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Madeira mantém situação de 
contingência até 31 de Janeiro

AOS OPERADORES E AGÊNCIAS DE VIAGENS

Desde o inicio que o jornal Opção Turismo, agora inserido nas páginas do Correio da Manhã Canadá, pretende ser também um 
ponto de reunião, entre profissionais do turismo português e do Canadá. Não só na área do incoming como no outgoing no 
interesse de ambas as partes.

Assim, apela-se aos operadores turísticos e agências de viagens sediadas no Canadá que nos ajudem a fazer essa ponte, con-
tactando-nos através do email info@cmctvcanada.com. l
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Air Canadá suspende 
voos para vários
destinos do Caribe

Air Canada retorna ao Chile

Decisão tomada por razões de saúde pública para contenção da pandemia covid-19

Suspensão dos voos ocorrerá de 24 de Janeiro a 30 de Abril de 2022

Governo Regional da 
Madeira declarou a situa-
ção de contingência na 

Região Autónoma da Madeira, 
por razões de saúde pública 
para contenção da pandemia 
covid-19. 

Trata-se de uma das deci-
sões tomadas pelo Conselho do 
Governo Regional que decidiu 
prolongar a situação de con-

tingência na região até 31 de 
Janeiro, na sequência da pan-
demia da covid-19, e manter as 
normas de controlo em vigor.

No documento é salientado 
que esta situação “tem efeitos a 
partir das 00:00 horas do dia 16 
de Janeiro de 2022 até às 23:59 

horas do dia 31 de Janeiro de 
2022, mantendo as normas de 
controlo da pandemia.”

Recorde-se que a situação 
de contingência na Madeira 
vigora desde 20 de Novembro, 
altura em que o executivo lide-
rado por Miguel Albuquerque, 
determinou a obrigatoriedade 
de apresentação conjunta de 
teste antigénio negativo e certi-
ficado de vacinação para aceder 
à maioria dos recintos públicos 
e privados. l

OPÇÃO TURISMO

O SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA 
NA MADEIRA VIGORA DESDE 
20 DE NOVEMBRO
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pandemia da Covid lança 
um novo golpe no sec-
tor turístico caribenho. 

Devido à rápida expansão da 
variante Ómicron, a principal 
companhia aérea do Canadá, 
a Air Canada, decidiu cancelar 
suas operações para inúmeros 
destinos caribenhos. A suspen-
são dos voos ocorrerá de 24 de 
Janeiro a 30 de Abril de 2022.

Os destinos para os quais a 
Air Canada suspende seus voos 

incluem:
• Antígua e Bermudas
• Aruba
• Nas Bahamas: Exum
• Em Cuba: Havana
• Curaçao
• Granada

• Nas Ilhas Cayman: Grand 
Cayman

• Na República Dominicana: 
Samaná, Puerto Plata e Santo 
Domingo

• São Cristóvão e Nevis
• São Martinho
• São Vicente e Granadinas

De acordo com as informa-
ções dadas pela Air Canada, a 
companhia realizará uma série 
de voos desses destinos para 
diferentes aeroportos no Canadá 
a fim de garantir que seus clien-
tes possam regressar a casa. l

pós suspender as cone-
xões devido à pandemia, 
a companhia aérea do 

Canadá retoma a rota direta 
entre Toronto e Santiago do 
Chile com três frequências 
semanais.

Após quase dois anos depois 

de ter suspendido a rota, um  
avião da companhia aérea cana-
diense aterrou no Aeroporto 
Arturo Merino Benítez, em 
Santiago do Chile, após operar 
a rota direta entre as duas cida-
des, o que facilita a chegada 
de turistas canadienses ao país 
sul-americano.

Recorde-se que a Air Canada 
suspendeu suas operações no 
Chile em Março de 2020, devido 
ao surto do coronavírus. Com 
quase dois anos de inatividade 
entre Canadá e Chile, a com-
panhia aérea retorna com uma 
frequência que ligará Toronto e 
Santiago três vezes por semana, 
operando com um Boeing 787-9 
Dreamliner, que tem capaci-
dade para 298 passageiros. l
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A COMPANHIA REALIZARÁ 
UMA SÉRIE DE VOOS DESSES 
DESTINOS PARA DIFERENTES 
AEROPORTOS NO CANADÁ A 
FIM DE GARANTIR QUE SEUS 
CLIENTES POSSAM REGRES-
SAR A CASA

RETOMA À ROTA DIRETA
ENTRE TORONTO E SANTIAGO 
DO CHILE COM TRÊS
FREQUÊNCIAS SEMANAIS
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semelhança do ano pas-
sado, o Governo decidiu 
suspender as atividades 

comemorativas do Carnaval em 
todo o território nacional, desig-
nadamente as ações de prepa-
ração, os ensaios, mas também 
os desfiles e as apresentações de 
blocos bem como as festas públi-
cas ou privadas ou em espaços 
públicos. 

Este ano, o Carnaval assina-
la-se no dia primeiro de Março 
mas, muito antes da data, ini-
ciam-se as preparações dos 
desfiles, nomeadamente na ilha 
de São Vicente, que movimenta 
milhares de pessoas. Algo que 
não vai acontecer pelo segundo 
ano consecutivo.

De igual modo, o Governo 
cabo-verdiano também suspen-
deu as atividades relacionadas 
como o Dia de Cinzas, com cele-
brações culturais e grande movi-
mentação de pessoas, sobretudo 
na ilha de Santiago, no dia a 
seguir ao Carnaval.

No que concerne aos festivais 
de música AtlanticMusic Expo e 
ao Kriol Jazz Festival, previstos 
para Abril, na cidade da Praia, 
ficam dependendo da evolução 
da situação da pandemia no 
país. l

Grupo Lufthansa (Luf-
thansa, Eurowings, Swiss, 
Austrian Airlines e Brus-

sels Airlines) já demonstrou o 
seu interesse em adquirir uma 
parte significativa das ações da 
companhia aérea nacional ita-
liana ITA Airways, que começou 
a operar em Outubro de 2021.

Ao que se sabe, o grupo aéreo 
alemão quer adquirir entre 15 e 
40% da nova companhia aérea 
transalpina, sendo que o Con-
selho da ITA está muito interes-
sado na oferta. Possivelmente, 
ambas as partes podem chegar a 
um acordo antes do Verão.

Na proposta, o grupo Lufthansa 
inclui diferentes opções de colabo-
ração com a ITA, entre as quais des-
tacam-se, para além da aquisição 
de ações, a assinatura de acordos 
comerciais, o desenvolvimento 
do Aeroporto de Roma-Fiumicino 
como ‘hub’ internacional ou a 
integração de compras.

Recorde-se que o grupo ale-
mão tinha tentado comprar a 
Alitalia, uma companhia aérea 
falida cujos restos mortais deram 
origem à ITA, com um investi-
mento de 200 milhões de euros. l

m grupo de jovens cele-
bridades canadianas, 
algumas delas ligadas ao 

Turismo e à política, conseguiu 
regressar a Montreal depois de 
passar um dia bloqueado em 
Cancun. 

Esses influenciadores voaram 
para casa graças à ajuda da Air 
Canada, já que nenhuma outra 
companhia aérea queria trans-
portá-los de volta, devido aos 
vídeos divulgados, nos quais 
podiam ser vistos dançando, 
fumando e sem máscaras ou 
distância social no voo de saída.

Imagens da festa aérea no 

voo de saída, operado pela 
Sunwing, provocaram indig-
nação no Canadá. Isto, porque 
em 15 de Abril o governo do 
Canadá emitiu um aviso aos 
seus cidadãos pedindo-lhes 
que evitassem todas as viagens 
internacionais não essenciais.

De acordo com informações 
vindas a lume na comunicação 
social, ao chegarem a Montreal, 
vários desses jovens confron-
taram a imprensa e garantiram 
que não se arrependeram do 
ocorrido.

Refira-se ainda que o caso 
foi averiguado pelas autoridades 
tendo sido suspensos ou demi-
tidos das suas funções vários 
participantes. l

X Workshop Internacio-
nal de Turismo Religioso, 
organizado pela Associa-

ção Empresarial Ourém-Fátima 
(ACISO), vai ter lugar, de forma 
presencial, nos dias 10 e 11 de 
Março, no Centro Pastoral Paulo 
VI, em Fátima.

O certame, apontado como 
um dos mais relevantes encon-
tros mundiais de profissionais 
de turismo religioso e que 
irá discutir a importância do 
turismo religioso, teve em 2021 
uma edição apenas no formato 
online, por causa da pandemia 
de covid-19.

Em 2022, os empresários 
do sector vão poder reunir-se 
de forma presencial, estando 
também prevista a participação 
virtual para os que não possam 
estar presentes na Cova da Iria. 
No dia 12, os contactos serão 
apenas ‘online’.

O evento é dirigido sobre-
tudo aos operadores turísticos, 
agentes de viagem e hoteleiros 
nacionais, e contarão com a 
participação de operadores de 

mercados consolidados e emer-
gentes.

Segundo os promotores, a 
promoção de uma bolsa de 
contactos de negócio, a promo-
ção internacional de Portugal 
enquanto destino privilegiado 
de turismo religioso e o reforço 
da importância do turismo reli-
gioso no contexto do setor turís-
tico mundial são os principais 
objectivos do workshop.

Em paralelo ao programa 
principal, terão lugar workshops 
sobre a “Herança Judaica”, na 
Guarda, e “Experiências turís-
ticas em Fátima e na Região”. l
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Rede Mama Shelter
inaugura hotel em Lisboa

RESTRIÇÕES
CABO VERDE SUSPENDE 
PREPARATIVOS PARA O 
CARNAVAL

EXPANSÃO
LUFTHANSA PRETENDE 
COMPRAR PARTE DA ITA

NOVIDADE

Trata-se da primeira incursão da cadeia na Península Ibérica

VOO POLÉMICO VOO POLÉMICO

Festa realizada em voo para 
o México indigna Canadá

X Workshop Internacional de
Turismo Religioso realiza-se em Fátima
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marca francesa de hotéis 
Mama Shelter inaugurou 
recentemente em Lisboa a 

sua primeira unidade hoteleira, 
que se encontra localizada entre 
o Príncipe Real e a Praça Mar-
ques de Pombal. Curiosamente, 
trata-se também da primeira 
incursão da cadeia na Península 
Ibérica.

A Mama Shelter é uma 
empresa familiar que tem 
revolucionado o mercado da 
hotelaria com uma abordagem 
excêntrica, atrevida, animada e 
acessível à hospitalidade. Fun-
dada em Paris, em 2008, pela 
família Trigano (co-fundadores 
do Club Med), um Mama Shel-
ter oferece aos hóspedes uma 

mistura de diversão partilhada, 
acessibilidade e serviço exce-
cional em cidades e bairros com 
histórias ímpares.

A nova unidade vocaciona-se 
por ter um espaço onde os via-
jantes e habitantes locais podem 

juntar-se para compartilharem 
experiências diversas. O hotel 
estará sempre aberto para os clien-
tes que desejem apenas frequentar 
o ‘rooftop’ e o restaurante.

Distribuídos por oito andares, 
os 130 quartos do Mama Lisboa 

foram desenhados pelo Mama 
Design Studio com o intuito de 
criar a atmosfera de conforto 
perfeita. Com uma casa de 
banho aberta e uma alcatifa 
inspirada no azulejo português 
a estender-se por todo o chão, 
os quartos coloridos carregam 
a história rica de Portugal.

Os materiais originais utili-
zados na conceção dos quartos 
vão desde os tampos de mesa 
feitos de rolhas de garrafa 
produzidas em Portugal, às 
smartTVs emolduradas em 
cortiça, passando pelos aba-
jures feitos de palhinha portu-
guesa e pela arte decorativa da 
Bordallo Pinheiro. Os quartos 
estão ainda equipados com 
Wi-Fi, ‘amenities’ sólidas, 
orgânicas e produzidas sem 
plástico, e uma televisão que 
disponibiliza uma vasta sele-
ção de filmes gratuitos.

A nova unidade terá tam-
bém serviços para os homens e 
mulheres de negócios. No edi-
fício em frente, no número 26 
da Rua Vale do Pereiro, o Mama 
Lisboa vai oferecer um espaço 
de reuniões com capacidade 
para 25 pessoas, equipado com 
um ecrã de 50”, ligação à inter-
net e um serviço completo de 
comida e bebidas. l
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Mama Lisboa tem 130 quartos, distribuidos por oito andares

Caso foi averiguado pelas autoridades
Evento acontecerá nos dias 10 e 11 de Março
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Jovens a dançar, fumar e sem máscaras dentro do avião

Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima
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