
     PAVILHÃO CMH | DR AMBIENTE
Neste pavilhão, poderá visualizar a apresentação da reconversão 
física e conceptual do Mercado Municipal que, para além da valo-
rização do património agroalimentar local e regional, faz um Aco-
lhimento de novas valências nos setores empresariais existentes e 
emergentes, que se interajudam na Revitalização e Dinamização 
do espaço, dos produtos e serviços ali prestados.
Também poderá visualizar a exposição sobre o projeto pedagógico 
municipal ”O Quintal”, contando com a participação de crianças 
dos Jardins de Infância inscritos.

A Direção Regional do Ambiente promove, no Encontro do Mundo 
Rural, ações relacionadas com “O Desenvolvimento Sustentável 
dos Parques Naturais dos Açores”, através de diversas atividades 
didáticas, previstas no programa, bem como  a divulgação das 
atividades de parceiros do Parque Natural do Faial.

     PAVILHÃO FIT | AUDITÓRIO
Neste pavilhão, poderá assistir ao encerramento do projeto “Faial 
Ilha de Tradições” 2017.

Poderá assistir também à apresentação dos projetos dos forman-
dos do Curso Técnico de Produção Agrária / Produção Vegetal que 
irão abordar temas como “Estação de Processamento Hortícola”, 
“Boa Alimentação (dos animais) - leite de qualidade”, “Morangos 
em semi-hidroponia”, “Produção e Secagem de aromáticas” e 
“Hortinhas escolares”.

Ainda poderá assistir à Palestra sobre “Agricultura Biológica nos 
dias de hoje e a sua estratégia para os Açores”, pela Dr.ª Mónica 
Rocha, da Bio Azórica.

     PAVILHÃO SRAF | LOJA DO TRIÂNGULO
No pavilhão da Secretaria Regional Agricultura e Florestas poderá 
visualizar uma exposição temática e haverá a distribuição de pan-
fletos divulgativos sobre” Conhecer as nossas florestas” e oferta de 
várias espécies de plantas ornamentais e endémicas aos visitantes.

Neste pavilhão poderá visualizar a exposição de produtos Aquícola 
e Florícola, haverá distribuição de canetas e t-shirts e amostra de 
produtos do Triângulo.

     PAVILHÃO EPH
Neste pavilhão, a Escola Profissional terá uma exposição de alguns 
dos trabalhos realizados, no âmbito dos projetos desenvolvidos 
pelos formandos durante o ano formativo 2016-2017.

Exposições permanentes:
- Espaço Europeu: ‘Different Stars of the Same Stage’ – projeto 
Erasmus+;
- Exposição ‘Aprender línguas, um saber sem fronteiras’ ;
- Bancada das aromáticas;
- Divulgação da oferta formativa 2017/2018;
- Apresentação do projeto ‘Step by the code’ dos formandos Adria-
no Matos e Leandro Cabral.

A Escola Profissional da Horta irá também realizar uma Feira 
Medieval, com a recriação de um ambiente alusivo à época 
medieval, mais precisamente ao reinado de D. Dinis e à época dos 
Descobrimentos e expansão ultramarina e o torneio de Matraqui-
lhos Humanos.

      ADELIAÇOR | GEOPARQUE
A ADELIAÇOR dedica a sua participação, no Encontro do Mundo 
Rural, ao tema “2017 Ano Internacional do Turismo Sustentável”, 
subordinado às novas tendências do turismo, nomeadamente o 
“Slow Travel”. O “Slow Travel” é uma forma de estar, que valoriza a 
estadia prolongada. Através de experiências genuínas e únicas, 
consolidam-se propostas alternativas, associadas ao Ecoturismo 
e ao Turismo Cultural, cujos princípios baseiam se em fazer uma 
viagem calma, equilibrada, profunda, autêntica e responsável, 
privilegiando acima de tudo o tempo, o bem mais precioso da 
sociedade contemporânea. Estarão representadas, de forma 
interativa, as atividades de animação turística, terrestres e náuticas, 
passíveis de serem praticadas nas ilhas de São Jorge, Pico, Faial, 
Flores e Corvo, pelos visitantes.

O espaço do Geoparque Açores, Geoparque Mundial da UNESCO, 
promove a geodiversidade e património geológico do arquipélago 
e a inerente envolvência do povo açoriano. Através da exibição 
de um vídeo promocional e, em conversa com os nossos cola-
boradores, conheça melhor o seu geoparque. Explore os vulcões 
dos Açores e desfrute de uma erupção… de Sabores, Aromas e 
Experiências! 9 ilhas, 1 Geoparque – Geoparque Açores.
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19H30 - 21H00 | Apresentação de Provas de 
Aptidão Profissional:
- Estação de Processamento Hortícola;
- Boa alimentação (dos animais) leite de quali-
dade;
- Morangos em semi-hidroponia;
- Produção e Secagem de aromáticas;
- Hortinhas escolares  

20H00 | Torneio inter-freguesias de Dominó 

20H00 - 21H00 | Passeio a cavalo 

21H00 | Torneio inter-freguesias de Ténis de 
Mesa (Individual Masc. e Fem.) 

21H00 | Atuação do Grupo Etnográfico de Cas-
telo Branco 

21H00 | Concurso Bovino - Ramo Grande / 
Cruzados 

22H30 | Espetáculo com o Grupo “Fala Quem 
Sabe” 

09H00 - 14H00 | Entrada dos Equinos/Bovinos 
 

09H00 | Conhecer as nossas florestas - Exposi-
ção e distribuição de panfletos divulgativos  

10h00  | Encerramento do Projeto Municipal “O 
Quintal” 

10H00 | Sessão de Divulgação “Venha Conhe-
cer o Geoparque Açores” 

10h00 - 12h00 | Jogo didático no âmbito da 
sensibilização e educação ambiental “Bom 
demais para desperdiçar” 

15H00 | Sessão de Divulgação “Venha Conhe-
cer o Geoparque Açores”  

15H00 - 00H00 | Exposição de trabalhos 
realizados no âmbito das atividades/ clubes 
escolares 

18H30 | ABERTURA OFICIAL DO ENCONTRO DO 
MUNDO RURAL 
                 Visita aos espaços pelas entidades

19H00 | Atuação da Filarmónica Unânime 
Praiense 

19H00 | Apresentação Equestre Atividade AHF 
– Prova de Maneabilidade Infantil e Senior 

19H00 | “Prove, sinta e brinde à vida” 

19h00 - 20h00 | Jogo didático no âmbito da 
sensibilização e educação ambiental “Bom 
demais para desperdiçar” 

19h00 | Passeio Pedestre com empresa Our 
Island (Limite: 10 pessoas) 

19H00 | Torneio de Matraquilhos Humanos - 
campo de jogos  

10H00 - 12H00 | Passeio a cavalo 

10H00 - 00H00 | Conhecer as nossas florestas - 
Exposição e distribuição de panfletos divulgativo 

10h00 - 12h00 | Jogo didático no âmbito da 
sensibilização e educação ambiental “Bom 
demais para desperdiçar”  

11H00 | Concurso de Bovinos - Vacas 

14H00 | Concurso Equino 

14H00 - 00H00 | Oferta de Plantas 

15H00 | Espetáculo de Ballet “Dançando o Fado” 
com o grupo Corpo em Movimento 

15H00 | Torneio inter-freguesias de Bilro
Torneio inter-freguesias de Sueca intergeracional 
dos Centros de Convívio 

10H00 - 00H00 | Conhecer as nossas florestas 
- Exposição e distribuição de panfletos divulga-
tivos 

10H00 | Sessão de Divulgação “Venha Conhe-
cer o Geoparque Açores”  
10h00 - 12h00 | Jogo didático no âmbito da 
sensibilização e educação ambiental “Bom 
demais para desperdiçar” 

11H00 | Concurso Bovino - Novilhos / Leite  

Conclusão do Torneio inter-freguesias de Dominó
Prova de Pesca Desportiva 

15H00 - 00H00 | Exposição de trabalhos 
realizados no âmbito das atividades/ clubes 
escolares 

15H00 - 17H00 | Atividades Infantis: “Ecogeovia-
gem, alinhas?”  

16h00 | Atuação de Hip Hop com o Ginásio 
GoGym 

16h30 | Atuação de Hip Hop com o Ginásio 
CorpuSeven 

17H00 | Atuação do Grupo de Cantares Ilha Azul 

17H00 - 18H00 | Projeção de filmes infantis  

18H00 - 20H00 | Jogo Interativo/Quiz  

18H30 | Desfile AFAMA- Concurso Canino - Com 
ou sem raça 

18h30 - 20h00 | Jogo didático no âmbito da 
sensibilização e educação ambiental “Bom 
demais para desperdiçar”  

19H00 | Entrega de prémios do Projeto “Faial Ilha 
de Tradições” 

19H00 | Torneio de Matraquilhos Humanos - cam-
po de jogos  

20H00 | Atuação de Alexandre e Misuzy 

20H00 - 21H00 | Passeio a cavalo  

21h30 | Cortejo Medieval da Escola Profissional 
da Horta

22H30 | Espetáculo com o artista continental 
“Emanuel” 

11H30 - 12H00 | Sessão de Divulgação “Venha 
Conhecer o Geoparque Açores”  

15H30 | Oferta de Plantas 

15h00 | Sessão de Divulgação “Venha Conhe-
cer o Geoparque Açores”  

17H00 - 22H00 | Exposição de trabalhos 
realizados no âmbito das atividades/ clubes 
escolares  
18H00 | Concurso Bovino - Puros  

18H00 - 20H00 | Jogo Interativo/Quiz 

18h30 - 20h00 | Jogo didático no âmbito da 
sensibilização e educação ambiental “Bom 
demais para desperdiçar”    

19H00 | Torneio de Matraquilhos Humanos  - 
campo de jogos  

19H00 | Desfile canino dos cães residentes do 
canil para adoção-AFAMA 

19H30 - 20H15 | Palestra “Agricultura Biológi-
ca nos dias de hoje e a sua estratégia para 
os Açores”, pela Dr.ª Mónica Rocha, da Bio 
Azórica   

20H00 | Conclusão do Torneio de Sueca inter-
-freguesias
Torneio inter-freguesias de Matraquilhos   

20H00 - 21H00 | Passeio a cavalo 

21H00 | Atuação do Grupo Folclórico e Etnográ-
fico de Pedro Miguel 

21h30 | Cortejo Medieval da Escola Profissional 
da Horta

21H30 | Espetáculo Equestre “Alma Lusitana” 

22H30 | Atuação da Banda ImProváveis 

00H00 | Atuação do Dj “Lazy Kid” 
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