
 

 

N/Ref. 18/20                   Angra do Heroísmo, Fevereiro de 2020 

 
Assunto: EVENTOS E ATIVIDADES – ANGRA DO HEROÍSMO  
 
Caro Associado, 
 
Na reunião tida no passado dia 19 de fevereiro de 2020, com os Associados e o Vereador da 
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Guido Teles, foram apresentados os eventos 
agendados para o ano 2020, a realizar em Angra do Heroísmo, e que podem ter impacto junto 
do comércio, restauração, hotelaria e serviços de animação turística.  
 

Data Evento Previsão de visitantes externos 

27 a 29 de Março Wine in Azores Terceira Cerca de 100 

27 a 29 de Março Azores Bravos Trail Mais de 100 

01 a 03 de Maio Mundialito Futebol Feminino Cerca de 100 

02 a 05 de Julho Torneio Mundial de Basquetebol Juvenil Cerca de 500 

18 a 19 de Julho Campeonato Vela de Cruzeiros Mais de 100 

09 a 16 de Agosto Folk Azores Cerca de 500 

19 de Setembro Orquestra Gulbenkian Cerca de 50 

Outubro AngraJazz Cerca de 50 

 
O Município de Angra do Heroísmo mostrou disponibilidade e interesse em agregar, aos 
respetivos eventos, serviços promovidos pelas empresas locais, e que possam ser 
complementares aos respetivos programas. 
 
Além destes, a Festa Branca, que anualmente se realiza na segunda semana de Julho, no 
centro urbano de Angra do Heroísmo, será, em 2020, no dia 24 de Julho, Sexta-Feira. Para que 
a iniciativa possa ter impacto junto do comércio local, apela-se aos estabelecimentos do centro 
urbano que mantenham os espaços abertos ao público até às 23h00.  
 
As informações sobre todas as iniciativas encontram-se na página da CMAH, em 
https://angradoheroismo.pt/destaques-2020/.  
 
Na reunião foram, ainda, apresentadas escalas dos navios de cruzeiros para 2020 que atracam 
no Porto da praia da Vitória e incluem shuttles entre a Praia da Vitória e Angra do Heroísmo. O 
serviço de shuttle é promovido apenas pelo operador Phoenix Raisen, entre o porto da Praia e 
a cidade de Angra. Nesses casos, acontece entre as 09:00 e as 18:00, de 3 em 3 horas, 
sensivelmente, ficando os passageiros com uma estada média de 2h30 em Angra. Os restantes 
operadores não incluem esse serviço de shuttle, mas há viagens pelo menos uma vez por dia, 
com saída às 09h (Porto da Praia-Angra) e regresso pelas 16h (Angra-Porto da Praia). O 
número de potenciais visitantes em cada operação varia conforme as vendas feitas a bordo. A 
CCAH procurará informar, com cerca de 24h de antecedência, o número provável de 
potenciais visitantes. A informação das escalas dos navios está disponível no site da CCAH, em 
https://ccah.eu/noticias-ver?id=86396 
 
Com os melhores cumprimentos, 
A Direção. 
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