
 
 

Publicação nasce de uma parceria com a ATA 

Associação "Casas Açorianas" lança guia de turismo em espaço rural 

     

A associação "Casas Açorianas" apresentou, ontem, em Ponta Delgada, um novo "Guia de Turismo em Espaço 

Rural". 

O guia contém localizações, contatos, fotografias e características de unidades de várias tipologias licenciadas 

neste segmento. Inclui informações sobre as ilhas em que se situam (todas exceto o Corvo, atualmente). 

Quem folhear o guia, também encontrará as festividades tradicionais das várias ilhas açorianas. 

"A promoção de um destino turístico faz-se com um rol de elementos que, no conjunto, aguçam o apetite, numa 

ou noutra direção, na hora de escolher para onde viajar", afirma o presidente da "Casas Açorianas", Gilberto 

Vieira. 

"Dos meios mais tradicionais às mais modernas e agressivas técnicas de comunicação, o objetivo é basicamente 

o mesmo: atrair mais turistas, potenciando, assim, a atividade económica de um determinado território e, 

consequentemente, a melhoria das condições de vida dos seus habitantes", acrescenta. 

Este novo guia nasce de uma iniciativa da associação "Casas Açorianas", em parceria com a ATA - Associação 

de Turismo dos Açores.  

Para além da sua publicação em formato de livro, ficará também disponível em meios eletrónicos, como redes 

sociais e junto dos operadores do mercado turístico. 

Gilberto Vieira considera que "nos Açores, existe um vasto conjunto de caraterísticas que define o destino como 

extremamente atrativo para um público com crescente interesse em nichos do mercado global diferenciados e 

autênticos, o que, no caso do arquipélago, devemos continuar a divulgar, não em busca de uma massificação que 

seria, obviamente desastrosa, mas antes solidificando a imagem do que nos faz diferentes". 

"Enquanto isso, entendo que devemos intensificar internamente as preocupações de sustentabilidade", 

acrescentou. 

"Sobressai o nosso espaço rural que alberga um manancial de caraterísticas únicas que envolvem 

harmoniosamente as experiências humanas, ao longo de séculos, com o meio ambiente, sabiamente preservado, 

sendo um repositório vivo dessa coabitação perfeita do homem com a natureza, que, repito, não podem ser postas 

em causa, isto é, autenticidade e sustentabilidade têm de ser invioláveis", assinala. 

Gilberto Vieira recorda que as "unidades de turismo em espaço rural são fiéis depositárias dessas vivências, 

permitindo partilhá-las com quem interessadamente procura conhecer ricas e recônditas realidades". 

"Este guia pretende ser um veículo de informação sobre a realidade do mundo rural das diversas ilhas, em que se 

destacam algumas das caraterísticas de cada uma delas, juntamente com uma lista dos espaços de alojamento 

certificados pela qualidade e autenticidade, fruto do empenho e autoexigência dos seus proprietários, num 

compromisso permanente com o legado cultural e ambiental que muito prezam", afirma o presidente da 

associação "Casas Açorianas". 


