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CIRCULAR N.º 08/2023 

DE: Secretaria de Núcleo Pedagógica 

PARA: Alcateias do Núcleo de S. Miguel 
2023-02-19 

ASSUNTO: VIII ACARAL — passagens aéreas 

Após contacto estabelecido com a SATA Air Açores, adiante designada por SATA, e 

da reunião tida com os representantes dos agrupamentos com intenção em participar 

na actividade referida em epígrafe, estabeleceram-se os seguintes pressupostos: 

 custo unitário de passagem aérea para criança (2 aos 11 anos à data da partida) ..... € 44,291 

 custo unitário de passagem aérea para adulto (mais de 11 anos) ........................ € 59,291 

 após aceitação das condições definidas pela SATA para reservas de 

grupo, o CNE tem 10 dias seguidos para proceder ao pagamento de 

15% do valor total da reserva (1.ª tranche) ....................................... 27 de Fevereiro 

 data limite de cancelamento da viagem sem penalizações ...................... 31 de Maio  

 pagamento de 35% do valor total da reserva até à data limite de 

cancelamentos, sem penalização (2.ª tranche); ....................................... 31 de Maio 

 data limite para emissão das passagens aéreas e pagamento da 3.ª 

tranche ...................................................................................................15 de Junho 

 data limite de cancelamento de 10% do grupo sem penalização, mas 

com penalização total para limite superior de cancelamentos ................30 de Junho 

 os cancelamentos dentro das 72 horas antes da partida serão penalizados na sua 

totalidade, ou seja, perdem direito ao reembolso total da passagem; 

 pagamento das três tranches será SEMPRE à Junta de Núcleo de S. Miguel. Enviar 

o comprovativo do pagamento para o correio electrónico: cne_jnsm@sapo.pt; 

 por cada 30 passagens a SATA oferece uma. O valor total do desconto será 

rateado por todos os agrupamentos em igual proporção relativa; 

 cada passageiro pode transportar até 23 kg de bagagem. Recomenda-se, à seme-

lhança da participação no Jamboree, que os check-in sejam feitos por agrupamento 

com inclusão do material colectivo; 

 contingente do Núcleo de S. Miguel embarcará, para a ilha do Pico, nos dias 4 (voo 

1) e 5 de Julho (voos 2 a 6) e regressará, a S. Miguel, no dia 10 de Julho (voos 1 a 

6). Os voos 3 e 5 fazem escala na ilha Terceira;  

                                                 
1 Tarifa de criança: € 15,00 e tarifa de adulto: € 30,00. Às tarifas serão adicionadas as taxas: € 29,29 

(estão sujeitas a alteração). 
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 os interessados em viajar em dias diferentes dos definidos tratarão das próprias via-

gens beneficiando apenas da comparticipação do Governo Regional, se concedida, 

e não beneficiando do desconto de grupo. Nestes casos a Junta de Núcleo de S. 

Miguel não assumirá quaisquer responsabilidades relativas a essas viagens; 

 a Tabela 1 refere os montantes a pagar por agrupamento a título das 1.ª e 2.ª 

tranches atendendo ao número de passageiros a transportar. Estes valores são 

calculados sobre o montante da tarifa (€ 15 nas crianças e € 30 nos adultos) 

excluindo as taxas (€ 29,29) que, à data do embarque, poderão ser diferentes; 

 foram reservadas mais 5 passagens (2 de crianças e 3 de adultos) para eventuais 

interessados. Entendeu-se repartir estas reservas pelos maiores contingentes. Este 

valor pago a mais será subtraído no final. Relembra-se que os montantes pagos a 

títulos das duas tranches serão deduzidos aquando do pagamento final. De igual 

modo as verbas pagas resultantes de desistências de elementos, no prazo 

estabelecido, serão abatidas ao total a pagar; 

 a Tabela 2 refere os dados relativos aos voos, tais como, dias, n.ºs dos voos, 

horários de partida e chegada ao destino e número de passageiros a transportar; 

 no caso de desistência do agrupamento comunicar o mais rápido possível à Junta 

de Núcleo para informação à SATA e libertar os lugares no voo 1; 

 no fim dos meses de Março, Abril e Maio informar a Junta de Núcleo de 

desistências ou acréscimo de participantes; 

 as desistências de passageiros serão deduzidas no voo n.º 1 (ver Tabela 2). 

Tabela 1 – Efectivo a transportar por agrupamento e tranches 

Agrupamento N.º Estimado Arred. 
Total 

Estimado 
1.ª Tranche 
(15% do valor total) 

2.ª Tranche 
(35% do valor total) 

A0107 - Ponta Delgada 7L+5D=12  12 € 38,25 € 89,25 

A0645 - Ribeira Grande 10L+4D=14  14 € 40,50 € 94,50 

A0646 - Feteiras 19L+5D=23 1L 24 € 65,25 € 152,25 

A0739 - Fajã de Baixo 25L+2C+9D=36 1D 37 € 110,25 € 257,25 

A0767 - Ponta Garça 11L+5D=16  16 € 47,25 € 110,25 

A0798 - Cabouco 13L+5D=17 1D 18 € 54,00 € 126,00 

A0800 - Capelas 7L+7D=14  14 € 47,25 € 110,25 

A0968 - Lomba da Fazenda 8L+3D=11  11 € 31,50 € 73,50 

A0974 - S. Vicente Ferreira 10L+3D=13  13 € 36,00 € 84,00 

A1033 - Furnas 9L+4D=13  13 € 38,25 € 89,25 

A1065 - Ginetes 5L+3D=8  8 € 24,75 € 57,75 

A1133 - S. Pedro 15L+10D=25 1D 26 € 83,25 € 194,25 

A1144 - Pico da Pedra 20L+3D=23 1L 24 € 58,50 € 136,50 

A1197 - S. José 6L+5D=11  11 € 36,00 € 84,00 

Total 236 5 241 € 713,25 € 1 664,25 

Nota: o montante apurado da 1.ª e 2.ª tranche corresponde às percentagens de 15% e 35%, respectiva-

mente, sobre os preços das tarifas de criança (€ 15) e adulto (€ 30). 
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Tabela 2 – Dados dos voos 

N.º Data Partida Itinerário N.º Voo Horário N.º Pax 
    (Part./Cheg) 
  

1 04/07/2023 ............ PDL/PIX ..................... 430 ................. 07H00 / 07H55 ................ 50 
 10/07/2023 ............ PIX/PDL ..................... 431 ................. 10H25 / 11H15 ................ 50 

2 05/07/2023 ............ PDL/PIX ..................... 430 ................. 07H00 / 07H55 .................. 6 
 10/07/2023 ............ PIX/PDL ..................... 437 ................. 19H00 / 19H50 .................. 6 

3 05/07/2023 ............ PDL/PIX ..................... 430 ................. 07H00 / 07H55 ................ 70 
 10/07/2023 ............ PIX/TER/PDL ............. 623/1409 ........ 08H20 / 10H20 ................ 70 

4 05/07/2023 ............ PDL/PIX ..................... 434 ................. 10H50 / 11H45 ................ 40 
 10/07/2023 ............ PIX/PDL ..................... 437 ................. 19H00 / 19H50 ................ 40 

5 05/07/2023 ............ PDL/TER/PIX ............. 1406/624 ........ 11H50 / 13H50 ................ 65 
 10/07/2023 ............ PIX/TER/PDL ............. 627/405 .......... 16H55 / 20H40 ................ 65 

6 05/07/2023 ............ PDL/PIX ..................... 436 ................. 15H35 / 16H30 ................ 10 
 10/07/2023 ............ PIX/PDL ..................... 437 ................. 19H00 / 19H50 ................ 10 

 

Votos de boa caça / pesca, creiam-me 

 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

 
A Secretária de Núcleo Pedagógica 

 

 

(Esmeralda Margarida Galvão Mendonça Araújo) 


