
 

 

N/Ref. 45/13                            Angra do Heroísmo, maio de 2013 

 

Assunto: AVISO RELATIVO A VIAGENS DE BARCO NAS ILHAS DO “TRIÂNGULO”. 

 
Caro Associado, 

 

Vimos informá-lo que tendo em conta o avanço dos trabalhos compreendidos na “Empreitada 

de Construção da Rampa para Navios RO-RO e Ferry, e de Obras Complementares”, no porto 

de São Roque do Pico é absolutamente necessário manter alterada a escala do navio de 

transporte de passageiros que faz ligação diária Faial/Pico/São Jorge para o porto da 

Madalena, em certos dias e horários, com efeitos a partir de 20 de maio próximo, data de 

entrada em vigor dos novos horários decorrentes da retoma de funcionamento do “Expresso 

do Triângulo”.  

A Portos dos Açores explica que esta situação deve-se à necessidade de garantir condições de 

segurança para os passageiros durante a atual fase de empreitada. 

Será assegurada a escala do navio de transporte de passageiros no porto de São Roque do Pico 

nas viagens de sextas-feiras à tarde, domingos de manhã (a partir de 01 de junho) e domingos 

à tarde. Deste modo, a partir do dia 20 de maio de 2013 o horário será o seguinte: 

            Até 31 de maio 

 De segunda a Sábado de 

manhã: De segunda a quinta à tarde: sexta e domingo à tarde: 

 

HOR/MAD - 08:00/08:20 HOR/MAD - 18:15/18:35 HOR/SRQ - 18:15/19:10  

 MAD/VEL - 08:25/09:25 MAD/VEL - 18:40/19:40 SRQ/VEL - 19:20/19:55 

 VEL/MAD - 09:40/10:40 VEL/MAD - 19:55/20:55 VEL/SRQ - 20:05/20:40 

 MAD/HOR - 10:45/11:05 MAD/HOR - 21:00/21:20 SRQ/HOR - 20:50/21:45 

 

 

De 01 a 22 de junho 

  De Segunda a Sábado de 

manhã: 

De segunda a quinta-feira e 

sábado à tarde: 

Sextas à tarde e domingo 

à tarde Domingos de manhã: 

HOR/MAD - 08:00/08:20 HOR/MAD - 18:15/18:35 HOR/SRQ - 18:15/19:10 HOR/SRQ - 07:20/08:15 

MAD/VEL - 08:25/09:25 MAD/VEL - 18:40/19:40 SRQ/VEL - 19:20/19:55 SRQ/VEL - 08:25/09:00 

VEL/MAD - 09:40/10:40 VEL/MAD - 19:55/20:55 VEL/SRQ - 20:05/20:40 VEL/SRQ - 09:10/09:45 

MAD/HOR - 10:45/11:05 MAD/HOR - 21:00/21:20 SRQ/HOR - 20:50/21:45 SRQ/HOR - 09:55/10:50 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção da CCAH. 


