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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

‘Vamus Algarve’, para conhecer a região sem limites

Varíola dos macacos pode
causar restrições nas viagens

Alguns países começaram já a implementar quarentenas para pacientes infetados

VIAGENS

RESTRIÇÕES

medida que o número 
de casos de varíola dos 
macacos, doença viral que 

provoca alguns sintomas, como 
febre e aumento dos gânglios 
linfáticos, no entanto menos 
letal que a varíola humana, 
continua a crescer em todo o 
mundo, alguns países começa-
ram já a implementar quaren-
tenas para pacientes infetados.

Por exemplo, na Bélgica, o 
Governo introduziu uma quaren-
tena obrigatória de 21 dias para 
pacientes com varíola, mas ainda 
não para contatos próximos.

No Reino Unido, pessoas com 
alto risco de contrair a doença 

devem isolar-se por 21 dias, 
incluindo contactos domésticos 
ou profissionais médicos que 
trataram pacientes infetados.

A OMS, Organização Mun-
dial da Saúde, aponta que já 
foram ultrapassados mais de 

100 casos confirmados diversos 
países, como Estados Unidos, 
Reino Unido, Canadá, Austrália, 
Alemanha, França, Itália, Espa-
nha, Suécia, Bélgica, Portugal e 
Holanda.

Todavia, a OMS salienta que 

os casos confirmados não têm 
ligações com viagens a países 
africanos endémicos.

“Com base nas informa-
ções disponíveis atualmente, 
os casos têm sido identifica-
dos principalmente, mas não 
exclusivamente, entre homens 
que fazem sexo com homens 
que procuram atendimento em 
clínicas de atenção primária e 
saúde sexual”, revela a OMS.

Face ao aumento do número 
de infeções, a OMS poderá 
declarar a infeção viral como 
uma emergência internacio-
nal, sendo então provável que 
aconteçam algumas restrições 
de viagem.

Se uma emergência for 
declarada, a Comissão Europeia 

iajar dentro do principal 
destino de férias português 
é agora ainda mais fácil: o 

passe turístico de transporte que 
permite aceder a todas as linhas 
de autocarros ‘Vamus Algarve’ 
já está à venda nos 20 postos de 
turismo da Região de Turismo do 
Algarve (RTA).

Sem um número limite de 
viagens, o passe turístico é 
válido por um período de três 
dias ou sete dias a partir da 
primeira validação nas linhas 

regulares “Vamus Algarve”, 
incluindo o serviço Aerobus, 
que liga o aeroporto de Faro ao 
centro da cidade e a Albufeira, 
Lagoa, Portimão e Lagos, e a 
nova linha EVA Cliffs Line, que 
transporta o viajante por alguns 
dos principais pontos turísticos 
do destino em modo ‘hop on 
hop off’.

O passe turístico de três 
dias tem um custo de 35 euros 
e o de sete dias pode ser adqui-
rido por 45 euros na rede de 
postos de informação turística 
espalhados por toda a região, 
visitados anualmente por mais 

de meio milhão de turistas, 
excursionistas e residentes no 
Algarve.

‘Ligamos o Algarve de uma 
ponta à outra’ é a assinatura do 
serviço ‘Vamos Algarve’, pen-
sado para residentes e turistas 
que procuram o autocarro como 
meio de transporte. l

também emitirá recomenda-
ções temporárias aos Esta-
dos-membros, e certamente 
alertará contra as restrições 
de viagem que, embora úteis 
para limitar a propagação ini-
cial, podem devastar países 
que dependem do comércio 
e do turismo, especialmente 
aqueles com economias frá-
geis e capacidades limitadas 
de saúde.

Nos Estados Unidos, o CDC, 
Centros de Controle e Preven-
ção de Doenças, já emitiu um 
alerta de viagem ‘Nível 2’, des-
tinado a países que relataram 
casos confirmados de varíola 
dos macacos. l
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"Com base nas informações 
disponíveis atualmente, os 
casos têm sido identifica-
dos principalmente, mas 
não exclusivamente, entre 
homens que fazem sexo 
com homens que procuram 
atendimento em clínicas de 
atenção primária e saúde 
sexual"
Organização Mundial de Sáude

OMS poderá declarar a infeção viral como uma emergência internacional

Sem um número limite de viagens, o passe turístico é válido por um período de três dias ou sete dias a partir da
primeira validação
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V PENSADO PARA RESIDENTES 
E TURISTAS QUE PROCURAM 
O AUTOCARRO COMO MEIO DE 
TRANSPORTE
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Passes de três e sete dias dias custam 35 e 45 euros, respetivamente
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REPORTAGEM

Parceria entre Hertz e operador turístico 
NARAT promove os  Açores no Canadá

DESTINO

Vinhos Vila Galé distinguidos em França e na Alemanha

Emirates recruta novos
tripulantes até final de junho

Aldeia histórica
de Sortelha acolhe 
filmagens da Netflix

DISTINÇÃO

RECRUTAMENTO FILME

Com esta parceria, a Hertz passa a integrar a oferta dos pacotes turísticos independentes lançados a preços acessíveis 
pelo operador NARAT

Emirates comunicou que 
iniciou um processo de 
recrutamento de novos 

tripulantes de cabine, em 30 
cidades, até ao final de junho.

Segundo o comunicado que 
nos foi enviado pela companhia 
aérea dos Emirados Árabes Uni-
dos, as várias equipas de recru-
tamento da Emirates irão viajar 
da Austrália para o Reino Unido 
e para dezenas de cidades euro-
peias, bem como para Toronto e 

Vancouver, no Canadá, e ainda 
para o Cairo, Argel, Tunes e 
Bahrein.

Após um processo de can-
didaturas online iniciado em 
novembro do ano passado, 
a Emirates vai agora fazer 
uma digressão por 30 cidades 
durante as próximas seis sema-
nas, para avaliar potenciais 
candidatos a integrar a equipa 
de tripulantes da companhia 
aérea, que é atualmente com-
posta por elementos de 160 
nacionalidades. l

‘streaming’ Netflix.
Segundo a autarquia do Sabu-

gal, as filmagens da produtora 
internacional levarão a alguns 
condicionamentos à circulação 
e à visitação de Sortelha.

Sortelha é palco de filma-
gens em vários dias de maio 
a junho, situação que causará 
condicionamentos de circu-
lação. De 11 a 15 de junho já 
não haverá restrições, mas 
ainda podem estar a decorrer 
trabalhos de remontagem e 
limpeza. l

aldeia histórica de Sor-
telha, no concelho do 
Sabugal, é um dos locais 

escolhidos para acolher as fil-
magens do filme ‘Damsel’, a 
nova longa-metragem pro-
duzida pelo serviço global de 

Hertz Portugal assinou 
uma parceria com o 
NARAT, operador turístico 

que disponibiliza viagens expe-
rienciais e transformadoras, 
com o objetivo de impulsionar 
o turismo dos Açores.

Com esta parceria, a Hertz 
passa a integrar a oferta dos 
pacotes turísticos independen-
tes lançados a preços acessíveis 
pelo operador NARAT, nos quais 
a operadora aérea SATA também 
faz parte, para as ilhas dos Aço-
res direcionados para os turistas 
canadianos.

“A Hertz Portugal está entu-
siasmada com esta parceria com 
o NARAT e com a transportadora 
áerea SATA. Queremos desen-

volver uma relação bem-suce-
dida com o NARAT ao agradar os 
clientes canadianos que visitam 
Portugal”, afirma Duarte Gue-
des, CEO da Hertz Portugal.

Por sua vez, Renata Snidr, 
diretora corporativa do NARAT, 

afirma que, com uma variedade 
de cenários naturais e com uma 
história e cultura inigualáveis, 
as ilhas dos Açores representam 
o que os turistas canadianos 
procuram e desejam para uma 

viagem europeia exótica. 
Em comunicado, Karen 

Evans, gestora da SATA para o 
Canadá, salienta que a trans-
portadora aérea está entusias-
mada com esta nova parceria 

com o NARAT e com a ‘rent-a-
-car’ Hertz Portugal, e com a 
oportunidade de ligar os turistas 
canadianos aos maravilhosos 
Açores: “somos a única trans-
portadora a oferecer, durante 
o ano todo, serviços para os 
Açores.”

Os pacotes turísticos do 
NARAT são especialmente 
desenvolvidos para o viajante 
independente que exige aven-
tura, liberdade e flexibilidade, 
com uma ótima experiência de 
destino. Além disso, os pacotes 
são lançados numa altura em 
que as preocupações pandé-
micas podem ainda persistir, 
sobretudo para segmento de 
viajantes que podem querer 
limitar as viagens em grupo ou 
a exposição a locais com muita 
gente por questões de saúde. l
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"A Hertz Portugal está en-
tusiasmada com esta par-
ceria com o NARAT e com a 
transportadora áerea SATA. 
Queremos desenvolver uma 
relação bem-sucedida com o 
NARAT ao agradar os clien-
tes canadianos que visitam 
Portugal"
Duarte Guedes
CEO da Hertz Portugal
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Parceria visa impulsionar o turismo dos Açores

Nesta prova, o vinho é avaliado em prova cega por um painel que inclui um técnico do setor, um produtor, um dis-
tribuidor e um consumidor experiente

vinho Val Moreira Colheita 
Branco 2019, da Quinta do 
Val Moreira, propriedade do 

grupo Vila Galé, no Douro, acaba 
de ganhar a medalha de ouro no 
Challenge Internacional du Vin.

Nesta prova, o vinho é ava-
liado em prova cega por um 
painel que inclui um técnico do 

setor, um produtor, um distri-
buidor e um consumidor expe-
riente, pelo que os vencedores 
refletem a exigência e o gosto 
do mercado. 

De aromas frescos, com 
notas cítricas, florais e mine-
ralidade, o vinho Val Moreira 
Colheita Branco 2019 tem estru-
tura, muito boa acidez e final 
persistente, harmonizando na 
perfeição com entradas, pratos 

de peixe, algumas carnes bran-
cas ou queijos. 

Refira-se também que recen-
temente, o Val Moreira Reserva 
Tinto 2018 foi duplamente dis-
tinguido no Mundus Vini. Rea-
lizado na Alemanha, este é um 
dos mais importantes concursos 
a nível mundial, em que um júri 
internacional, composto por 
enólogos, profissionais da área, 
‘sommeliers’ e jornalistas da 

especialidade, avalia os vinhos 
em prova cega. 

Este ano, dos mais de 6 mil 
vinhos em competição, apenas 
43, entre os quais o Val Moreira 
Reserva Tinto 2018, merece-
ram a medalha Grand Gold, 
atribuída exclusivamente aos 
vinhos com pontuação igual ou 
superior a 95 pontos. Este vinho 
venceu ainda o galardão de Best 
of Show Douro – Melhor vinho 

do Douro.
De aroma profundo e muito 

completo, onde sobressaem 
ameixas pretas, morangos, cas-
sis e especiarias, o Val Moreira 
Reserva Tinto 2018 é um vinho 
com complexidade aromática, 
textura e estrutura. Com final 
longo e persistente, é ideal para 
acompanhar pratos de carnes 
vermelhas, borrego, caça ou 
queijos curados. l
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