©Maurício Araújo/DRTu.
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caça artesanal da baleia nas águas açorianas, o que lhe 
confere o estatuto de Vila Baleeira dos Açores.

Durante séculos, esta vila testemunhou e protagonizou 
a saga da caça à baleia e a sua história está repleta 
de histórias de baleeiros e da faina baleeira, que se 
perpetuam até hoje na memória coletiva das suas gentes 
que, orgulhosamente, mantêm vivos os legados dos 
seus “heroicos” antepassados, como é exemplo disso, a 
própria Vila, no seu harmonioso conjunto arquitetónico, 
para além do seu vasto património material e imóvel: 
desde todo o valioso espólio do Museu dos Baleeiros, 
um dos mais visitados do Arquipélago, à Fábrica da 
Baleia, à Casa dos Botes, às vigias e muito mais.

artisanal whaling in the Azorean islands, giving it the status 
of Azores Whaling Village.

For centuries, this village witnessed and took part in the 
whaling saga, and its history is filled with stories of whalers 
and whaling ships that lived on to this day in the collective 
memory of its people which proudly keeps the legacies of 
its “heroic” ancestors alive, as the Village itself exemplifies 
through its harmonious architectural whole and its vast 
material and building heritage: from the valuable collection 
at the Museu dos Baleeiros [Whalers’ Museum], one of 
the most visited in the whole Archipelago, to the Fábrica 
da Baleia [Whale Factory], the Casa dos Botes [Boats’ 
House], the watchtowers, and much more.

©Maurício Araújo/DRTu.

©Associação de Turismo dos Açores
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Orgulhosa do seu passado, a Vila das Lajes do Pico é um 
exemplo raro de boas práticas desenvolvidas em prol da 
preservação, valorização e recuperação do seu imenso 
espólio patrimonial, único e de valor incalculável, tendo 
a tradicional caça à baleia dado lugar, no final do século 
passado, à observação de cetáceos.

Pioneira desta atividade no arquipélago dos Açores, e 
valorizada por toda a envolvência histórico-cultural que 
a torna única, a Vila tornou-se, na atualidade, num dos 
principais pontos turísticos da ilha e da Região.

Mas o concelho das Lajes do Pico, oferece muito mais do que 
o seu património baleeiro aos seus visitantes, desde o cultural, 
como por exemplo, a ermida de São Pedro, a mais antiga 

Proud of its past, the Lajes do Pico village is a rare example 
of good practices aimed at preserving, valuing and repairing 
its huge, unique and priceless patrimonial heritage, having 
transformed the traditional practice of whaling into cetacean 
watching in the late past century, for instance. A pioneer in 
this activity within the Archipelago of the Azores, and valued 
for the cultural and historical context which makes it unique, 
the Village has become one of the main tourist attractions 
both in the island and the Region.

But the municipality of Lages do Pico has a lot more to 
offer besides its whaling heritage. Equally important is 
its cultural heritage, which includes for instance the São 
Pedro Chapel - the oldest religious building in the island 
- and the Fort of Santa Catarina - the only example of 

©Maurício Araújo/DRTu.

©Maurício Araújo/DRTu.
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TEXTO_TEXT | DIREÇÃO REGIONAL DO TURISMO

construção religiosa da ilha, e o Forte de Santa Catarina, o único 
exemplo de arquitetura militar da ilha, ao natural, a começar 
pelas panorâmicas para a Montanha, mas também as lagoas, 
a floresta Laurissilva, o Mistério de São João, o Parque Florestal 
Matos Souto, na Piedade, e muito mais.

As Lajes do Pico é, nos dias de hoje, um concelho cada vez 
mais virado para o turismo, com uma oferta de 17 empresas 
de animação turística terrestre e marítima, e de 568 camas 
de alojamento tradicional e local, e tem o seu ponto alto na 
Semana dos Baleeiros que atrai anualmente milhares de 
visitantes, durante o mês de agosto.

military architecture in the island - as well as its 
natural heritage, which includes the panoramic 
views to the Mountain, but also the lagoons, the 
Laurel Forest, the Mistério de São João Forest 
Reserve, the Matos Souto Forest Park, located at 
the parish of Piedade, and much more.

Today, Lajes do Pico is a municipality increasingly 
tourism-oriented with 17 land and maritime 
tourism animation companies and 568 traditional 
and local lodging beds, and its main attraction 
is the Whalers’ Week celebration which brings 
thousands of visitors to the island each year 
during the month of August.

©Maurício Araújo/DRTu.

©Maurício Araújo/DRTu.

©Maurício Araújo/DRTu.
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Magda Oliveira nasceu em 1992 e é natural das Lajes do Pico. Desde sempre apaixonada pela fotografia, foi a partir de 2013 que 
começou a desenvolver com maior fulgor o gosto pela fotografia.  Tem vindo a fotografar sobretudo a natureza, procurando sempre 
captar experiências novas.

MAGDA OLIVEIRA
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Magda Oliveira was born in 1992 and has ever since lived in Lajes do Pico. Always passionate about photography, 
it has been only since 2013 that she began to develop her taste for photography with greater brilliance. She has 
been photographing mainly nature, always trying to capture new experiences.

PORTEFÓLIO_PORTFOLIO

TEXTO E TRADUÇÃO_TEXT AND TRANSLATION | CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO
FOTOGRAFIA_PHOTOGRAPHY | MADGA OLIVEIRA

magdaoliveira12@hotmail.com

https://www.instagram.com/maggy_oliveira/ https://www.facebook.com/magda.a.oliveira.1
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No ano de 2018, numa candidatura da Câmara Municipal, 
a Mesa “Lajes do Pico - Capital da Cultura da Baleia”, foi 
eleita uma das 7 Maravilhas à Mesa de Portugal com o 
Caldo de Peixe, Polvo Guisado, Cavaco, Queijo de São 
João e vinho Arinto dos Açores Branco.

Incorporando a tradição, a cultura e a identidade do 
nosso povo, os saberes das nossas mães e avós, o 
convívio nas adegas, a nossa relação com a terra e com 

In 2018, the Municipality of Lajes do Pico submitted the application 
“Lajes do Pico - Capital of Whale Culture”, having been elected 
one of the 7 Wonders of the Table of Portugal, with the Fish Broth 
(Caldo de Peixe), Octopus Stew (Polvo Guisado), Mediterranean 
Slipper Lobster (Cavaco), São João’s Cheese (Queijo de São João) 
and the Arinto dos Açores 2017 (White Wine).

Incorporating the tradition, culture and identity of our people, 
the knowledge of our mothers and grandmothers, the social 

GASTRONOMY

GASTRONOMIA
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o mar, a dedicação permanente na produção do queijo 
e no trabalho da vinha, a Mesa do concelho das Lajes 
do Pico convida à descoberta de outras iguarias típicas 
da nossa gastronomia como as lapas, linguiça, morcela 
e torresmos com inhame, a molha de carne de vaca, as 
sopas do Espírito Santo, o pão e o bolo de milho.

Sejam todos bem-vindos à Capital da Cultura da Baleia, 
onde gostamos muito de estar e de o(a) receber à MESA 
DAS LAJES DO PICO MARAVILHA DE PORTUGAL.

gathering in the cellars, our relationship with the land and 
the sea, the permanent dedication to cheese production and 
vineyard work, the Lajes do Pico table invites you to discover 
other typical delicacies of our gastronomy such as limpets, 
sausage, black pudding and torresmos with yams, molha de 
carne de vaca, sopas do Espírito Santo, bread and bolo de milho.

We welcome you to the Whale Culture Capital, where we love 
to live and to host you at our LAJES DO PICO WONDER OF 
PORTUGAL TABLE.

TEXTO E TRADUÇÃO_TEXT AND TRANSLATION | CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO
FOTOGRAFIA_PHOTOGRAPHY | CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

”

(...) Lajes do Pico - Capital of Whale Culture”, 

having been elected one of the 7 Wonders of the Table 

of Portugal, with the Fish Broth (Caldo de Peixe), 

Octopus Stew (Polvo Guisado), Mediterranean 

Slipper Lobster (Cavaco), São João’s Cheese (Queĳo 

de São João) and the Arinto dos Açores 2017 

(White Wine).

”

”

         (...) a Mesa “Lajes 

do Pico - Capital da Cultura da 

Baleia”, foi eleita uma das 7 

Maravilhas à Mesa de Portugal 

com o Caldo de Peixe, Polvo 

Guisado, Cavaco, Queĳo de 

São João e vinho Arinto 

dos Açores Branco.
”
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Balanço da operação

sazonal da Atlânticoline

de 2019

Terminou no dia 29 de setembro a operação sazonal da Atlânticoline, em 
que foram transportados 70.790 passageiros e 12.107 viaturas nas Linhas 

Amarela e Lilás. A primeira liga todas as ilhas dos Açores à exceção do Corvo, e 
a segunda liga as ilhas do Triângulo à Terceira.

Na operação sazonal de 2019 foram dados 608 toques. 

Os destinos mais procurados foram São Miguel, Terceira e Santa Maria. As ilhas que mais cresceram em relação a 2018 foram São Jorge 
(15%), Flores (8%), Faial e Graciosa (4%).

Recorde-se que, para a operação sazonal de 2019, a Atlânticoline fretou dois navios, o “Aqua Jewel”, um navio convencional, e o “Mega 
Jet”, navio de alta velocidade. Em relação à operação sazonal realizada através da Linha Lilás, foi utilizada a embarcação “Gilberto 
Mariano”, sendo que a esta se juntou mais tarde o navio “Mestre Jaime Feijó”, que inaugurou a sua atividade em 05 de agosto de 2019.

Late September 29 marked the end of the Atlânticoline’s seasonal operation in which 70,790 passengers and 12,107 vehicles were 
transported on the Yellow and Lilac Lines. The first one connects all the islands in the Azores with the exception of Corvo, and the 
second one connects the islands from the Triangle to Terceira. During the 2019 seasonal operation, 608 collisions were recorded.

The most sought destinations were São Miguel, Terceira and Santa Maria. The islands with a greater increase in relation to 2018 were 
São Jorge (15%), Flores (8%), Faial and Graciosa (4%).

For the 2019 seasonal operation, Atlânticoline chartered two ships: the “Aqua Jewel” - a conventional ship - and the “Mega Jet” - a 
high-speed ship. As for the Lilac Line seasonal operation, the boat used was “Gilberto Mariano”, to which was later added the “Mestre 
Jaime Feijó”, a ship whose inaugural trip took place on August 5 2019.

Atlânticoline’s 2019 seasonal operation assessment

TEXTO_TEXT | SARA TORRES ESTUDO, COMUNICAÇÃO E APOIO COMERCIAL / RESEARCH, COMMUNICATION AND CUSTOMER SUPPORT
FOTOGRAFIA_PHOTOGRAPHY | PAULO COUTINHO
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Oferta no transporte marítimo de passageiros e viaturas reforçada 

com a entrada em funcionamento do “Mestre Jaime Feĳó”

The ferry “Mestre Jaime Feijó” was added to Atlânticoline’s fleet on August 5 2019, having been baptised at the Horta port on the 9th 
of the same month. Acquired to make up for the needs that followed the wreck of “Mestre Simão” in January 2018, the ship built by 
Artilleros Armon, in Spain, was equipped so as to serve in the best way possible the needs of Atlânticoline’s regular operation.

A 41.2-metre-long ship, the “Mestre Jaime Feijó” can carry up to 333 passengers and 15 vehicles, two of which up to 5.5 tons - a new 
service added to the regular operation, which prior to the purchase of the ship did not allow the transportation of vehicles over 3.5 tons.

Also the sickbay of the new ship was improved so as to enable the transportation of three stretchers simultaneously. 

It is important to remember that the name of the ship was a way to pay tribute to Master Jaime Lopes, known as Master Feijó, a 
prominent figure in the world of sea transportation in the 60’s, 70’s and 90’s of the last century.

Maritime passenger and vehicle transportation supply reinforced 

with the introduction of the “Mestre Jaime Feĳó” boat

TEXTO_TEXT | MARLA PINHEIRO
FOTOGRAFIA_PHOTOGRAPHY | ATLÂNTICOLINE

O ferry “Mestre Jaime Feijó” integrou a frota da Atlânticoline, S.A. no dia 5 de agosto de 2019, tendo sido batizado no porto da Horta no dia 9 do 
mesmo mês. Encomendado para suprir as necessidades surgidas após o naufrágio do “Mestre Simão”, em janeiro de 2018, o navio contruído 
pelos “Astilleros Armon”, em Espanha, foi otimizado para servir da melhor forma as necessidades da operação regular da Atlânticoline.

Com 41,2 metros de cumprimento, o “Mestre Jaime Feijó” tem capacidade para transportar até 333 passageiros e 15 viaturas, duas delas 
até 5,5 toneladas, o que representa uma novidade na oferta da operação regular, que até então não permitia o transporte de veículos 
com mais de 3,5 toneladas.

Também a enfermaria do novo navio foi otimizada para poder transportar três macas em simultâneo.

Recorde-se que a escolha do nome do navio pretendeu homenagear o Mestre Jaime Lopes, conhecido como Mestre Feijó, figura de 
destaque do transporte marítimo nas décadas de 60, 70 e 80 do século passado.
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Rui Dowling, born in Faial and sailor from the Clube Naval da 
Horta (CNH), has recently won the Hansa 2.3 national and 
European championships. Involved in Adapted Sailing since 
2011, the 38-year-old can no longer picture his life without 
the sport, one of his greatest passion along with movies. An 
amateur filmmaker with a particular interest in the documentary 
genre, he divides his time between his professional life, cinema 
and sailing. It was about this sport and his recent achievements 
that he spoke with the Diário de Bordo.

1 - When did you first start sailing, and what motivated you to 
choose this sport?

I started sailing in the context of the project “Vela para Todos - 
Faial sem Limites”, in 2011. This sport was introduced in Faial as the 

O faialense Rui Dowling, do Clube Naval da Horta (CNH), 
sagrou-se recentemente campeão nacional e europeu 
da classe Hansa 2.3. A praticar Vela Adaptada desde 
2011, Rui, de 38 anos, já não vive sem a modalidade, 
paixão que divide com a cinefilia. Realizador amador 
com especial enfoque no género documental, concilia a 
vida profissional com o cinema e a vela. Foi sobre este 
desporto e as recentes conquistas que falou ao Diário 
de Bordo. 

1 - Desde quando pratica vela, e o que o motivou a escolher 
deste desporto?

Comecei a praticar vela no projeto “Vela para Todos - Faial 
sem Limites”, em 2011. Esta modalidade surgiu no Faial fruto 

RUI DOWLING

RUI DOWLING

PESSOAS

PEOPLE

CAMPEÃO EUROPEU DE VELA ADAPTADA

EUROPEAN ADAPTED SAILING CHAMPION

UM CAMPEÃO CONSTRÓI-SE EM EQUIPA
A CHAMPION IS BUILT UPON TEAM EFFORT
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de uma parceria entre o CNH e a Associação de Pais e Amigos 
dos Deficientes da Ilha do Faial (APADIF). Desde jovem sempre 
gostei de atividades náuticas e aproveitei esta oportunidade 
para praticar este deporto, com o instrutor João Duarte.

2 - O que representa para si este título europeu?

Representa o culminar de um trabalho de muitas pessoas 
envolvidas neste projeto que temos vindo a desenvolver, 
juntamente com os meus colegas (também eles velejadores) 
Libério Santos e Lício Silva, não esquecendo toda a logística 
do CNH e o voluntariado, que é indispensável numa atividade 
destas. É agradável ver que o projeto deu frutos.

3 - Que rotinas de treino são necessárias para alcançar este 
nível? 

Temos treinos ao sábado, quando as condições climatéricas o 
permitem e quando há disponibilidade das pessoas envolvidas. 
Obviamente estes treinos são mais frequentes antes das 
competições, o que exige de nós maior esforço físico.

Procuro ter um estilo de vida saudável e, dentro das minhas 
limitações, fazer exercício físico. Pratico yoga, infelizmente com 
pouca regularidade. Deveria fazê-lo mais vezes pois sinto que 
é fundamental para a mente e positivo para o corpo.

4 - Quais os próximos objetivos desportivos?

Temos o Mundial em 2020, em Los Angeles, mas ainda há 
muitas dúvidas sobre a nossa participação, uma vez que a 
mesma requer um financiamento avultado. De resto, penso 
apenas em manter-me saudável para poder praticar desporto.

result of a partnership between the CNH and the Associação de 
Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial (APADIF). I started 
liking water sports at an early age and I took this opportunity to 
practice this sport under the instruction of João Duarte.

2 - What does this European title represent to you?

It represents the culmination of the work of a number of people 
involved in this project we have been developing in collaboration 
with my colleagues Libério Santos and Lício Silva, who are also 
sailors, not forgetting all the logistic work done by CNH and the 
volunteers, who are essential in this kind of activity. It’s nice to 
see that the project bore fruit. 

3 - What training routines are required to reach this level?

We train on Saturdays, provided that the weather conditions are 
favourable and the people involved are available. Obviously the 
training is more frequent before competitions, which requires 
from us a greater physical effort.

I try to maintain a healthy lifestyle, and exercise as much as 
possible. I do yoga, but not very often, unfortunately. I should do 
more, because I feel it is essential for the mind and good for the body.

4 - What are your next sporting goals?

We have the 2020 Worlds in Los Angeles, but we are still not 
sure whether we’ll participate or not, for a great funding is 
required. Other than that, my only concern is to stay healthy in 
order to practice sport.

TEXTO_TEXT | MARLA PINHEIRO
FOTOGRAFIA_PHOTOGRAPHY | ATLÂNTICOLINE
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SEGURANÇA A BORDO
SAFETY ON BOARD

Para a Atlânticoline, Segurança é um modo de estar e de atuar. 
A atividade de transportar pessoas exige que um conjunto de 
normas sejam cumpridas. O acompanhamento é permanente 
e, com a presença de recursos humanos altamente qualificados, 
garantimos o cumprimento de todas as regras, além, obviamente, 
de equipamentos eletrónicos que auxiliam o seu controlo.

O passageiro é um parceiro no garante da segurança a bordo. 
Na presença de qualquer aspeto causador de estranheza, ou 
sempre que ache necessário, chame a tripulação! Eles estão 
treinados para o ajudar.

Todos os tripulantes têm certificações específicas de segurança. 
Também os navios são certificados em 4 etapas: Certificação 
Interna, Classificadora (empresa externa especializada), Governo 
da Bandeira do Navio e Autoridade Marítima Portuguesa 
(DGRM). Estas fases são demoradas e envolvem muitos recursos 
humanos e financeiros, contudo, além de obrigatórios, conferem 
uma garantia de segurança aos armadores, fabricantes e 
passageiros dos navios.

DEAR PASSENGER,CARO PASSAGEIRO,

For Atlânticoline, Safety is a way of being and proceeding. 
Transporting people requires the compliance with a set of rules. 
The assistance is permanent, and, with the presence of highly 
qualified personnel, we ensure the compliance with all the rules, 
in addition to obviously guaranteeing the electronic equipment 
that helps controlling it.

The passenger is a partner in ensuring safety on board. In case 
you find something strange, or whenever you deem necessary, 
call the crew! They were trained to help you.

All crewmembers have specific safety certificates. Also, 
the ships are certified in 4 stages: Internal Certification, 
Classification Society (specialized external company), 
Government of the country registering the ship and 
Portuguese Maritime Authority (DGRM). These stages are 
long and involve many human and financial resources. 
However, besides being mandatory, they provide a safety 
assurance to ship-owners, ship manufacturers and ship 
passengers.

33
DIÁRIO DE BORDO ATLÂNTICOLINE



SABER ESTAR A BORDO 
Viajar nos nossos navios implica fazer viagens sempre acompanhado de outros passageiros, ou seja, temos de partilhar um 
espaço. É, assim, fundamental que adotemos uma postura de viver em comunidade, respeitando quem está ao nosso lado para 
que a viagem seja tranquila:

- Não fumar no interior do navio.
- Não ocupar dois lugares em vez de um, com pertences (malas, sacos, ou deitado nos bancos).
- Respeitar as ordens de atendimento das filas, para o bar ou entrada do navio.
- Conversar em tom de voz normal, sem gritos;
- Respeitar a prioridade nos embarques (idosos, crianças, pessoas com mobilidade reduzida).
- Ceder os lugares mais perto da saída às pessoas com maior dificuldade de locomoção.
- Não se deitar nos bancos ou no chão.
- Utilizar os contentores do lixo ao dispor.
- Não circular no navio (interior ou exterior) em tronco nu.

Estas são algumas indicações que acreditamos servirem para melhorar a convivência 
a bordo, tornando os navios não só mais seguros, mas mais agradáveis.

A Atlânticoline está ao serviço de todos. Quanto mais nos ajudar a manter os espaços 
acolhedores e confortáveis, mais seguras serão as nossas travessias.

A segurança deste navio começa em si. Respeite todas as indicações transmitidas pela tripulação 
Disfrute da sua viagem! Nós preocupamo-nos em torná-la segura e confortável!

KNOWING HOW TO BE ON BOARD
Travelling in our ships means travelling with other passengers - that is to say, we have to share a space. Therefore, it is crucial that we 
act according to the principles of living in community, respecting those around us so that the trip is peaceful. In order to do so, you must:

- Not smoke inside the ship;
- Not take two seats instead of one either by placing your personal items (suitcases, bags) next to you or by lying down;
- Respect the queues to the bar or when entering the ship;
- Talk in a normal tone of voice, without screaming;
- Respect priority during boarding (elderly, children, people with reduced mobility);
- Give up the seats closer to the exit to people with greater locomotion difficulties;
- Not lie down on the seats or on the floor;
- Use the garbage containers available;
- Not walk around the ship bare-chested (both indoors and outdoors).

These are some instructions that we believe will help promote good acquaintanceship on board, making the ships not only safer, but 
also more enjoyable.

Atlânticoline is at everyone’s service. The more you help us maintain the coziness and comfort of the different spaces, the safer our 
crossings will be.

This ship’s safety begins with you. Comply with all the instructions given by the crew. Enjoy your trip! We will see to making it 
safe and comfortable!
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