
Portugal, 13 de janeiro de 2023


Podcast “Travel Notes” - Ep.01 / Temporada 2 

Olá e bem-vindo ao podcast Travel Notes. 

Este é o Episódio 1 da Temporada 2. 

Se normalmente ouve este podcast, provavelmente está a perguntar-se porque 
está agora em inglês. 

Desde que o Travel Notes começou, tem estado sempre na minha língua materna, 
o português. 

Por isso, peço desculpa antecipadamente pela minha pronúncia em inglês. 

Mas a verdade é que notei uma grande quantidade de ouvintes, de outros países, 
tentando ouvir este podcast. 

Assim, decidi a partir de agora fazer este programa numa das línguas mais 
universais: o inglês. 

Dito isto: bem-vindo, bem-vindo ao Travel Notes, o podcast onde o levo numa 
viagem à volta do mundo! 

Partilhando todas as minhas dicas de viagem, para que a sua próxima aventura 
possa ser inesquecível. 

(MÚSICA INTRO) 

Na semana passada, fiz um inquérito no Instagram perguntando que viagem 
gostariam que eu apresentasse neste episódio, e a maioria do seguidores 
escolheu as Flores. 

Para aqueles que não sabem, Flores é uma das 9 ilhas dos Açores, um arquipélago 
português no meio do Oceano Atlântico. 

As Flores é conhecida como uma das mais belas ilhas de todas. 

E eu não podia estar mais de acordo. 
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Viajei para lá em 2021 e passei 3 dias neste lugar mágico. 

A primeira imagem que me vem à cabeça são as intermináveis quedas de água 
que correm por penhascos luxuriantes, quase como algo retirado do filme Avatar. 

É definitivamente o lugar para ir se é um amante da natureza. 

Vou contar-lhe tudo sobre as coisas que me fizeram sentir apaixonada por esta 
magnífica ilha dos Açores. 

Mas, primeiro, um pouco de história. 

(MÚSICA) 

A ilha das Flores tem 140 km2 e a sua montanha mais alta chama-se Morro Alto. 

Juntamente com a ilha do Corvo, também nos Açores, foi descoberta em 1452 por 
um explorador chamado João de Teive. 

Durante centenas de anos, passou de mão em mão, sendo invadida por piratas e 
visitada por baleeiros vindos dos EUA. 

Mas a expansão mais significativa desta ilha aconteceu com a instalação de uma 
Base Militar Francesa e de toda a comunidade que lá veio viver. 

Tudo isto e muito mais se pode aprender no Museu das Flores, numa cidade 
chamada Santa Cruz das Flores. 

Mas deixe-me falar-lhe dos outros lugares que não pode deixar de visitar nesta 
ilha. 

(MÚSICA) 

Então, pronto para tirar Notas de Viagem? Vamos a isso! 

O primeiro lugar de que lhe quero falar é o Poço da Ribeira do Ferreiro. 

Este é um local tão único na ilha. Basta colocar no seu GPS e encontrará a entrada 
perto de uma ponte rodoviária. 
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O caminho para este paraíso é um pouco acidentado, mas bem marcado e 
atravessará uma floresta luxuriante até chegar à mais bela lagoa com quedas de 
água. 

Não se pode nadar aqui, ou pelo menos não o creio. Mas sente-se um pouco para 
absorver esta incrível paisagem. Prometo-lhe que não se arrependerá. 

A seguir quero falar sobre as Sete Lagoas espalhadas pelo Parque Natural das 
Flores. 

Tem as lagoas Branca, Negra, Comprida e Seca, na zona de Morro Alto.  

No sector sul do planalto chegará às lagoas Funda e Rasa, e perto do Pico do Touro 
encontrará a Lagoa da Lomba. 

Estes lugares vão deixá-lo sem palavras. 

Se estiver curioso, veja as imagens do artigo que escrevi sobre Flores em 
marleneonthemove.com. Vou deixar o link na descrição deste episódio. 

No artigo pode também encontrar mais informação sobre o Miradouro Craveiro 
Lopes, um lugar estratégico para olhar sobre uma pequena aldeia chamada 
Fajãzinha, aninhada num vale e perto do mar. 

Finalmente, se gosta de museus, já falei sobre o Museu das Flores, um ponto de 
passagem obrigatório se quiser saber mais sobre a história da ilha. 

Mas visite também a Fábrica da Baleia do Boqueirão. Esta é uma antiga fábrica 
que conta a história da caça à baleia nas Flores. 

Primeiro, deixe-me dizer-lhe que sou totalmente contra esta bárbara tradição de 
pesca furtiva. Mas, não menos importante, faz parte da história da ilha e do seu 
povo e não devemos ignorá-la. 

Dica de viagem: leve o fato de banho! 

Ao lado deste museu existem belas piscinas naturais, onde pode nadar e divertir-
se em águas cristalinas. 
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(MÚSICA) 

Estamos quase no fim deste episódio, mas quero deixar-lhe algumas notas finais. 

Para ir às Flores pode apanhar um avião a partir das ilhas de São Miguel, Faial ou 
Terceira. Sendo São Miguel a ilha principal do arquipélago dos Açores. 

Além disso, reserve um dia da sua viagem para ir visitar o Corvo. É a pequena ilha 
mesmo ao lado das Flores e pode lá ir num passeio de barco. 

Quanto ao surf, infelizmente, não encontrei nenhum lugar perfeito para o fazer. 
Portanto, se alguma vez lá for e vir um bom spot para surfar, por favor avise-me. 

E, é isso! 

Espero que tenha gostado deste episódio e se tiver alguma dúvida, por favor entre 
em contacto! Farei o meu melhor para tentar ajudar. 

Não se esqueça também de subscrever o podcast. Estou de volta todos os meses 
com uma nova aventura, cheia de notas de viagem. 

Boas viagens! 

(MÚSICA FINAL) 
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