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AOS OPERADORES E AGÊNCIAS DE VIAGENS

Desde o início 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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REPORTAGEM

Vinhos de Portugal 
apostam no Canadá

Lynx Air: a nova companhia 
aérea ultra-low cost do Canadá

Nova operadora realizou o primeiro voo entre as cidades de Calgary e Vancouver

EXPANSÃO

AVIAÇÃO

COVID-19

Espanha aboliu uso de 
máscaras, mas há exceções

Decreto-lei do Boletim Oficial do Estado

Presença é promovida pela ViniPortugal

s produtores portugueses 
de vinho vão participar 
nas Grandes Provas no 

Canadá entre 25 e 27 de abril, 
em Toronto e Montreal e no dia 
2 de maio em Vancouver.

Esta presença é promovida 
pela ViniPortugal, através da 
sua marca para os mercados 
internacionais, a Wines of Por-
tugal, explica a entidade em 
comunicado, lembrando ainda 
que a ação se dirige a 650 pro-
fissionais.

A ViniPortugal organiza estas 
três provas com o objetivo de 
criar novas oportunidades de 
negócio aos produtores portu-

gueses neste mercado e refor-
çar a notoriedade dos vinhos 
nacionais no Canadá, lê-se no 
comunicado. l

OPÇÃO TURISMO

O
Sala de provas da ViniPortugal

DI
RE

ITO
S R

ES
ER

VA
DO

S

s passagens aéreas no 
Canadá podem ficar mais 
baratas num futuro pró-

ximo. Uma nova companhia 
aérea ultra-low cost acaba de 
nascer no país norte-ameri-
cano. Trata-se da LynxAir, cujo 
primeiro voo ligou as cidades de 
Calgary e Vancouver.

A empresa não descarta fazer 
voos internacionais mais tarde 
para outros destinos que os 
canadianos gostam muito, como 

as Caraíbas ou a América Latina.
“A Lynx está numa missão 

para tornar as viagens aéreas 
acessíveis a todos os canadia-
nos, com um modelo de preços 
transparente que permite aos 
passageiros escolher e pagar 
pelos serviços que desejam. 
As passagens aéreas têm sido 
muito caras por muito tempo 
no Canadá, e o nosso objetivo é 
mudar isso”, explicou Merren 
McArthur, CEO da Lynx Air, ao 
apresentar a nova companhia 
aérea.

Atualmente, a Lynx vai ope-
rar voos domésticos, mas a 
empresa não descarta voos 

internacionais para mais tarde, 
o que pode significar uma redu-

ção nos custos em passagens 
para outros destinos nas Caraí-
bas ou na América Latina.

Para começar, a frota da 
Lynx Air é constituída por três 
Boeing 737. Mas a companhia já 
informou que espera mais duas 
aeronaves nos próximos meses, 
esperando chegar às 46 aerona-
ves nos próximos sete anos.

Durante este verão, a 
empresa já estará a operar 148 
voos por semana, o que equivale 
a 27 mil assentos programados. 
A empresa também conta atual-
mente com 165 funcionários e 
pretende expandir sua força de 
trabalho para 400 até ao final 
do ano. l
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A "Estamos numa missão
para tornar as viagens 
aéreas acessíveis para todos 
os canadianos"
Merren McArthur
CEO da Lynx Air

Empresa quer expandir a frota

Boletim Oficial do Estado 
espanhol publicou recen-
temente o novo decreto-

-lei que põe fim a dois anos de 
obrigatoriedade de utilização de 
máscaras de proteção individual 
em espaços interiores no âmbito 
da pandemia da covid-19.

No entanto, o uso de más-
caras continua a ser obrigatório 
em espaços onde possam exis-
tir pessoas vulneráveis, como 
visitantes e trabalhadores em 
centros de saúde, farmácias e 
estabelecimentos sociais e de 
saúde, incluindo lares para ido-
sos, e em todos os transportes 
públicos.

As autoridades de saúde 
espanholas também recomen-
dam a utilização de máscaras 

quando há multidões e no caso 
de pessoas vulneráveis.

Será o caso nas escolas, por 
exemplo, onde deixa de ser 
obrigatório o uso de máscara 
nas salas de aula, embora seja 
recomendado para professores 
com fatores de vulnerabilidade.

Nos locais de trabalho, os 
serviços de prevenção de riscos 
profissionais serão responsáveis 
pela avaliação da necessidade 
de usar máscara.

Noutros locais fechados de 
utilização pública como lojas, 
cinemas, teatros, salas de con-
certos, museus, bares, restau-
rantes, locais de vida noturna, 
recomenda-se o “uso respon-
sável” de máscaras, assim como 
no ambiente familiar, reuniões 
de amigos e celebrações priva-
das. l
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MSC Cruzeiros já abriu as 
vendas para o MSC World-
Cruise 2024, com um novo 

itinerário a bordo do MSC Poe-
sia, com partida prevista para 05 
de janeiro de 2024.

Ao embarcar no navio para 
uma viagem espetacular de 121 

dias nos portos de Civitavec-
chia/Roma, Génova, Marselha 
ou Barcelona (nos dias 4,5, 6 ou 
7 de janeiro de 2024, respetiva-
mente), os passageiros partirão 
para os seus primeiros destinos 
onde, ao longo de quase quatro 
meses, irão viver um roteiro de 
experiências inesquecíveis pelo 
mundo.
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VIAGENS INTERNACIONAIS

Cuba alivia restrições para viajantesBarcelona vai proibir 
fumar nas suas praias

MSC Cruzeiros lança vendas 
para o World Cruise 2024

NOVAS MEDIDAS

CRUZEIROS

Visite as Aldeias
Históricas com o seu smartphone

NOVA APP

Nova app permite-lhe realizar uma visita interativa e personalizada por estes pontos históricos de Portugal

Medida abrange toda a costa da cidade

A

app ‘Aldeias Históricas’, 
disponível para Android 
e iOS, permite-lhe rea-

lizar uma visita interativa e 
personalizada por estes pontos 
históricos do nosso país. 

A nova aplicação customi-
zada para toda a rede de Aldeias 
Históricas de Portugal, que 
conta a história das aldeias e 
dos seus principais pontos de 
interesse, transformando-as 
em verdadeiras ‘smart desti-

nations’. A app Aldeias Histó-
ricas disponibiliza ao cidadão 
ou turista notícias, eventos, 
percursos pedestres e pontos 
de interesse em toda a rede, 
no idioma do smartphone do 
utilizador, em 10 autarquias: 
Almeida, Belmonte, Castelo 
Mendo, Castelo Novo, Cas-
telo Rodrigo, Idanha-a-Velha, 
Linhares da Beira, Marialva, 
Monsanto, Piódão, Sortelha e 
Trancoso. 

Esta aplicação dispõe tam-
bém de mapas interativos, que 
agrupam os pontos de inte-

resse por categorias de modo a 
facilitar a pesquisa, tais como 
Transportes, Restaurantes, Cas-
telos e Fortes, Parques, Igrejas 
e Mosteiros, Exposições, Sítios  

Arqueológicos, Alojamento e 
muito mais. Esta visualização 
pode ainda ser realizada através 
da opção de realidade aumen-
tada, que permite identificar os 

pontos de interesse mais próxi-
mos de si, ao apontar a câmara 
do smartphone ou tablet ao seu 
redor. 

De notar também que a 
app ‘Aldeias Históricas’ dispõe 
ainda de um Assistente Visual 
que através da funcionalidade 
‘text-to-speech’ transforma os 
conteúdos de texto em áudio, 
descartando assim o uso de 
equipamento adicional. 

Uma ferramenta muito útil 
e bastante inclusiva, nomea-
damente junto da comunidade 
invisual. l
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epois de várias experiên-
cias levadas a efeito pelas 
autoridades de Barce-

lona com vista a uma redu-
ção significativa nas beatas de 
cigarro abandonadas na areia 
das praias e consideradas alta-
mente poluentes, foi decidido a 
proibição do tabagismo nas dez 
praias da costa de Barcelona.

A medida procura tornar 
os locais mais saudáveis para 
uma convivência, com menos 
desperdício e respeito ao meio 
ambiente.

Essa iniciativa, que será 
implementada todos os dias, 
será lançada em duas fases. 

Assim, durante os meses de 
abril a junho, será realizada uma 
campanha de informação para 
divulgar a medida e conscien-
cializar sobre as suas vantagens. 

Os cruzeiros começam com 
alguns dos principais destaques 
no Mar Mediterrâneo, incluindo 
paragens em França, Espanha, 
Itália, Malta, Chipre, uma per-
noita em Haifa, Israel e visita 
de um dia ao Cairo através de 
PortSaid/Alexandria, Egito. Os 
passageiros passarão pelo Canal 
do Suez, até ao Mar Vermelho, 
com visitas a Luxor e Petra.

Depois de uma pernoita em 
Jeddah, na Arábia Saudita, o 
navio segue para o sul em dire-
ção a Zanzibar, Seychelles e 
Maurícia antes de seguir para a 
África Continental para um tour 
pela África do Sul - Durban, 

Port Elizabeth e uma pernoite 
na Cidade do Cabo.

Em seguida, o navio cruza 
o Oceano Atlântico Sul até à 
América do Sul para navegar 
pelo rio Amazonas até Manaus. 
Ainda no Brasil, os passageiros 
farão escalas em Salvador da 
Bahia e Belém, para além de 

uma pernoita no Rio de Janeiro.
De seguida, as Caraíbas: 

Santa Lúcia, Barbados, Marti-
nica, República Dominicana e 
Bahamas, incluindo a ilha par-
ticular da MSC Cruzeiros, Ocean 
Bay, a caminho da América do 
Norte.

Aqui, aguardam-se pernoi-
tas em Miami, Flórida e Nova 
Iorque, antes de continuarem 
para o norte até Nova Scotia e 
Quebec, no Canadá. 

No caminho de volta para 
casa, visitas a algumas das 
melhores cidades do norte da 
Europa, para além da Gronelân-
dia e da Islândia. l

governo de Cuba anunciou 
que reduziu os requisitos 
de entrada para viajantes 

internacionais, eliminando a 
exigência de apresentar teste 
PCR ou antígeno negativo para a 
Covid-19 ou certificado de vaci-
nação. A decisão tomada pelas 
autoridades cubanas de eliminar 
um teste realizado antes da che-
gada a Cuba ou o certificado de 
vacinação foi adotada de acordo 
com a situação epidemiológica 
internacional e nacional da 
Covid-19, além dos níveis de 
imunização alcançados.

No entanto, continua a rea-
lização de testes aleatórios na 

chegada ao país, tendo em conta 
o número de voos e a chegada de 
barcos a Cuba, tendo sempre em 
atenção o risco epidemiológico 
existente em cada um dos países 
de origem. 

Refira-se que estes testes 
aleatórios são gratuitos e, se o 
resultado for positivo, vários 
protocolos serão ativados para 
o controlo clínico-epidemioló-
gico da Covid-19.

Acrescente-se ainda que 
outras regras sanitárias per-
manecerão em vigor, como o 
distanciamento social, a desin-
feção em pontos de entrada 
e saída dos viajantes no país, 
bem como o uso obrigatório de 
máscaras. l

A partir de julho, a decisão será 
implementada e incluirá multas, 
de cerca de 30 euros, para quem 
não cumprir as normas. 

Para a aplicação do novo regu-
lamento, implicará uma modi-
ficação da portaria de usos das 
estradas e espaços públicos da 
cidade, que estará pronta no verão 
e que é protegida pela lei aprovada 
em 31 de março no Congresso 
sobre resíduos e solos poluentes 
para uma economia circular.

Saliente-se que esta legis-
lação autoriza os municípios 
a regular e sancionar o tabaco 
nas praias, a fim de reduzir o 
desperdício e a poluição no mar.

Por outro lado, a medida visa 
reduzir o número de fumantes, 
bem como o inconveniente para 
outros usuários da praia e ainda 
melhorar a gestão de resíduos e 
a conservação sustentável das 
praias. l
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Navio de cruzeiro MSC Poesia
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