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Empreendimento turístico ficará localizado nos terrenos da antiga fábrica Loreto
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Director da Agricultura

Produção de mirtilos 
“é excelente 

oportunidade de 
negócio para os 

produtores açorianos”
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Empresário chinês vai construir 
 70 apartamentos turísticos na Calheta
O Governo dos Açores considerou uma “inequí-

voca mais-valia para a oferta turística” dos Açores o 
projecto de construção de Apartamentos Turísticos 
de 4 estrelas, na Freguesia de São Pedro, Concelho 
de Ponta Delgada, promovido por Wu Shuangmei. 
Esta unidade hoteleira  tem uma capacidade prevista 
de 70 novas camas. No entender do Executivo aço-
riano, o empreendimento projectado pelo empre-
sário chinês, constitui “uma inequívoca mais-valia 
para a oferta turística açoriana, nomeadamente pela 
criação de um produto turístico relacionado com a 
actividade piscatória, estabelecendo assim uma re-
lação com a história local e a actividade que ali se 
desenvolveu, através da criação de um centro de ac-
tividades náuticas, com soluções e registos fotográ-
ficos da antiga baía da Calheta de Pêro Teive”.
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PSD/A afirma 
que relatório de 

alienação da SATA 
“não tem proposta 

vinculativa 
da Icelandair”
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Exposição de 
Carlos Mota em 
Baku foi um êxito 
com o apoio de um 
jovem diplomata 

açoriano no 
Azerbaijão


