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REGRAS E CONDIÇOES DE ACESSO 

 
Nota Introdutória 
 
A iniciativa da promoção de uma viagem em grupo em território nacional ao Arquipélago dos Açores 

- Ilha de S. Miguel - “Circuito S. Miguel”, a realizar em maio de 2022, resulta do interesse manifesto 

pelos associados sobre o interesse nesta iniciativa do CCD, no âmbito do Plano de Atividades de 

2021, na área do lazer (poderá haver lugar a outra viagem em agosto de 2022, em caso de interesse 

manifesto nessa data). 

Pretende-se levar a cabo a realização de um passeio com caráter cultural, com a finalidade de 

promover o convívio intersócios e contribuir para o reforço da cultura organizacional do universo 

municipal. 

Com o presente documento importa definir as responsabilidades do CCD e da agência de viagens 

Azmude Travel Agency, com sede em Cascais, que o CCD definiu como parceiro, com a 

responsabilidade técnica da organização da viagem, bem como a definição das condições e regras 

da participação na presente viagem pelos associados.  

 
 1. ° - Condições para a realização da viagem  

1. A viagem ao Arquipélago dos Açores, à Ilha de S. Miguel - “Circuito S. Miguel”, consiste num 

programa de 5 dias / 4 noites, cujo itinerário detalhado consta em Anexo I ao presente 

documento. 

2. A responsabilidade técnica da organização da viagem é da agência de viagens, devidamente 

licenciada Azmude - Agência Viagens Cascais, com sede - Praça Dr. Francisco Sá Carneiro 6 A, 

2750-350 Cascais, com a Identificação Fiscal – 507 963 075, RNAVT 2627, que o CCD definiu 

como parceiro, desta iniciativa. 

3. A realização desta viagem está sujeita à existência de um número mínimo de 40 (quarenta) 

participantes.  

4. Tendo em conta as condições meteorológicas mais amenas do Arquipélago dos Açores, a viagem 

realizar-se-á na data pré-estabelecida de 05 a 09 de maio de 2022.  

5. As condições meteorológicas podem condicionar algumas das atividades programadas para esta 

viagem, como os Planos de contingência da Pandemia COVID 19, podem vir a verificar-se a 

necessidade de alguma alteração ao programa, ou até mesmo a sua realização. 

6. Em caso de procura de interessados poderá haver lugar a nova viagem, na data pré-estabelecida 

de 18 a 22 de agosto de 2022. 

 2. ° - Custo da Viagem 
 

1. O preço por pessoa para um mínimo de 40 pessoas é:  

mailto:escritorio@ccdcascais.pt
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▪ Em quarto duplo = 750,00€  

▪ Cama extra adulto = 730,00€ 

▪ Em quarto individual = 855,00€ 

2. O preço inclui:  

▪ Passagem aérea em classe económica em voos regulares, com direito ao transporte de 

1 peça de bagagem até 23kg;  

▪ Taxas de aviação no valor de 30,00 € sujeito a alteração no dia da emissão dos bilhetes;   

▪ Assistência nas formalidades de embarque; 

▪ Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário; 

▪ Acompanhamento de experiente guia local em todas as visitas mencionadas no 

itinerário; 

▪ Alojamento nos hotéis indicados ou similares pelo operador;  

▪ 4 pequenos-almoços buffet; 

▪ 9 Refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas (vinho da casa, sumos, água 

mineral e café), sendo uma delas com animação cultural ou folclore;  

▪ Entradas no Parque Terra Nostra e Caldeira Velha; 

▪ Seguro Viagens Portugal; 

▪ Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA. 

3. ° - Forma de Pagamento da Viagem 
1. O pagamento da viagem de maio de 2022 poderá ser efetuado na modalidade a indicar pelo 

interessado, no ato da sua inscrição: 

▪ 3 (três) prestações – 2 (duas) durante o corrente ano e 1 (uma) até 4 de março de 2022; 

▪ 6 (seis) prestações – 4 (quatro) durante o corrente ano e 2 (duas) até 4 de março de 2022. 

▪ Na totalidade do valor, até 4 março de 2022.  

 

2. Em qualquer das situações acima definidas há lugar ao pagamento de reserva à agência, 

estipulado em 50,00€, por pessoa. 

4. ° - Direito de acesso e inscrições 

1. Podem inscrever-se nesta viagem os associados do CCD e seus familiares de 1.º grau (cônjuge e 

filhos). 

2. Todos os participantes devem ter idade igual ou superior a 18 anos. 

3. As vagas serão preenchidas por ordem de data e hora de inscrição. 

4. Caso se verifique um número superior de inscrições para as vagas existentes haverá uma lista 

de espera. 

5. É vedada a possibilidade de troca de posição na inscrição. 

6. As inscrições consideram-se válidas, somente, após a confirmação do pagamento de reserva à 

agência, estipulado em 50,00€, por pessoa. 

mailto:escritorio@ccdcascais.pt
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7. É da responsabilidade do associado a avaliação de condição física e de saúde para a viagem. 

5°- Formalização da Inscrição 
 
1. As inscrições para a Viagem encontrar-se-ão abertas a partir do próximo dia 01 de setembro até 

31 de outubro de 2021. 

2. As inscrições para a viagem serão efetuadas através da ficha de inscrição disponibilizada no site 

CCD, através do email escritorio@ccdcascais.pt., ou diretamente nos serviços administrativos 

do CCD, na Adroana. 

3. A candidatura será efetuada com base na inscrição efetiva, por ordem de data e hora da 

inscrição. 

4. Caso se verifique a necessidade de recurso a transporte em autocarro para o aeroporto é 

garantida aos participantes transporte até o limite da capacidade do autocarro a disponibilizar 

pela CMC. 

5. Os pagamentos deverão ser efetuados diretamente à agência através de transferência bancária 

para o NIB 0010 0000 37723440001 16 (Azmude Lda.). Com informação de seguida por e-mail 

ou telefone a informar que processou a transferência bancária de valor “X”, respeitante à 

reserva em nome “Y” (Tel. 214839130 / Email: cascais@azmude.pt e escritorio@ccdcascais.pt).  

6. O participante é excluído da lista de inscrições, caso não processe os pagamentos estipulados 

em sua inscrição. 

7. Em caso de desistência por causas imputáveis ao participante o reembolso do valor pago será 

avaliado, de acordo com as regras definidas com a agência.  

6. ° - Responsabilidade do CCD PM  
 
O CCD compromete-se a: 

 

a) Promover a viagem junto dos sócios; 

b) Comunicar e disponibilizar aos participantes toda a informação útil e necessária às 

boas práticas desta viagem; 

c) Designar um coordenador, para garantir o acolhimento e supervisão desta viagem; 

d) Preservar as informações dos dados pessoais fornecidos no formulário de inscrição 

única e exclusiva para a viagem, garantindo o sigilo e a privacidade dos participantes. 

 7.º - Responsabilidade do Viajante  

1. Antes de iniciar a viagem o participante deve certificar-se que o planeamento da mesma foi 

cumprido, atendendo às seguintes regras: 

a) Verifique se os documentos de viagem estão válidos (cartão de cidadão) com validade 

mínima de 6 meses, a partir da data de regresso da viagem.  

mailto:escritorio@ccdcascais.pt
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b) Ao adquirir o seu título de viagem, verifique se os nomes e datas estão corretos. A partir do 

momento da emissão e entrega dos documentos, são considerados corretos e aceites pelo 

(s) passageiro (s) não sendo possível qualquer alteração. 

c) Verificar se a bagagem cumpre o peso definido, evitando situações de atraso ao restante 

grupo no check-in da viagem; 

d) Equipamento e vestuário correto. Aconselha-se que o participante leve roupa e calçado 

adequado às condições climatéricas à data de realização da viagem, nomeadamente calçado 

confortável, agasalho para as visitas que sejam feitas em altas altitudes, fato de banho, 

corta-vento/chuva.  

e) Cuidados e equipamentos adicionais: Em tempo de sol deve ser usado protetor solar para 

proteger a pele dos raios UV; telemóvel (para chamadas em caso de emergência),e uma 

máquina fotográfica é sempre um bom acessório para registar os melhores momentos. 

f) Todos os participantes devem cumprir as regras sanitárias exigíveis à data do embarque no 

contexto de proteção da saúde pública, relativa à doença COVID-19, ou outra. 

2. Durante a viagem, sabendo que deve imperar o bom senso, o respeito pelos outros e pela 

natureza, deverão ser considerados os seguintes comportamentos: 

a) Aceitar todas as informações e instruções que lhe foram dadas pelos coordenadores e pelo 

guia local; 

b) Ter cuidado com a aproximação aos animais; 

c) Evitar barulhos e atitudes que perturbem a paz local; 

d) Não abandonar o lixo, levando-o até um local onde haja serviço de recolha; 

e) Respeitar a propriedade privada; 

f) Não fazer lume; 

g) Não colher amostras de plantas ou rochas; 

h) Ser amável com os habitantes locais. 

3. Antes de viajar deverá ainda consultar os seguintes sites: 

a) Direitos dos passageiros:http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-

rights/index_pt.htm; 

b) https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/conselhos-aos-viajantes 

c) https://destinoseguro.azores.gov.pt/  

mailto:escritorio@ccdcascais.pt
http://www.ccdcascais.pt/
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4. Condições Especiais no âmbito da COVID 19 (à presente data): 

a) Divulgação da determinação da ANAC sobre a implementação do Passenger Locator Card 

(PLC) ou Cartão de Localização de Passageiro para os passageiros à chegada aos aeroportos 

portugueses;   

b) O Passenger Locator Card (PLC) ou Cartão de Localização de Passageiro é um documento 

previsto na legislação internacional, no contexto de proteção da saúde pública, 

designadamente no que respeita a doenças transmissíveis, permitindo efetuar o rastreio de 

contactos de pessoas que venham a apresentar resultados positivos de infeção, através de 

dados fornecidos pelos passageiros de transportes aéreos. 

c) Considerando a atual situação de pandemia por COVID-19 é necessário conhecer os 

contatos de casos de COVID-19 que viajaram por via aérea, de forma a interromper, 

precocemente, possíveis cadeias de transmissão. 

 8.º - Disposições Finais  

1. O presente regulamento destina-se a vigorar após aprovação em reunião de Direção do CCD até 

a conclusão das viagens, aqui mencionadas. 

2. As dúvidas e omissões resultantes da interpretação, ou aplicação das disposições deste 

regulamento serão resolvidas mediante decisão da Direção. 

3. As reclamações deverão ser enviadas para o email escritorio@ccdcascais.pt.  
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ANEXO I 
 

CIRCUITO SÃO MIGUEL 
 

SETE CIDADES • FURNAS • CALDEIRA VELHA • LAGOA DO FOGO •  
PONTA DELGADA • NORDESTE • POVOAÇÃO • RIBEIRA QUENTE 

 
 
“…A Ilha de São Miguel fica na parte oriental do 
arquipélago dos Açores, tem 745 km² e abriga 137 mil 
habitantes, pouco mais da metade de toda a população 
açoriana. A principal atividade econômica da ilha é o 
agronegócio, em especial a produção de laticínios. 
Isolada no Atlântico, está a 2 horas e 15 minutos de avião 
de Lisboa…” 
 

 
 

Programa da Estadia 
 
1º DIA – LISBOA / SÃO MIGUEL / VISITA À CIDADE PONTA DELGADA 
 

• Comparência no aeroporto às 4h00 para formalidades de embarque.  

• Partida em voo regular da Azores Airlines pelas 06h15, com destino à Ilha de São Miguel.  

• Chegada às 07h40, desembarque assistido pelo guia Nortravel que acompanha a viagem e 

transporte privativo em autocarro de turismo ao Hotel São Miguel Park (4 estrelas) 

• Em hora a combinar visita a pé à cidade de Ponta Delgada: “Portas do Mar”, Igreja de São 

Pedro, Mercado da Graça, Portas da Cidade, Igreja Matriz de São Sebastião, Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição (Paroquial de São José), Campo de São Francisco e o Santuário do 

Santo Cristo, onde se realiza uma importante manifestação religiosa.  

• O jantar com bebidas incluídas será servido no hotel. Alojamento.  

  
2º DIA – FURNAS, COM ALMOÇO DE “COZIDO”, CALDEIRA VELHA E LAGOA DO FOGO  
Pequeno-almoço buffet no hotel e início da visita de dia inteiro, com paragem na primeira capital da ilha, 
Vila Franca do Campo, com tempo para passear junto à praia e à marina; continuação até às Furnas, para 
visita às “Caldeiras” (Fumarolas das Furnas) e ao romântico parque Terra Nostra (com possibilidade 
alternativa de banho na piscina termal de águas férreas, a mais de 30 graus).  

• Deslocação até à bucólica Lagoa das Furnas, de cujas margens será retirado, dos buracos no solo, o 

“Cozido das Furnas”.  

 

mailto:escritorio@ccdcascais.pt
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• Almoço de “Cozido das Furnas”, com bebidas 

incluídas, servido no Restaurante Casino do Hotel 

Terra Nostra.  

• Subida ao Miradouro do Pico do Ferro, para uma 

inesquecível panorâmica de toda a zona e continuação 

pela costa norte. Visita à cidade nortenha da Ribeira 

Grande, para contacto com a arquitetura de influência 

barroca e prova de licores no stand da fábrica produtora.  

• Na Serra de Água do Pau, visita à “Caldeira Velha” (entrada incluída) e paragem no miradouro sobre 

a Lagoa do Fogo e paisagem que a rodeia.  

• Regresso a Ponta Delgada e jantar com bebidas incluídas no hotel. Alojamento. 

 
3º DIA – SETE CIDADES E PLANTAÇÃO DE ANANSES 
 

• Pequeno-almoço buffet no hotel.  

• Manhã livre para atividades de carácter pessoal ou participação em atividades opcionais, como por 

exemplo: observação de baleias e golfinhos ou outras. 

• Almoço Almoço com bebidas incluídas num 
conhecido restaurante local. De tarde e em hora a 
combinar localmente, início do circuito à parte 
ocidental de São Miguel, com subida ao maciço 
montanhoso das Sete Cidades. Paragem nos 
miradouros do Pico de Carvão e Vista do Rei, de onde 
se observa a Lagoa Azul e Verde, com paragem no 
Miradouro da Lagoa do Canário para vermos esta 
linda Lagoa rodeada por floresta típica. Descida à 
base da cratera que envolve a lagoa, para se visitar a 

Lagoa de 
Santiago e a 
idílica freguesia das Sete Cidades. Saída da cratera e 
continuação até ao Miradouro do Escalvado, para uma 
vista do extremo ocidental da ilha, nomeadamente às 
Fajãs lávicas de Mosteiros e Ferraria. Contornando a ilha, 
passagem pelas freguesias rurais do concelho de Ponta 
Delgada. No regresso à cidade, visita a uma plantação de 
ananases em estufa.  

• Regresso a Ponta Delgada e jantar com bebidas 

incluídas no hotel. Alojamento. 
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• 4º DIA – NORDESTE / POVOAÇÃO / RIBEIRA QUENTE 

• Pequeno-almoço buffet no hotel e início da visita de dia inteiro. 

• Após atravessarmos a ilha, com passagem pela vila piscatória de Rabo de Peixe, continuação até às 

plantações de Chá, com visita à Fábrica Gorreana e prova de chás Verde, Pekoe e Orange Pekoe. 

• Prosseguimos através de estrada panorâmica com 

descida até à conhecida freguesia piscatória da Ribeira 

Quente (paragem na praia) e continuamos até à Vila 

da Povoação, onde se iniciou o povoamento da ilha de 

São Miguel.  

• Almoço com bebidas incluídas em restaurante local.  

• Continuação até ao concelho do Nordeste, 

considerado o mais florido dos Açores, com os seus 

conhecidos jardins e cascatas. Paragem no miradouro 

e jardim da “Ponta do Sossego”, na vila do Nordeste, com passeio a pé pelo centro e no parque 

natural da Ribeira dos Caldeirões, com a cascata “Véu 

da Noiva”.  

• Já de regresso a Ponta Delgada, paragem no 

miradouro de Santa Iria, para uma ampla panorâmica 

da costa norte da ilha.  

• À noite teremos o Jantar Temático com bebidas 

incluídas no hotel, apreciando as danças e cantares 

típicos da ilha. Alojamento. 

5º DIA – SÃO MIGUEL / LISBOA  
 

• Pequeno-almoço buffet no hotel.  

• Em hora a combinar localmente transporte privativo ao aeroporto. 

• Formalidades de embarque e partida em voo regular da SATA, com destino a Lisboa pelas 21H35.  

• Chegada a Lisboa às 00h50.  
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FIM DA VIAGEM 

 
Nota: nos dias em que o programa indica subidas a maiores altitudes (nomeadamente os 2º e 4º dias), a 
ordem das visitas poderá ser alterada, dependendo das condições atmosféricas, procurando-se potenciar 
as melhores opções, sendo assegurada, em qualquer caso, a visita a todos os pontos indicados no programa. 
 
O preço inclui:  
 

✓ Passagem aérea em classe económica em voos regulares da SATA com direito ao transporte de 1 

peça de bagagem até 23kg;  

✓ Taxas de aviação no valor de 30,00 € sujeito a alteração no dia da emissão dos bilhetes;   

✓ Assistência nas formalidades de embarque; 

✓ Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário; 

✓ Acompanhamento de experiente guia local em todas as visitas mencionadas no itinerário; 

✓ Alojamento nos hotéis indicados ou similares;  

✓ 4 pequenos-almoços buffet; 

✓ 9 Refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas (vinho da casa, sumos, água mineral e 

café), sendo uma delas com animação cultural ou folclore;  

✓ Entradas no Parque Terra Nostra e Caldeira Velha; 

✓ Seguro Viagens Portugal; 

✓ Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA; 
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