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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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o primeiro jornal de turismo online, diário, para profissionais
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REPORTAGEM

Terminal 2 do aeroporto de
Lisboa ‘recebe’ Eurowings e Vueling

AEROPORTO DE LISBOA

MSC Opera vai ser navio de cruzeiro
hotel no mundial de futebol em Doha

EMPRESAS

Portos dos Açores integra a
Cruise Lines International Association

GESTÃO PORTUÁRIA

Comunicado da ANA Aeroportos justifica que estas medidas se devem às alterações das quotas de mercado das
companhias aéreas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa

ANA Aeroportos de Portu-
gal informou que a partir 
de 30 de outubro, não 

só a companhia aérea easyJet 
passará a operar no Terminal 1 
como a Eurowings e a Vueling 
passarão a operar no Terminal 2.

O comunicado da ANA Aero-
portos justifica que estas medi-
das se devem às alterações das 
quotas de mercado das com-
panhias aéreas no Aeroporto 
Humberto Delgado, em Lisboa, 
e com o objetivo de garantir 
uma utilização otimizada dos 
recursos aeroportuários.

Entretanto, a easyJet anun-
ciou que vai deslocar a sua 

operação para o Terminal 1 do 
aeroporto de Lisboa, depois de 
ter ficado com 18 novas faixas 
horárias para descolar e aterrar 
(‘slots’) diárias na infraestru-
tura.

A low cost acrescentou tam-
bém que a partir de dia 30 de 
outubro começará a operar para 
os novos destinos como Barce-
lona, Toulouse, Zurique e Milão 
Bérgamo. l

A
OBJETIVO DE GARANTIR UMA 
UTILIZAÇÃO OTIMIZADA DOS 
RECURSOS AEROPORTUÁRIOS

Medida em vigor
a partir de 30 de outubro
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empresa responsável pela 
gestão portuária na região 
salientou, em comunicado 

de imprensa, que a integração 
da Portos dos Açores na Cruise 
Lines International Association 
(CLIA), com representação na 
América do Norte e do Sul, 
Europa, Ásia e Australásia, está 
oficialmente formalizada.

Sendo assim, a Portos dos 
Açores torna-se na primeira 
administração portuária nacio-
nal a integrar a maior associação 
comercial da indústria de cru-
zeiros do mundo, traduzindo a 
crescente relevância que o mer-
cado de turismo de cruzeiros 
tem assumido no arquipélago.

Segundo a empresa açoriana, 
esta parceria foi mediada pelo 
representante da CLIA em Por-

tugal, Eduardo Cabrita, pelo 
diretor de Assuntos Europeus 
da CLIA, Nikos Mertzanidis, e 
efetivada entre representantes 
do conselho de administração 
da empresa açoriana, Rui Terra 
e Maria Sousa Lima, a presidente 
da CLIA, Kelly Craighead, e a 
diretora-geral daquela associa-
ção na Europa, Caroline Laurent.

Refira-se que a adesão à orga-
nização possibilita à entidade 
gestora portuária “cooperar 
diretamente, a partir de agora, 
com os maiores armadores/ope-
radores de cruzeiro do mundo”, 
bem como permite também 
estreitar parcerias e criar dinâ-
micas com vista à consolidação 
do setor na região. l

MSC Cruzeiros anunciou 
que o MSC Opera será 
utilizado como um hotel 

para os fãs de futebol em Doha, 
trabalhando em cooperação com 
o Comité Supremo para Entrega 
e Legado do Qatar. 

O navio ficará atracado no 
porto de 19 de novembro a 19 de 
dezembro e juntar-se-á ao MSC 
World Europa e ao MSC Poesia 
durante este período. 

Esta nova oportunidade de 
alojamento para fãs de futebol 
e visitantes da cidade de Doha 
pode ser reservada, por um 
mínimo de duas noites, basta 
dirigir-se ao seu agente de via-
gens ou consultar o website da 
MSC Cruzeiros.

O MSC Opera, tem ao dispor 
1.075 camarotes e oferece um 
conforto e uma hospitalidade 

única com uma grande varie-
dade de ‘lounges’ e locais de 
entretenimento, incluindo o La 
Cabala Piano Lounge, o Teatro 
dell’Opera para entretenimento 
noturno, uma grande variedade 
de restaurantes, spa, ginásio, 
piscinas e banheiras de hidro-
massagem localizadas ao longo 
dos nove decks do navio. l

A

Integração está oficialmente formalizada

A

Navio de cruzeiro MSC Opera
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GOLFE

HOTELARIA

HOTELARIA

Portugal Masters
regressa a Vilamoura

Riviera Hotel em Carcavelos divulga 
programação de Natal e Fim de Ano

Lisboa vai ter novo hotel de 4 estrelas

AHP contra a taxa turística em Coimbra
HOTELARIA

16.ª edição consecutiva do 
mais importante torneio 
de golfe português, o único 

a integrar a chamada primeira 
divisão do golfe profissional 
europeu, terá Vilamoura como 
palco de encerramento, entre os 
dias 27 e 30 de outubro. 

O ‘Portugal Masters’ finaliza 
o Iberian Swing da fase final da 
temporada, após três semanas 
de provas em Espanha.

Vilamoura conta, atualmente, 
com cinco campos de golfe do 
Dom Pedro Golf, ‘greens’ reco-
nhecidos internacionalmente 
na área do golfe profissional e 
palco do Campeonato do Mundo 
em 2005 e do Portugal Masters 
desde 2007.

Este circuito começou com o 
‘Aciona Open de España presen-
ted by Madrid’ (de 6 a 9 de outu-
bro), prosseguiu com o ‘Estrella 
Damm N.A. Andalucia Masters’ 

(de 13 a 16 de outubro) e con-
tinuará com o ‘Mallorca Golf 
Open’ (de 20 a 23 de outubro). l

A

Torneio ‘Portugal Masters’ 
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AHP e os hoteleiros da cidade de Coimbra reuniram-se com o
presidente da Câmara Municipal da cidade, para mais uma vez
justificarem a sua posição

Associação da Hotelaria 
de Portugal (AHP) e os 
hoteleiros da cidade de 

Coimbra, reuniram-se com o 
presidente da Câmara Munici-
pal de Coimbra, para mais uma 
vez justificarem a sua posição, 
contrária à da Câmara, sobre a 
implementação da taxa turística.

“Só em destinos turísticos 
considerados maduros é que 
se justifica a criação deste tipo 
de taxas, o que não acontece 
neste caso”, justifica a AHP, em 
comunicado, realçando que, 
neste capítulo, “Coimbra está 
muito longe de outros destinos 
portugueses onde a pegada 
turística é evidente.”

Recorde-se que foi aprovado 
um projeto de regulamento da 
taxa municipal para o setor, 
em reunião da Câmara Muni-
cipal, devendo agora a consulta 
pública prolongar-se por 30 
dias. 

A AHP, no mesmo comu-
nicado, diz que há muito que 
defende que “as taxas turísticas 
não devem incidir exclusi-
vamente sobre o alojamento 
turístico, por considerar que 

deveriam ser também aplicadas 
a todos os agentes económicos 
do concelho” e acrescenta que 
“no momento atual, a criação da 
taxa é totalmente inoportuna, 
tendo em conta o período con-
turbado que o setor viveu nos 
últimos dois anos, com a pan-
demia da Covid-19, que levou a 
quebras nas receitas da hotela-
ria de 66% em 2020 e 46% em 
2021, comparativamente com 
2019”.

A associação complementa 
ainda que dessas quebras a 
hotelaria da cidade de Coimbra 
ainda “não recuperou, o que 
deixou os operadores econó-
micos deste setor numa situa-

ção extremamente fragilizada, 
apesar da recuperação de 2022 
que, ainda assim, foi bem mais 
tímida em Coimbra, muito 
dependente do mercado nacio-
nal e dos segmentos de con-
gressos e reuniões. Acresce que 
hoje também nos deparamos 
com uma situação económica 
presente e futura muito instável 
e incerta a inflação, a guerra 
na Ucrânia com interrupção da 
utilização do espaço aéreo russo 
tão propenso aos mercados 
emissores do Sudoeste Asiático, 
e a interrupção dos circuitos de 
abastecimento, bem como com 
graves problemas de mão-de-
-obra” frisou a AHP. l

A

Consulta pública sobre a taxa turística deverá prolongar-se por 30 dias
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Riviera Hotel, em Carca-
velos, Cascais, emblemá-
tica e premiada unidade 

de hoteleira de 4-estrelas, 
começou a comercializar uma 
vasta programação para a qua-
dra natalícia e de fim de ano. 

Assim, o melhor para cele-
brar o Natal com a família e 
amigos será juntar todos no 
jantar especial do próximo dia 
24 de dezembro.

Tendo como palco princi-
pal o restaurante A Concha, o 
evento acontece das 19h30 às 
22h00.

E sendo uma ocasião espe-
cial, o ‘chef’ de Cozinha do 
Riviera Hotel, juntamente com 
a sua equipa, criou uma ementa 
aliciante que começa com uma 
ampla e variada ‘montra’ de 
iguarias, como Entrada.

Segue-se um Consommé 
de vitela à antiga, que certa-
mente vai abrir não só apetite 
mas também começar a criar 

o ambiente natalício que se 
deseja. 

E como a tradição manda, 
será servido o sempre desejado 
Bacalhau cozido com todos 
(batata, ovo, couve, cenoura e 
grão).

Mas num jantar familiar 
de Natal, não pode deixar de 
marcar presença o Peito de 
peru com castanhas, espargos 
verdes e cebolinhas e rebuçado 
de arroz de amêndoa.

Para finalizar com ‘chave de 
ouro’ e antes de se correr para a 
abertura das prendas de Natal, o 
Riviera Hotel oferece um Buffet 
de sobremesas tradicionais da 
época: Sonhos, Encharcada com 
papos de anjo, Tronco de cho-
colate, Toucinho do céu e  Bolo 
rei, entre outras delícias.   

O preço por pessoa é de 35 
euros, não incluindo as bebidas. 
Para crianças até aos 3 anos o 
jantar é gratuito. Dos 4 aos 8 anos 
têm um desconto de 50%. l

Eurostars Hotel Company, 
que faz parte integrante do 
Grupo Hotusa, anunciou a 

sua intenção de abrir, ainda este 
ano, a sua nona unidade hoteleira 
em Lisboa. Logo que entre em 
operação será a 24ª do grupo em 
Portugal.

Entretanto, o grupo hote-
leiro espanhol também revelou 
que tem outros projetos, no seu 
portfólio, para o país, entre eles 
um hotel em Fátima, localizado 
ao lado do santuário, cujas obras 
devem começar em 2023.

O futuro Eurostars Lisboa 
Baixa, que terá a categoria de 
4 estrelas, está em fase final de 
pré-abertura.

A nova unidade, que repre-
senta um investimento de 19 

milhões de euros, está loca-
lizada na Rua da Prata, num 
prédio clássico que mantém a 
sua fachada original em estilo 
Pombalino.

O novo hotel boutique vai 
dispor de um total de 57 quar-
tos - 54 duplas, duas suítes e um 

quarto adaptado para pessoas 
com mobilidade reduzida, todos 
com janelas voltadas para a Rua 
da Prata ou para as traseiras de 
um prédio onde a tradição e a 
modernidade se reúnem. Com-
plementa-se com um restau-
rante, bar/cafetaria e ginásio. l

Riviera Hotel, em Carcavelos, Cascais

O

A

FUTURO EUROSTARS LISBOA 
BAIXA TERÁ A CATEGORIA DE 
4 ESTRELAS E ESTÁ EM FASE 
FINAL DE PRÉ-ABERTURA

Novo hotel em Lisboa representa um investimento de 19 milhões de euros
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