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Líder do Retiro -> Daniel Azevedo   

  
Daniel Azevedo é terapeuta e formador de Reiki, Leitura de Aura e 

Meditação. Fundou o seu próprio centro escola de desenvolvimento 

pessoal, humano e espiritual no Porto. Escreve diariamente os seus 

textos e reflexões, e conta já, com vários artigos publicados em 

revistas da especialidade. 

 

É um verdadeiro apaixonado pelo mundo e pela sua diversidade, 

adora conhecer e aprender sobre culturas e estilos de vida, e claro, 

adora estar em contacto com as pessoas, aprendendo e partilhando. 

 

Acredita que as experiências são das maiores riquezas da vida, e que 

os retiros e viagens são, uma forma gratificante e contemplativa de 

embelezar a vida e de conhecer pessoas. 

Adora a natureza, viagens e comida. Vive a vida a sorrir e adora viver. 

 

Aguardando por ti neste retiro, que vai se inesquecível! 
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Líder do Retiro -> Ana Margarida 

  

Ana Margarida, é uma mulher do Norte, tendo também se deslumbrado pelos 

encantos da capital portuguesa. Estudou estética em Lisboa, direcionando-se mais 

na área das terapias holísticas e massagens.  

 

O fascínio pelo turismo sempre esteve presente, tendo trabalhado nestes últimos 12 

anos, maioritariamente, em Spa's de Hotéis 5*. Conhecer pessoas de diferentes 

países, com culturas distintas todos os dias, poder tratá-las e promover o seu bem-

estar, tornou-se mais que gratificante para Ana, tornou-se numa missão de vida. 

 

Sendo atualmente, Terapeuta de Reiki, Leitora da Aura, Terapeuta de Regressão e 

apaixonada pelo ser humano e seus relacionamentos sejam eles, familiares, 

amorosos ou sociais, continua na busca constante de conhecimento e estudo nesse 

campo, para assim, continuar a ajudar a humanidade.  

 

Adepta de viagens, dentro e fora de Portugal, tenta sempre acumular o máximo de 

experiência e aventura, de cada local que visita. Os Retiros em Viagem são a sua 

adoração, pois é lá que sente a cumplicidade de um grupo, se criam relações de 

amizade e de confiança.  

 

Garante que, quem faz um Retiro em Viagem, jamais esquecerá os lugares 

percorridos, as emoções experienciadas e a comunhão entre todos.  

A boa disposição e energia fazem parte da sua personalidade, bem como, uma boa 

pitada de sentido de humor.  
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O Centro Escola GO->IN, nasceu em 2020 no Porto e 

tem como objetivo, proporcionar caminhos de vida e de 

bem estar, com crescimento para todos os que querem 

aprender, melhorar e mudar a sua vida.  

  

No Centro Escola GO->IN, encontrará várias terapias e 

cursos, como: Reiki, Leitura de Aura e Meditação, com 

o objetivo de proporcionar conhecimento e 

desenvolvimento pessoal, humano e espiritual. 

 

É uma Escola para a Vida! 
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Voos Air Azores 

Nº de Voo Data Percurso Partida Chegada 

S4 121 22MAY 
LISBOA - PONTA 

DELGADA 
06H00 07H25 

S4 126 27MAY 
PONTA DELGADA - 

LISBOA 
20H10 23H25 
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De 22 a 27 de Maio de 2021, iremos embarcar numa viagem, que abraça a 

jornada da tua vida, com os terapeutas Daniel Azevedo e a Ana Teixeira do 

Centro Escola GO->IN.    
 

Serão 2 dias de Retiro e com outros 4 dias para nos perdermos na beleza 

desta ilha Fascinante! 

 

Mas porquê um Retiro  

na Ilha de São Miguel?  
Porque esta Ilha Fantástica, reúne todas as condições de segurança para te 

poderes conectar à beleza da sua Natureza, indo de encontro à tua Essência. 

 

RETIRO JORNADA DA VIDA 

A busca pessoal é a Jornada de uma Vida; a V. I. D. A. é o que acontece no 

meio.  

 

Viver. Iluminar. Doar. Amar. Este é o lema deste Retiro e desta nossa jornada 

em conjunto. Nos Retiros em viagem, a descoberta e o autoconhecimento são 

garantidos.  

 

Partilham-se experiências de vida, conhecimentos e juntos, encontramos um 

lugar de paz interior. Um lugar seguro, onde em grupo, rumamos para uma 

viagem ao mais profundo do Ser, através de práticas de meditação guiada e 

técnicas de desenvolvimento pessoal.  

 

Quem faz um Retiro em Viagem, jamais esquecerá quem conheceu, os lugares 

percorridos, as emoções  sentidas e a comunhão entre todos. Garantido um 

guia para uma Vida feliz!  

 

Esperamos por ti nesta viagem e Jornada da tua V. I. D. A.! 
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22 maio 
LISBOA – PONTA DELGADA - CALOURA  
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida. Formalidades de 
embarque e partida no voo Air Azores S4121, que parte às 06H00 com 
destino a Ponta Delgada . Alojamento no  Caloura Hotel Resort 4* 
Dia livre para desfrutar deste incrivel hotel junto ao mar. 
Jantar no hotel.  
 

23 maio 
RETIRO JORNADA DA VIDA - CALOURA  
Pequeno almoço.  
Actividades do Retiro Jornada da vida. 
Almoço. 
Jantar e alojamento. 
 
 

24 maio  
RETIRO JORNADA DA VIDA - CALOURA   
Pequeno almoço.  
Actividades do Retiro Jornada da vida. 
Almoço. 
Jantar e alojamento. 

It
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25 maio 
FURNAS 
Pequeno-almoço no hotel. Partida do hotel com breve paragem em Vila 
Franca do Campo, outrora primeira capital da ilha (possibilidade de provar as 
famosas Queijadas da Vila- não incluído). Continuação em direção às Furnas, 
paragem na Lagoa da Furnas para visitar a zona onde é cozinhado, por 
vapores vulcânicos, o famoso “Cozido das Caldeiras” . 
 
Almoço em restaurante local onde será servido o “Cozido das Caldeiras”. 
Após o almoço, visita ao Jardim Terra Nostra, um dos mais bonitos e 
interessantes de Portugal, com uma piscina termal de água quente 
(possibilidade de tomar banho).Visita à zona das “Caldeiras” local onde 
poderá provar diversas águas minerais. Aqui, a variedade de formas de 
manifestação vulcânica é interessante: algumas lamacentas, outras de águas 
cristalinas ou então apenas vapor de enxofre. Continuação até ao Miradouro 
do Pico do Ferro, de onde se tem uma perspetiva geral da Lagoa das Furnas. 
A próxima paragem é uma das plantações de chá para visita e possibilidade 
de provar uma amostra do chá produzido. Regresso ao hotel. Jantar. 
 
Notas: * Recomendamos que os participantes tragam calçado e vestuário 
confortável. Caso queiram tomar banho no jardim Terra Nostra é necessário 
fato de banho, toalha e chinelos. A água férrea da piscina mancha tecidos de 
cores claras e vivas, o uso de fatos de banho e toalhas de cores escuras é 
recomendável. Não há duches de água quente. 
  
 

26 maio 
SETE CIDADES E FOGO   
Pequeno-almoço no hotel. Partida do hotel em direção à Fajã de Baixo para 
visita a uma plantação de ananases em estufa. Continuação pela estrada do 
Pico do Carvão, com uma bonita vista pela parte central de São Miguel, e de 
onde se podem observar a costa norte e a costa sul da ilha em simultâneo. 
 
Segue-se em direção ao Miradouro da Vista do Rei, donde se podem admirar 
as Lagoas das Sete Cidades, Lagoa Azul e Lagoa Verde. Na descida ao Vale 
das Sete Cidades, breve paragem no miradouro da lagoa verdejante de 
Santiago. Chegada ao vale e algum tempo livre para passear ou visitar a 
igreja de São Nicolau. A próxima paragem será o Miradouro do Escalvado 
com vistas para os Mosteiros e Ferraria.  
 
Continuação pela costa norte da ilha. Paragem para almoço em restaurante 
local. Continuação da excursão até à cidade da Ribeira Grande cujas ruas 
estreitas e jardim, municipal estão cheios de exemplos da arquitetura 
urbana dos séculos XVII e XVIII. De seguida, subida ao Pico da Barrosa, a 900 
metros de altitude, onde se contempla uma vista fabulosa da Lagoa do Fogo. 
A caminho, paragem para visitar no Monumento Natural e Regional da 
Caldeira Velha. Regresso ao hotel. Jantar. 
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27 maio 
PONTA DELGADA - LISBOA  
Pequeno-almoço no hotel e check-out. Partida do hotel com toda a 
bagagem para descobrir a pé o centro histórico da capital do arquipélago.  
 
Debruçada em redor de uma baía natural e identificada pelos três arcos das 
Portas da Cidade, Ponta Delgada destaca-se pela quantidade de igrejas e 
pela sua imagem quase monocromática transmitida pelo uso da cor branca 
e do basalto negro nos edifícios.Após uma visita ao Mercado da Graça 
continuamos para a zona da “Matriz” onde está localizada a Igreja de São 
Sebastião, bem como o monumento das Portas da Cidade e o edifício da 
Câmara Municipal.  
 
Continuação para o Campo de São Francisco onde se localiza o Convento da 
Esperança. A sua capela está associada ao culto do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres, o patrono das maiores festividades religiosas dos Açores. Outro 
local de interesse é o Forte de São Braz mandado construir no século XVI 
para defesa contra ataques de corsários e piratas.  
 
A excursão inclui também uma visita a um dos núcleos do Museu Carlos 
Machado (exposição de Arte Sacra na Igreja do antigo colégio Jesuita ou 
Ciências Naturais no antigo convento de Santo André). A visita ao interior 
das Igrejas será feira sempre que possível e sujeita aos serviços religiosos 
Após almoço num restaurante local, partida para o aeroporto de Ponta 
Delgada. 
 
Formalidades de embarque e partida no voo Air Azores S4126, que parte às 

17h55 com chegada prevista a Lisboa às 21h10.  
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23 maio 
MANHÃ 
Uma viagem pela Mente 
Meditação 
Os 3 movimentos de vida e cura 
Meditação 
Almoço 
 
TARDE 
Meditação 
Karma 
Exercícios de Desenvolvimento pessoal 
A ação para o mundo 
Jantar 
 
NOITE 
Ancestralidade e luz interior 
Meditação 
Descanso 

 
 
24 maio 
MANHÃ 
Relacionamentos 
Critérios, escolhas, decisões e responsabilidade 
Meditação 
 
TARDE 
O Eu 
A identidade 
A criança interior 
 
NOITE 
Cura pai e mãe  
Meditação 
Descanso 
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Alojamento 

Localidade 
Nº de 

Noites 
Hotelaria 

Caloura 5 noites Caloura Hotel Resort 4* 

https://calourahotel.com/ 

  Valor total por passageiro alojado em quarto duplo: 

1450 € 
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Alojamento 
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Condições 

   Valor da Viagem Inclui: 
 

 

• Voos Air Azores em classe económica com bagagem de mão e 

porão; 

• 5 noites de alojamento conforme itinerário no hotel 
mencionado; 

• Refeições: 6 pequenos almoços, 5 jantares e 2 almoços sem 

bebidas incluídas; 

• Acompanhamento Daniel Azevedo e Ana Teixeira; 

• Meditações mediante programa entregue na viagem; 

• Assistência durante toda a viagem por Filipa Lourenço; 

• Guias local. 

• Taxas de aeroporto, segurança, combustível; 

• Seguro de assistência em viagem. 

• Seguro de cancelamento em caso de Covid.   
 

   Valor da Viagem Não Inclui: 
 

• Eventuais aumentos dos preços de combustíveis; 

• Bebidas às refeições; 

• Gratificações (gorjetas a guias e motoristas) 

• Quaisquer outros serviços não mencionados no programa, bem 

como extras e despesas de caráter pessoal. 
 

   Condições de Pagamento: 

 
 

• Ato de inscrição: 150,00eur; 

• Até 15 de março reforço: 600,00eur 

• Restante pagamento até dia 10 de abril: 700,00 

• É possível fazer pagamentos faseados, desde que os prazos 

acima indicados sejam cumpridos. 

• Possibilidade de crédito (sob consulta).  
 

 
 

Programa válido para 25 participantes. 

Programa pode sofrer alterações de horários. 

Programa sujeito às condições gerais da Casa das Viagens, favor consultar condições. 
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INFORMAÇÕES 

COVID 19 

 

 
VIAJAMOS EM SEGURANÇA! 

 
 

É obrigatório fazer o teste de zaragatoa do Covid19, sendo que para os Açores é 

totalmente comparticipado.  

A viagem inclui um seguro de cancelamento, para o caso do resultado do teste ser  

positivo.   
É obrigatório o uso de mascara nos aeroportos, aviões e hotéis. 

Informação atualizada a dia 31 de Outubro de 2020, podendo alterar. 
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FILIPA LOURENÇO 

933 928 139 
 

filipa.lourenco@acasadasviagens.pt 

filipalourencoviagens.pt  

 

DANIEL AZEVEDO 

967 363 280 
 

danielazevedo@outlook.com 

danielazevedo.pt 
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