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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, contactando-nos através do email info@cmctvcanada.com. l

REPORTAGEM
PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO

Potencial turístico da
EN16 vai ser estruturado

O projeto agora apresentado pretende congregar estes territórios e valorizar os seus recursos
turísticos
criação de uma rede colaborativa,
que envolve entidades públicas e
agentes privados, como os municípios, o Turismo de Portugal, a
ARHRESP, a CCDR-Centro e a IP
- Infraestruturas de Portugal, e o
levantamento de elementos identitários da EN16 e a identificação
dos recursos turísticos ao longo
do percurso.
O que é a EN16?

Protocolo de colaboração prevê a execução de múltiplas ações

tado pretende congregar estes
territórios e valorizar os seus
recursos turísticos. O protocolo

de colaboração prevê a execução
de múltiplas ações.
Entre elas, por exemplo, a

DENOMINAÇÃO

O

Aeroporto de Faro passou
agora a denominar-se
Aeroporto Gago Coutinho,
em homenagem ao almirante
nascido em São Brás de Alportel, no Algarve, que realizou
a primeira travessia aérea do
Atlântico Sul, numa viagem
entre Lisboa e o Rio de Janeiro,
em 1922.
A cerimónia oficial de redenominação do aeroporto foi
presidida pelo Primeiro-Ministro António Costa, estando
presentes, entre outros, Pedro
Nuno Santos, e o CEO e presidente da VINCI Airports, Nicolas
Notebaert.
A travessia de hidroavião que

DIREITOS RESERVADOS

Aeroporto de Faro batizado
com o nome de Gago Coutinho

Aeroporto Gago Coutinho

se completou há 100 anos teve
início no Rio Tejo, em Lisboa, a
30 de março de 1922 e completou-se, na Baía de Guanabara,
Rio de Janeiro, em 17 de junho.
O almirante Gago Coutinho
foi o navegador dessa aventura de 4.500 milhas náuticas

(8.300 quilómetros). A pilotar o
hidroavião estava o comandante
Sacadura Cabral.
O agora Aeroporto Gago
Coutinho, inaugurado em 1965,
é o principal aeroporto turístico
em Portugal e desempenha um
papel determinante no desenvolvimento económico do país
ao servir os principais polos de
turismo do Sul de Portugal e
Espanha.
Em 2019 registou o recorde
no número de passageiros, com
um total de 9.1 milhões, e neste
verão operam 27 companhias
regulares que viajam para 63
destinos, através da operação de
75 rotas. l

A EN16 é uma estrada com
história, construída na década
de 1930. Constituía um dos
itinerários principais estabelecidos pelo Plano Rodoviário
Nacional de 1945, uma vez que
ligava um importante porto de

VIA ATRAVESSA VÁRIOS TERRITÓRIOS, MAIS CONCRETAMENTE A REGIÃO DE AVEIRO, A
REGIÃO DE VISEU DÃO LAFÕES
E A REGIÃO DA BEIRA INTERIOR E SERRA DA ESTRELA
Pelo caminho, cruza os rios
Vouga, Mau, Sátão, Dão, Mondego e Côa e espaços naturais
tão importantes como a Ria de
Aveiro, a Serra do Caramulo e a
Serra da Estrela.
É também de assinalar também o notável conjunto arbóreo
instalado à beira da estrada,
com muitos exemplares notáveis. l

HOTELARIA

Aethos Hotel
abriu na Ericeira

O

Aethos, grupo hoteleiro
internacional focado na
nova geração de viajantes
de luxo fundado por Benjamin
Habbel, também seu CEO,
inaugurou, no passado dia 01 de
setembro, um hotel na Ericeira,
vila conhecida como a ‘Meca
do surf’.
Localizado na Quinta da
Calada, na Encarnação, Ericeira, no meio de uma reserva
natural e no topo de uma falésia com 40 metros de altura,
o Aethos Ericeira oferece 46
quartos e quatro suítes.
A nova unidade hoteleira de
4 estrelas complementa-se com
restaurante – o Onda - e bar/
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Q

uatro entidades da região
Centro de Portugal, mais
concretamente a Turismo
Centro de Portugal e as
Comunidades Intermunicipais
(CIM) Viseu Dão Lafões, Beiras
e Serra da Estrela e Região de
Aveiro, apresentaram em conjunto, o projeto de estruturação
do produto EN16, uma estrada
nacional que apresenta grande
potencial turístico.
A Estrada Nacional 16 (EN16)
é uma via que atravessa vários
territórios, mais concretamente
a região de Aveiro, a região de
Viseu Dão Lafões e a região da
Beira Interior e Serra da Estrela,
ligando Aveiro a Vilar Formoso.
O projeto agora apresen-

mar (Aveiro) à maior fronteira
terrestre portuguesa (Vilar Formoso). Desde que foi construída
a A25, é uma estrada pouco
movimentada, mas com grande
potencial turístico.
No seu trajeto, com cerca
de 225 km de extensão, a EN16
atravessa 14 concelhos: Aveiro,
Albergaria-a-Velha, Águeda,
Sever do Vouga, Oliveira de Frades, Vouzela, Viseu, São Pedro
do Sul, Mangualde, Fornos de
Algodres, Celorico da Beira,
Guarda, Pinhel e Almeida.

lounge, um percurso pedonal
em madeira na margem da
falésia, um ‘deck’ de meditação e ioga, e um ‘firepit’ de
uma piscina de água salgada
aquecida, sauna e banheira de
hidromassagem. A área de spa, a
ser inaugurada no próximo mês
de novembro, inclui ainda um
‘hamam’, salas de tratamento e
ginásio. l
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REPORTAGEM
ANIVERSÁRIO

NEGOCIAÇÃO

TAP e SPAC chegam a acordo

Air Transat comemora o
seu 35.º aniversário

O acordo vai ainda ser sujeito a ratificação em assembleia de pilotos

DIREITOS RESERVADOS

A

Tarifas especiais são válidas para viagens em datas selecionadas

Objetivo de reduzir o impacto financeiro na empresa

meses.
“Conseguimos assim um
importante marco no caminho
da paz social, comprometendo-se a TAP e o SPAC, a privilegiarem o diálogo como meio
de resolução de eventuais divergências e conflitos coletivos”,
lê-se no mesmo comunicado.
A TAP e o SPAC estão con-

Coimbra quer avançar com
taxa turística municipal

a sua operação em novembro
de 1987, com a sua operação
de Montreal para Acapulco,
tendo começado a expandir-se
nos anos seguintes com rotas a
partir do Reino Unido e Irlanda.
No inverno de 2022, a Air
Transat tem uma operação
semanal muito completa desde
Portugal com dois voos diretos
de Lisboa para Montreal, três
voos diretos de Lisboa para
Toronto, um voo direto de Faro
e dois voos diretos do Porto
também para Toronto.
Esta campanha é a oportunidade perfeita para descobrir ou
redescobrir o Canadá. l

Sóis Montejunto Eco Lodge
já está em funcionamento

é amenizar o impacto social e
ambiental deixado por quem
visita a cidade. No entanto,
pretende também alargar a taxa
a todas as dormidas no concelho
e a começar já em 2023.
A eventual taxa, isenções e
reduções a considerar, entre
outros elementos, serão definidos, posteriormente, pelo
executivo municipal da cidade
de Coimbra. l

Sóis Montejunto Eco
Lodge, um novo ‘glamping’ situado no sopé da
Paisagem Protegida da Serra
de Montejunto, no concelho
de Alenquer, já se encontra em
operação.
Os domos (cúpulas) geodésicos do Sóis Montejunto Eco
Lodge, num total de oito, sendo
quatro familiares e os restantes
duplos, estão interligados por
passadiços de madeira, podem
atualmente alojar 24 hóspedes
em simultâneo.
Os domos familiares são
compostos por uma cama de
casal e um beliche e podem
alojar até quatro pessoas. Por
sua vez, os domos duplos estão
preparados para acolher duas
pessoas.
Todos os domos geodésicos
do Sóis Montejunto Eco Lodge
possuem cama de casal Queen-size, cozinha equipada, casa
de banho, varanda com vista
privilegiada para a serra, Wif-fi,
SmartTv e ar condicionado.
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O

Coimbra, Portugal

A

fiantes de que poderá ser dado
um passo determinante no
sentido de normalizar as suas
relações e de garantir uma cooperação ativa, tendo em vista
a recuperação da empresa, no
quadro do Plano de Reestruturação, aprovado pela Comissão Europeia, essencial para a
sobrevivência da companhia. l

Air Transat lançou uma
campanha promocional
para celebrar o seu 35º
aniversário, oferecendo mil
bilhetes, ida e volta, desde 350
euros, de Lisboa, Faro e Porto
para Toronto e de Lisboa para
Montreal.
Estas tarifas especiais são
válidas para viagens em datas
selecionadas entre setembro de
2022 e maio de 2023, excluindo
o período de Natal, entre 16 de
dezembro de 2022 e 8 de janeiro
de 2023 e para reservas até 27 de
setembro 2022.
A Air Transat, representada
em Portugal pela ATR, iniciou

EMPREENDIMENTO

ECONOMIA

Câmara de Coimbra informou que vai analisar uma
proposta para avançar já
em 2023 com uma Taxa Turística Municipal.
Assim e na próxima reunião
do executivo, será votada uma
proposta de abertura de um
procedimento com vista à elaboração do regulamento da Taxa
Municipal Turística.
Para a autarquia, o objetivo

A

DIREITOS RESERVADOS

TAP e o Sindicato dos
Pilotos da Aviação Civil
(SPAC) chegaram a um
acordo, que permitirá reduzir
o impacto financeiro na companhia, no âmbito do processo
intentado pela estrutura sindical
sobre um subsídio complementar de refeições em serviço
(subsídio de aterragem) e da
ajuda de custo complementar
(per diem).
O acordo vai ainda ser sujeito
a ratificação em assembleia de
pilotos.
Segundo um comunicado da
transportadora aérea nacional,
“face ao acordo agora alcançado, vantajoso para ambas as
partes, e que denota o sentido
de responsabilidade dos nossos
pilotos, será possível reduzir o
impacto financeiro para a TAP”.
O acordo prevê ainda a
retoma, a partir de setembro,
das negociações para um novo
Acordo de Empresa, que se
deseja concluído nos próximos

Hóspedes têm acesso total a diversas áreas comuns

No entanto, destaque-se que
os hóspedes do Sóis Montejunto
Eco Lodge têm acesso total a

NOVO ‘GLAMPING’ SITUADO
NO SOPÉ DA PAISAGEM PROTEGIDA DA SERRA DE MONTEJUNTO
diversas áreas comuns - receção, sala de estar, piscina, bar,
loja de produtos locais, sauna
e jacuzzi - e a um domo onde

decorrerão inúmeras atividades,
como é o caso, por exemplo, de
ioga, de massagens relaxantes,
eventos ‘Team Building’, workshops, entre outros.
Para reservar online uma
estada, poderá de forma simples
e direta ir ao ‘site’ do glamping
e clicar em ‘Reservar’.
Durante o mês de setembro,
para assinalar a abertura do
Sóis Montejunto Eco Lodge, o
empreendimento tem à sua disposição campanhas especiais. l

