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Bailinhos na ILHA TERCEIRA - 2 a 6 MARÇO’19
Programa

O Carnaval na Ilha Terceira tem características que o distinguem totalmente do Carnaval que se vive noutras
partes do país ou do mundo. Apesar de não serem muito conhecidas fora da ilha, as atividades desenvolvidas
nesta época - representações teatrais combinadas com música e dança - envolvem quase toda a população da
ilha, e são denominadas “bailinhos” na sua vertente satírica. Os textos, as músicas e as coreografias são da
autoria dos participantes, sendo os textos, sempre originais e motivados por acontecimentos da atualidade. A
origem deste fenómeno, da cultura popular, remonta provavelmente ao século XVI e radica no teatro ibérico
representado nas naus que cruzavam o Atlântico, ao longo dos séculos XVI-XVIII, podendo ser nele
identificados alguns traços que o ligam ao circuito transatlântico da escravatura e da produção do açúcar, e a
algumas tradições coreográficas e dramatúrgicas do Nordeste Brasileiro. Esta será uma excelente
oportunidade de ficar a conhecer de perto esta tradição popular bem como as belezas naturais da Ilha
Terceira.
1º Dia – 2 março (sáb.) – LISBOA (ou Porto) / TERCEIRA
Comparência no Aeroporto de Lisboa cerca de duas horas antes da partida e assistência pelo representante da
Agência (possibilidade de ligação de voos do Porto). Formalidades de embarque e partida às 17h40 com
destino à Ilha Terceira. Chegada pelas 19h15. Assistência local e transporte para o Hotel Azoris Angra
Garden 4*. Distribuição dos quartos. Jantar no hotel.
A partir das 22h00, iremos vivenciar as “Danças e bailinhos de Carnaval da Ilha Terceira”, no Teatro
Angrense, que se prolongará pela noite dentro, ou passear pelas ruas para ver os desfiles de Carnaval das
várias coletividades da Ilha, podendo cada passageiro regressar livremente ao hotel à hora que preferir, já
que este se encontra bem no centro da cidade. Alojamento.
2º Dia – 3 março (dom.) – TERCEIRA
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita de dia inteiro da Ilha Terceira. Saída em direção ao interior da
Ilha onde visitaremos o Algar do Carvão (caso seja possível abertura nesta data), as Furnas do Enxofre e
alguns „Tentaderos‟. Prosseguimos em direção à Freguesia dos Biscoitos para visitar a famosa zona balnear.
No caminho, de regresso, teremos ainda a oportunidade de passar na freguesia dos Altares, Lagoa do Negro,
Veredas e Terra Chã. Paragem para almoço durante as visitas. Já de regresso à cidade de Angra, considerada
Património Mundial da UNESCO desde 1983, faremos uma visita a pé pelo centro histórico da cidade,
passando pelos locais mais emblemáticos, nomeadamente: Convento São Gonçalo, Palácio dos Bettencourt,
Sé Catedral dos Açores, Convento da Esperança, Teatro Angrense, Palácio dos Capitães Generais (entrada),
Jardim Duque da Terceira (entrada), Praça Velha, Câmara Municipal, Igreja de Misericórdia e a Marina de
Angra do Heroísmo. A nossa visita terminará no hotel. Jantar.
Alojamento.
3º Dia – 4 março (seg.) – TERCEIRA
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita de dia inteiro da Ilha Terceira.
Saída da cidade de Angra do Heroísmo em direção ao lado Este da ilha, passando pelas freguesias da
Ribeirinha, Serretinha, Porto Judeu, onde teremos a oportunidade de ver a Baía da Salga, Salgueiros e Porto
Martins, com visita à zona balnear, Cabo da Praia, chegando finalmente à cidade da Praia da Vitória, para
pequena caminhada a pé, passando pela Câmara Municipal (exterior) e pela Igreja Matriz da Praia da Vitória
(exterior). Continuamos a nossa viagem até à Serra do Facho com magnífica vista para a cidade da Praia da
Vitória, seguindo-se a Serra do Cume com uma bela paisagem sobre a “manta de retalhos”. Paragem para
almoço. Após almoço, visita à igreja mais antiga da ilha, em S. Sebastião. Continuação até Angra
do Heroísmo com passagem por Vinha Brava, Cabrito, Lagoa das Patas, Doze Ribeiras, Santa Bárbara e Cinco
Ribeiras, com possibilidade de prova de queijo nas Cinco Ribeiras. Chegada ao hotel. Jantar.
A partir das 21h00, iremos vivenciar as “Danças e bailinhos de Carnaval da Ilha Terceira” no Teatro
Angrense que se prolongará pela noite dentro, ou passear pelas ruas para ver os desfiles de Carnaval das
várias coletividades da Ilha, podendo cada passageiro regressar livremente ao hotel à hora que preferir, já
que este se encontra bem no centro da cidade. Alojamento.
4º Dia – 5 março (ter.) – TERCEIRA
Pequeno-almoço no hotel e manhã livre para aproveitar livremente o centro da cidade. Ao final da manhã,
saída para almoço, seguido de visita ao Monte Brasil, Pousada do Castelinho e Alto da Memória. O Monte
Brasil constitui-se no cone abatido de um antigo vulcão extinto, com origem no mar, composto por uma
caldeira rodeada por quatro picos - o Pico das Cruzinhas, o Pico do Facho, o Pico da Quebrada (onde se situa
a vigia da baleia) e o Pico do Zimbreiro - mantendo restos da cobertura vegetal original e classificada como
reserva florestal de recreio. O Monte Brasil forma duas baías: a Baía de Angra a leste (que deu o nome à
cidade) e a Baía do Funchal a oeste.
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A Pousada do Castelinho, edificada numa pequena colina que forma o extremo este-sudeste da Baía de Angra, em pleno centro histórico
da cidade, foi a primeira grande fortificação marítima na cidade. Cruzava fogos com a fortaleza do Monte Brasil na defesa do Porto das
Pipas, à época o mais importante ancoradouro e estaleiro da ilha onde escalavam as embarcações da Rota das Índias e as frotas do Brasil,
em trânsito para o Reino de Portugal. A importância da sua localização decorria da facilidade com a qual se podia fechar militarmente a
baía de Angra.
O Alto da Memória foi o local onde o Capitão do donatário João Vaz Corte Real fez erguer, em 1474, a primeira fortificação da antiga
Angra, o chamado Castelo dos Moinhos. Esta fortificação, longe do mar, traduzia uma conceção ainda tardo-medieval, europeia e
mediterrânica, de defesa em acrópole.
Ao final da tarde, saída do hotel para jantar de despedida no Espaço Serretinha com vista sobre o mar. Uma boa forma de nos
despedirmos dos Açores. Regresso ao hotel e alojamento.
5º Dia – 6 março (qua.) – TERCEIRA / LISBOA (ou Porto)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, transporte para o Aeroporto das Lages. Após as formalidades de embarque, partida às
11h50 com destino a Lisboa. Chegada ao Aeroporto de Lisboa pelas 15h10. Possibilidade de voo de ligação até ao Porto.

Custos
Sócios Efetivos e Auxiliares em Duplo: 742€

Suplemento Quarto Individual: 126€

Outros Convidados em Quarto Duplo:

Suplemento Quarto Individual: 126€

770€

Débito poderá ser fracionado em 7 vezes a: 25 de janeiro, 25 de fevereiro, 25 de março, 24 de abril, 24 de maio, 25 de junho e 25 de
julho de 2019.
Na opção de débito único, será efetuado a 25 de fevereiro de 2019.
Serviços incluídos:
 Passagem aérea Lisboa/Terceira/Lisboa, em classe económica, em voos TAP (possibilidade de ligação de/para o Porto sujeita a
confirmação);
 Transferes aeroporto/hotel/aeroporto, conforme o descritivo;
 Todas as visitas mencionadas acompanhadas por guia local;
 4 Noites de alojamento no Hotel Azoris Angra Gardens 4*, incluindo pequeno-almoço diário;
 Pensão Completa do jantar no 1º dia ao jantar do penúltimo dia, no total de 7 refeições com bebidas incluídas, conforme
mencionadas no programa;
 2 Dias de entradas no Teatro Angrense (estas entradas estão sujeitas a reconfirmação no início de fevereiro, já que o Governo
Regional só as colocará à venda nessa data, não se podendo reservar antecipadamente);
 Seguro de viagem Especial OASIStravel (incluindo seguro de cancelamento e capital MIP 60.000€);
 Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem; gratificações a guias e motoristas.
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível (24€ à data de 25/11/2018, valor a reconfirmar à data de emissão);
 Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 25/11/2018.
Serviços não incluídos:
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, tais como: extras efetuados durante
a estadia - telefonemas, lavagem de roupa, bagageiros hotéis, etc…
Inscrições limitadas até 11 de janeiro de 2019.
A 16 de janeiro informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com quaisquer dos participantes
durante a viagem, assim como alterações ao programa que venham a acontecer por razões imprevistas ou outras que possam pôr em
risco a sua segurança.
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