
 

        

 

A Ilha  

A Ilha de São Jorge fica situada no grupo central do 

arquipélago dos Açores, no coração do Oceano 

Atlântico. 

Cheia de mistérios e de história é a Ilha do queijo, 

mas também das arribas, falésias e das fajãs. A forma 

alongada e a sequência ritmada de cones que 

caracterizam a sua parte central, levam a que seja 

conhecida como a ilha dragão.  

Mais informações sobre São Jorge pode aceder a www.exploresaojorge.com 

 

O Evento 

A participação no evento prevê várias atividades complementares e gratuitas. 

No dia 10 de março está previsto um seminário. No dia 11, um Workshop sobre “O 

Alojamento Local no Novo Quadro Comunitário de Apoio”, uma “Oficina prática sobre 

“Estatísticas de Turismo” e um passeio por alguns locais emblemáticos da ilha de São 

Jorge.  

As inscrições para os vários eventos podem ser efetuadas em 

https://forms.gle/9ey4dNjkxNZ6MPad7.  

 

Programa Provisório 

09-março 2023 

20h00 – Jantar Convívio 
 
10-março 2023 

Seminário: Alojamento Local nos Açores – Desafios e Oportunidades 

09h00 - Abertura  
09h30-11h00 - 1. O AL no panorama Nacional e Regional 
11h30-13h00 - 2. Novos desafios  
13h00-14h45 – Almoço 
15h00-16h30 - 3. Formação e qualidade na prestação de serviços 
17h00-18h30 - 4. Realidades do AL nos Açores 
18h30 - Encerramento 
 
 

http://www.exploresaojorge.com/
https://forms.gle/9ey4dNjkxNZ6MPad7


 

        

11-março 2023 

10h00 Workshop “O Alojamento Local no Novo Quadro Comunitário de Apoio”  

11h00 Oficina prática “Estatísticas no Turismo”  

12h30: Almoço 
14h00: Passeio pela ilha 

 

Como chegar a São Jorge 

A Ilha de São Jorge dispõe de um aeroporto 

doméstico e apresenta ligações regulares de avião, 

sendo a via aérea a forma principal de chegada. 

Existem também, nesta altura do ano, ligações 

marítimas de passageiros, regulares, entre as ilhas 

do triângulo (São Jorge, Pico e Faial). 

As ligações de avião são operadas pela SATA Air Açores, caso chegue a outra ilha dos 

Açores como a Terceira, São Miguel ou Faial, deverá adquirir a sua viagem para São 

Jorge, através da companhia local SATA. Deve organizar e agendar o voo de ligação 

anteriormente à sua chegada ao arquipélago. 

As companhias que atualmente voam para os Açores a partir de Lisboa e Porto são a 

Azores Airlines (SATA), TAP e Ryanair. 

 

Sugestões de itinerários 

Da Terceira para S. Jorge tem à sua disponibilidade 2 voos no dia 09 de março: 

SP610 pelas 09:05 com chegada a S. Jorge às 09:40 

SP614 pelas 15:45 com chegada a S. Jorge às16h20 

 

Se sair de S. Miguel tem disponíveis três voos, todos com 1 escala na Terceira: 

SP 400 pelas 07:55 com chegada a S. Jorge às 09:40 

SP542 pelas 10:40 com chegada a S. Jorge às16h20 

 

Se sair do Faial tem 2 voos ambos com 1 escala na Terceira: 

SP633 pelas 12:15 com chegada a S. Jorge às 16h20 

SP635 pelas 13:25 com chegada a S. Jorge às 16h20 

 

Pode também optar por uma ligação marítima caso o seu local de saída seja no Faial ou 

também a ilha do Pico.  

Neste caso o barco sai da Horta (Faial) pelas 09h00, e da Madalena (Pico) 09h40, 

chegando a S. Jorge pelas 11h00. 



 

        

 

Se sair do Porto tem a opção de um voo para a Terceira, no dia 09 pelas 12h35, voo S4, 

com chegada pelas 14h15 e embarcando no voo para S. Jorge pelas 15h45. 

Se sair de Lisboa tem a opção de um voo para a Terceira, no dia 09 pelas 09h25, voo S4 

8827, com chegada pelas 11h00 e embarcando no voo para S. Jorge pelas 15h45. 

 

Agência de Viagens 

Aquarius - Viagens e Turismo, Lda. 
Telefone: 295432006 
Email: antonio@viagensaquarius.com  
 
Rent-a-car 

Rent-a-Car Ribeiro & Sá - rentacarribeiroesa@hotmail.com / 917569374; 

Velas Auto - rentacar@velasauto.com / 910028115; 

AzoreanWay - reservas@azoreanwayrentacar.com / 912533239. 

 

Alojamentos 

 

Informação recolhida pelo Núcleo Empresarial da ilha de São Jorge, após pedido de 

disponibilidade a alojamentos na vila de Velas.  

 

ALOJAMENTO E-MAIL CONTATO MORADA PEQUENO 
ALMOÇO 

CONDIÇÕES VALORES 

Hospedaria 
Austrália 
(Residencial) 

hospedaria.
australia@
gmail.com 

295412210 Rua Teófilo de 
Braga, 25 – 
9800-559 
Velas 

Sim 2 duplos com cama de 
solteiro 
3 duplos com cama de 
casal 

 
€45.00 
 
€45.00 

Cantinho do 
Piano 
(Hospedagem) 

cantinhodo
piano@hot
mail.com 

919690220 Rua de São 
José, 23 – 
9800-540 
Velas 

Sim, por 
€5.00 cada 
(pedir com 
antecedênc
ia) 

2 quartos cama de casal - 
Vista Jardim 
3 quartos cama de casal - 
Vista Mar 
1 quarto Twin - Vista Mar 
 
1 Suite 

€40.00 
 
€45.00 
 
€45.00 
 
€60.00 

Quinta do 
Canavial 
(Quartos) 

quintacana
vial@hotm
ail.com 

295412981 Avenida do 
Livramento - 
9800 522 
Velas 

Sim O preço de um quarto 
duplo 
Quarto single 
Disponibilidade de 15 
quartos 

 
€50.00 
€45.00 

mailto:antonio@viagensaquarius.com
mailto:rentacarribeiroesa@hotmail.com
mailto:rentacar@velasauto.com
mailto:reservas@azoreanwayrentacar.com


 

        

Todos os quartos são 
duplos com casa de 
banho 

Alojamento 
Soares Neto 
(Hospedagem) 

reservas@
hotelsoares
neto.com 
 

295412403 Rua 
Conselheiro 
Dr. José 
Pereira, 
9800-530 
Velas 

Sim Single 
Duplo 

€35.00 
€45.00 

Residência 
Livramento 
(Residencial) 

reservas@r
esidencialli
vramento.c
om 

295412878 
965710339 

Estrada do 
Livramento, 
44/46 – 9800-
522 Velas 

Sim 2 duplos (cama de casal) 
1 twin (2 camas 
individuais) 
Todos os quartos têm 
casa de banho privada e 
acesso à internet 

Duplo 
ou twin 
40€ 

Blue Planet 
São Jorge 
Azores 
(Apartamento
s) 

 
miguelurzel
ina@hotma
il.com 

 
919599533 

Rua Dr. João 
Soares de 
Albergaria, 3 – 
9800-428 
Velas 

Sim, por 
€5.00 
(pedir com 
antecedênc
ia) 

2 hóspedes 
 
 
4 hóspedes (são 2 
quartos duplos) 

€225.00 
(3 
noites) 
 
€380.00 
(3 
noites) 

Casa dos Lagos 
(Apartamento
s) 

 
miguelurzel
ina@hotma

il.com 

 
919599533 

São Pedro – 
9800 Velas 

Sim, por 
€5.00 cada 
(pedir com 
antecedênc
ia 

2 hóspedes 
 
 
4 hóspedes (são 2 
quartos duplos) 

€205.00 
(3 
noites) 
 
€340.00 
(3 
noites) 

Casa dos Ruis 
(Quartos) 

Rui.j.moreir
a@hotmail.
com 

966646273 Rua 25 de 
Abril, 4 – 9800 
Velas 

Não Disponibilidade de apenas 
um quarto duplo 

€40.00 

Azores Dream 
(Hospedagem) 

azoresdrea
m@hotmail
.com 

917971794 Rua de São 
João, 37 a 39, 
9800 Velas 

Não Disponibilidade de 2 
quartos duplos com casa 
de banho privativa 

€23.00 
por 
pessoa 

 

Mais informações: nucleosj@ccah.eu | 295 432 483 | www.ccah.eu 

Inscrições: https://forms.gle/9ey4dNjkxNZ6MPad7  
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