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À descoberta da Natureza 
e da Cultura dos Açores!

No Campo de Férias Património Açores levamos 
as crianças a descobrir a magia de viver num 
arquipélago bem no meio do Atlântico: entre a ilha 
do Pico, do Faial e de São Jorge, preparámos um 
programa repleto de aventuras inesquecíveis, 
privilegiando sempre o contacto com a Natureza 
e a Cultura açoriana, numa experiência lúdica 
verdadeiramente enriquecedora.

Experimentar as tradições e costumes dos ilhéus, 
contactar com o património cultural e natural, partir 
em passeios de barco para observação de cetáceos 
ou em trilhos pedestres em torno de paisagens 
vulcânicas únicas, são alguns dos desafios propostos, 
numa aventura inolvidável à descoberta do triângulo 
açoriano.

Tudo num ambiente saudável, seguro, divertido, 
pedagógico e familiar!



ACTIVIDADES
Trilhos pedestres | Passeios de barco inter-ilhas | 
Tour Queijo da Ilha | Ateliers de Artesanato | Visitas 
ao Património | Caças ao Tesouro | Observação de 
Cetáceos | Descoberta do Vulcão dos Capelinhos | 
Ateliers de Educação Ambiental | Visita a explorações 
agrícolas locais | Iniciação à Vela | Visitas a Geossítios 
| Tours Reportagem | Piscinas Naturais | Jogos de 
Interpretação Patrimonial | Observação de estrelas | 
Sessões de Cinema ao ar livre | Pic-Nics na Natureza



CONDIÇÕES

O Campo de Férias Património Açores, de 2 a 10 de Julho de 2022, destina-se a crianças entre os 10 

e os 16 anos, sem discriminação de nacionalidade desde que entendam uma das quatro línguas 

seguintes: português, inglês, francês ou espanhol.

O custo por criança para um programa de 9 dias / 8 noites é de 1100,00€ (IVA incluído) e comporta 

todas as refeições (pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e ceia), acompanhamento permanente 

por monitores especializados, dormida em camarata, todas as despesas inerentes a todas as 

actividades mencionadas, deslocações no âmbito dos programas e seguro de acidentes pessoais. *

As crianças devem trazer roupa pessoal, artigos de higiene, calçado confortável, cantil, fato de 

banho, chinelos e toalha de praia. O Mundo Património fornece lençóis, cobertor, almofada e toalha 

turca. 

O Campo de Férias Património Açores tem uma lotação máxima de 20 crianças. As inscrições são 

aceites por ordem de chegada. 

*O valor não inclui passagens aéreas. Contacte-nos para indicação dos voos recomendados.

O pagamento do Campo de Férias Património Açores deverá ser feito em 3 prestações:

30% do valor total – reserva até 28/02/2022

40% do valor total – até 15/04/2022

30% do valor total – até 31/05/2022

Consulte-nos 
para mais 

informações.



CAMPO DE FÉRIAS 
PATRIMÓNIO AÇORES

ALOJAMENTO • PICO

No Pico, ficaremos alojados na freguesia de São 
Roque, junto às Piscinas Naturais do Cais do Pico, 
no Convento de São Pedro de Alcântara, um edifício 
do século XVII, reabilitado e transformado em Azores 
Youth Hostels. Os participantes ficarão distribuídos 
por camaratas femininas e masculinas, com WC´s 
partilhados, e contando ainda com áreas comuns 
de refeições, salão de jogos e diversas áreas de lazer, 
indoor e outdoor. 



CAMPO DE FÉRIAS 
PATRIMÓNIO AÇORES

ALOJAMENTO • SÃO JORGE

Em S. Jorge, numa zona pitoresca conhecida como 

Calheta, o alojamento será igualmente da rede 
Azores Youth Hostels, com os participantes 
distribuídos em dormitórios masculinos e 
femininos. Localizado junto de uma zona balnear 
muito agradável, com uma ampla área verde 
circundante, é o local perfeito para actividades na 
Natureza.



MANHÃ

TARDE

NOITE

2 JULHO

Partida 
de Lisboa 
- 
Chegada 
ao Pico

Piscinas 
Naturais 
(Pico)

Party 
Challenge
(Pico)

3 JULHO

Travessia 
de Barco 
Pico-Faial +
Visita à 
Fábrica da 
Baleia 
+ Praia de 
Porto Pim
(Faial)

Visita ao 
Vulcão dos 
Capelinhos
(Faial)

Movie Night 
ao Ar livre
(Pico)

4 JULHO

Saída em 
barco para 
Observação 
de Cetáceos
(Pico)

Piscinas 
Naturais 
(Pico)

“Roda 
da Sorte”  do 
Património
(Pico)

5 JULHO

Travessia 
de Barco 
Pico - 
S. Jorge 

Piscinas 
Naturais 
Fajã Grande
(S. Jorge)

Percurso 
nocturno 
“Ao som dos 
Cagarros”
(S. Jorge)

6 JULHO

Trilho 
Pedestre 
e Visita 
a Plantação 
de Café
(S. Jorge)

Passeio pela 
Calheta + 
Piscinas 
Naturais
(S. Jorge)

Noite Trivial 
Açores
(S. Jorge)

7 JULHO

Tour  
Produção 
Artesanal 
Queijo da 
Ilha 
(S. Jorge)

Piscinas 
Naturais 
Fajã Grande
(S. Jorge)

Peddy-paper 
nocturno
(S. Jorge)

8 JULHO

Travessia 
de Barco 
S. Jorge - 
Pico

Iniciação 
à Vela
(Pico)

Jogos de 
Tabuleiro
(Pico)

9 JULHO

Visita à 
Paisagem 
Cultural da 
Cultura da 
Vinha no 
Lajido de 
Santa Luzia 
+ Casa dos 
Vulcões
(Pico)

Mergulhos 
na Zona 
Balnear dos 
Arcos
(Pico)

Festa de 
Despedida
(Pico)

10 JULHO

Partida 
do Pico

Chegada 
a Lisboa

PROGRAMA



QUEM SOMOS

UM PROJECTO https://www.spira.pt/pt/

https://www.spira.pt/pt/
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https://www.spira.pt/pt/

https://www.spira.pt/pt/
O Mundo Património é a área de Educação Patrimonial da Spira – revitalização 

patrimonial e dedica-se a aproximar as crianças e os jovens do Património 

Cultural e Natural do nosso país. O Mundo Património beneficia de toda a 

experiência da Spira na transformação da relação das pessoas com o 

Património Cultural. Para os mais novos, o Mundo Património concebeu 3 

dinâmicas: Viagens de Finalistas para festejar o conhecimento! Férias no 

Património para divertimo-nos aprendendo; e as Escolas no Património 

para trazer os mais novos ao contacto com a Cultura do nosso país, de norte a 

sul, passando pelas ilhas. 

A Spira, sediada em Vila Nova da Baronia, concelho de Alvito, disponibiliza 

todas as informações respeitantes aos seus serviços, actividades, equipa e 

contactos no seu site: www.spira.pt. A Spira é uma empresa com alvará para 

operar na área da Animação Turística (RNAAT nº61/2009) e Agência de Viagens 

(RNAVT 8593) emitido pelo Turismo de Portugal, e Licença para Campo de 

Férias 37/DRAlentejo emitido pelo Instituto Português da Juventude. 
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+ Informações
www.mundopatrimonio.commundopatrimonio@spira.ptTel: (+351) 284 475 205
Tel: (+351) 915 329 008

Rua 5 de Outubro, 40-44
7929-368 Vila Nova da Baronia

https://www.facebook.com/mundopatrimoniopt

https://www.instagram.com/mundopatrimonio/


