
Intervenção da Picos de Aventura

Apresentação do orador/empresa:
A Picos de Aventura  é uma empresa de Animação Turística, criada em 2003, que oferece uma panóplia de 
atividades ligadas ao mar ou à terra, como: a observação de cetáceos, baleias e golfinhos, passeios de jipe, “big 
truck”, bicicleta, cavalo, canoagem, escalada, entre outros.
Cátia Chaves, a oradora, é natural de Ponta Delgada, licenciada em Turismo pela Universidade dos Açores e é a 
Diretora Comercial da Picos de Aventura.
Com experiência na área Comercial e Animação Turística, Cátia Chaves não só é responsável pelo departamento 
comercial, como também participa ativamente na promoção turística da região, em diversas feiras internacionais.

Título:
“Picos de Aventura” 

Intervenção:
�-Atividades promovidas, atualmente, pela Empresa “Picos de Aventura”;
�-Projetos que serão desenvolvidos, em 2018, por esta empresa de animação turística. 

Horários:

28 de fevereiro – 14h00 – Stand AMISM (Pavilhão 2)



Intervenção sobre património paisagístico

Apresentação do orador/empresa:

Isabel Soares de Albergaria é Professora Auxiliar da Universidade dos Açores, no Departamento de Historia, 
Filosofia e Artes – FCSH e é responsável por diversas unidades curriculares no âmbito da história da arte e do 
património cultural.
A oradora é também coordenadora do novo ciclo de estudos em Turismo Cultural, membro integrada do 
CHAM (Centro de Humanidades – FCSH-UNL/UAc) e membro votante do ICOMOS (UNESCO) para o painel 
Paisagens Culturais. 
É Licenciada em História, variante de História da Arte, mestre em História da Arte e doutorada em Arquitetura.
Tem dedicado especial atenção às questões do património paisagista e arquitetónico e, nesse percurso, tem 
algumas obras publicadas, como: “Quintas, Jardins e Parques da Ilha de São Miguel: 1785-1885”; “Jardins e 
Espaços Verdes dos Açores”; “Reservas Florestais de Recreio dos Açores”; “Diálogos entre a Natureza e o 
Humano” e “Açores em Vista Aérea”.

Título:

“As paisagens e os jardins Históricos de Ponta Delgada como recurso para o turismo cultural”

Intervenção:

- A conservação e valorização do património natural e cultural;
- O“benchmarking” do turismo Açores, associado ao "turismo verde" e ao "turismo de natureza";
- O processo de construção das paisagens e dos jardins históricos de Ponta Delgada;
- As importantes atrações turísticas, na confluência entre a natureza e a cultura. 

Horários:

28 de fevereiro – 15h00 – Stand AMISM (Pavilhão 2)



Apresentação do orador/empresa:

A Gerbybirding é a primeira empresa especializada em Observação de Aves nos Açores, que leva os 
interessados aos melhores locais da ilha de São Miguel, de carro, a pé ou de caiaque, garantindo uma 
experiência inesquecível.
A apresentação a fazer será realizada pelo seu guia, Gerbrand Michielsen.
Gerbrand Michielsen é natural de Holanda e chegou aos Açores há três décadas como Agricultor biológico e 
artesão, até que, em 2008, construiu o primeiro observatório de aves na Ilha das Flores e, em 2011, fundou a já 
referida empresa especializada em observação de aves.
O orador publicou dezenas de registos fotográficos em revistas de especialidade, foi coautor do livro 
“Observação de aves nos Açores” e é formador em diversos cursos, workshops e palestras sobre aves locais.
Gerbrand Michielsen também tem realizado um notável trabalho na área de criação de habitats naturais para 
algumas aves de espécies raras, em colaboração com as autoridades locais.

Título:
“Uma viagem pela vida selvagem no concelho de Ponta Delgada"

Intervenção:

�- Apresentação fotográfica de espécies de aves, que podem ser encontradas nos Açores;
�- Descrição do meio onde mais de 30 espécies de aves nidificam;
�- Apresentação de algumas espécies raras locais.

Horários:

28 fevereiro – 16h00 – Stand AMISM (Pavilhão 2)
 1 de março – 12h00 – Stand AMISM (Pavilhão 2)
�



Intervenção Histórica

Apresentação do orador/empresa:
José de Almeida Mello é licenciado em História e pós-graduado em Património e Desenvolvimento Local, pela 
Universidade dos Açores. 
Atualmente, além de ocupar os cargos de Dirigente Unidade Orgânica de Património Cultural da Câmara Municipal de 
Ponta Delgada e de Presidente da Direção da Associação dos Amigos da Sinagoga, também, desenvolve trabalhos como 
historiador, conferencista e escritor. 

Título:
“Olhares sobre a Cidade: Segredos, Legados e História”

Intervenção:

�- Apresenta um circuito pedestre pelo centro histórico de Ponta Delgada;
�- Permite ao público apreciar e descortinar os legados históricos e seculares desta cidade;
� - Dá a conhecer uma parte do valioso tesouro, que o povo da cidade guarda, como sendo parte da sua identidade 
cultural e religiosa.

Horários:

�2 de março – 13h00 – Stand AMISM (Pavilhão 2)



Intervenção Vulcanologia

Apresentação do orador/empresa:
O Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores (OVGA) é uma Associação Geológica sem fins lucrativos, 
integrada na Rede de Centros de Ciência dos Açores.
Esta entidade promove a divulgação científica nas áreas da geologia, vulcanologia, sismologia, geotermia, petrologia, 
paleontologia e geo-ambientes, em particular os dos Açores. 
É, também, um elemento ativo no desenvolvimento de atividades científicas em toda a Macaronésia e em outros 
países conhecidos pela respetiva problemática Vulcano-geotérmica.
Nuno Pereira é natural da cidade da Beira, Moçambique, é mestre em Biologia (Especialização Ensino) e desempenha, 
atualmente, funções de técnico na OVGA.
Ao nível de publicações científicas foi co-autor de um artigo relacionado com controlo integrado e, recentemente, tem 
colaborado em edições do Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores, nomeadamente nos livros 
“Vulcanologia da Ilha de S. Miguel”, Historical Eruptions – A New Approach” e “Vulcão das Sete Cidades-História 
Natural-Um Guia-Açores”.

Título:
“Maravilhas Geológicas: Caldeira das Sete Cidades, Serra Devassa Complexo Vulcânico dos Picos”

Intervenção:
�- Explicação da formação do Complexo Vulcânico das Sete Cidades;
�- Características que fazem desta área uma verdadeira Maravilha Geológica;
� - Explanação e comparação das características das Sete cidades com as do Complexo Vulcânico dos Picos (Serra 
devassa); 
�- Fundamentação cientifica que sustenta a ideia que São Miguel é um verdadeiro “Livro de Vulcanologia”.
 

Horários:
�2 de março – 16h00 – Stand AMISM (Pavilhão 2)



Intervenção da Futurismo

Apresentação do orador/empresa:
A “Futurismo” é uma empresa que se dedica à observação de cetáceos, natação com golfinhos, cruzeiros ao pôr de 
sol, canyoning, entre outras atividades náuticas e em terra.
A apresentação a fazer é da responsabilidade de Rui Rodrigues, sócio  e diretor operacional da “Futurismo Azores 
Adventures”.
Rui Rodrigues esteve sempre ligado ao mar e às atividades náuticas.  Está ligado à empresa desde a primeira hora e 
iniciou a atividade de “whale watching”, em Ponta Delgada (Capelas), em 1995. 
É licenciado em História e Ciências Sociais, pela Universidade dos Açores, e assume um interesse constante pela 
história da baleação nos Açores, em particular na ilha de São Miguel.
Rui Rodrigues também é conhecido por participar em várias iniciativas ligadas à proteção dos cetáceos e regulação 
da sua observação.

Título:
“Cetáceos, uma relação secular”

Intervenção:

�- Aborda o período da caça à baleia na ilha de São Miguel, a sua localização espacial e arqueologia industrial;
- O surgimento da nova atividade de observação de cetáceos na ilha e o seu impacto local;
�- O alargamento do conhecimento público da biodiversidade;
�- O impacto económico e cultural do “whale watching”;
�- A atividade/relação de futuro com o meio ambiente e a sua fauna marinha;
- A influência/responsabilidade na educação ambiental e sustentabilidade do eco-sistema.

Horários:

2 março - 18h00 - Stand AMISM (Pavilhão 2)
3 de março  - 13h00 - Stand AMISM (Pavilhão 2)



Intervenção do Coliseu Micaelense

Apresentação do orador/empresa:
O Coliseu Micaelense é a maior casa de espetáculos dos Açores e completou, recentemente, um século de existência.
Tem capacidade para cerca de 1.300 espetadores sentados e está preparado para corresponder às exigências próprias 
de todos os eventos sócio-culturais, podendo funcionar em regime convencional, para espetáculos tão diversos como 
bailado, teatro, ópera e rock, ou em sistema de pista aberta, para circo, bailes e moda, banquetes e café-concerto, 
exposições e congressos.
 
Hélder Fialho, natural da ilha do Faial, é licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Universitário de 
Lisboa, e é vogal do Conselho de Administração do Coliseu Micaelense - Sociedade de Promoção e Dinamização de 
Eventos Culturais, Sociais e Recreativos. 

Título:
“Coliseu Micaelense – A História de um Século” 

Intervenção:

- Revela a história dos 100 anos do Coliseu Micaelense;
- Dá a conhecer os tradicionais Bailes de Carnaval no Coliseu Micaelense; 
- Apresenta a programação cultural já agenda.

Horários:

�-2 de março – 20h00 – Stand AMISM (Pavilhão 2)



Turismo Termal

Apresentação do orador/empresa:
As Termas da Ferraria surgem integradas no Monumento Natural Regional do Pico das Camarinhas e Ponta da Ferraria 
e são consideradas um caso único no mundo.
Devido à existência de água salgada termal com um teor de enxofre muito elevado, estas águas são utilizadas para 
vários tratamentos como: a Talassoterapia; Banheira de hidromassagem; Duche Vichy (massagem conciliada com 
jatos de água termal); Corredor de contraste térmico com água fria do mar; Massagem relaxante na água (Baseada no 
Watsu) e Algoterapia, (envolvimentos, máscaras faciais e massagem com algas).
Délia Cordeiro é massagista e desempenha as funções de diretora executiva da empresa Termas da Ferraria.

Título:
“Termas da Ferraria: Saúde e bem-estar”

Intervenção:

-História das Termas da Ferraria;
-Serviços que estão atualmente disponíveis;
-Benefícios desta água termal;
-Tratamentos com esta água termal.

Horários:

�3 de março – 16h00 – Stand AMISM (Pavilhão 2)
�4 de março – 15h00 – Stand AMISM (Pavilhão 2)


