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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

Timor vai ter primeiro
avião de bandeira timorense

AVIAÇÃO

Obras no aeroporto de Lisboa vão 
(talvez) avançar no final de 2023

AEROPORTO DE LISBOA

Calgary vai ter rota
direta para Barcelona

VIAGENS

Plano de crescimento da WestJet inclui outros destinos como Tóquio 
(Japão) e Edimburgo (Escócia)

futura rota que liga Cal-
gary a Barcelona, faz parte 
de um plano de cresci-

mento, que inclui outros des-
tinos como Tóquio (Japão) e 
Edimburgo (Escócia).

Assim, Barcelona receberá 
turistas de uma terceira cidade 
do Canadá, através de voos com 
a WestJet, parte da expansão da 
companhia aérea no aeroporto 
de Calgary, que adiciona ainda 
Montreal e Toronto. 

A empresa anunciou que 

estabelecerá este novo serviço 
intercontinental a partir do 
verão de 2023.

O plano de expansão da 
companhia aérea do Canadá no 
aeroporto de Calgary, além de 
aumentar as frequências nas 
rotas existentes, envolve a cria-

ção de três novas conexões: Bar-
celona também é acompanhada 
por Tóquio (Japão) e Edimburgo 
(Escócia).

Conforme um comunicado 
da WestJet, o serviço para 
Barcelona será sazonal e será 
operado de maio a outubro, a 
partir de 6 de maio de 2023. 
Com um total de três frequên-
cias semanais (quartas, sextas e 
domingos), a rota será operada 
por um Boeing 787 Dreamliner, 
com 320 lugares. l

A
SERVIÇO SERÁ SAZONAL E 
SERÁ OPERADO DE MAIO A 
OUTUBRO DE 2023

Calgary, Alberta, Canadá
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hierry Ligonnière, presi-
dente executivo da ANA 
- Aeroportos de Portugal 

disse acreditar que as obras no 
aeroporto de Lisboa, que vão 
permitir aumentar a eficiência, 
num investimento de 200 a 300 
milhões de euros, podem avan-
çar no final de 2023.

Para o responsável, “o pro-
jeto desta primeira fase da 
expansão do aeroporto de 
Lisboa coloca em cima de 
mesa a viabilidade do aumento 
de capacidade no aeroporto 
de Lisboa”, explicando que 
se trata de um projeto que 
conta com a criação de uma 
nova placa de estacionamento 
com possibilidade de colocar 
os aviões em contacto com 
a infraestrutura bem como 

permite também expandir o 
Terminal 1 para Sul com mais 
de dez portas de embarque 
para termos assim o embarque 
e o desembarque através das 

pontes telescópicas. 
Portanto, “isto é um salto 

importante no aeroporto de 
Lisboa”, frisou o CEO da ANA - 
Aeroportos de Portugal. l

T

Thierry Ligonnière, presidente executivo da ANA - Aeroportos de Portugal
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deira timorense, um airbus 
A320, ainda em inspeção 

geral na Malásia, começará a 
voar para várias rotas possivel-
mente já em janeiro de 2023.

A empresa timorense Aero 
Dili, propriedade de Lourenço 
de Oliveira, também dono de 
dois casinos em Díli e com 
investimentos em aquacultura 
e agricultura, entre outros, tem 
no último ano operado parte das 
ligações aéreas entre Díli e Bali, 
na Indonésia, utilizando um 
modelo de charter com aviões 
das empresas Air Asia e Sriwi-
jaya Air.

Segundo o empresário, 
atualmente estão a planear as 
rotas e à espera das autoriza-
ções finais do Governo, uma vez 

que pretendem lançar diver-
sas rotas como, por exemplo, 
Díli-Darwin, Díli-Singapura, 
Díli-Indonésia, Díli-Filipinas e 
Díli-China.

Quanto à aeronave, adquirida 
em ‘leasing’ e já com um paga-
mento inicial de garantia para 
dois anos. l

O

Várias rotas estão a ser planeadas
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REPORTAGEM

MADEIRA

INVESTIMENTOS

ESTATÍSTICA

Madeira pode ser o “Amigo da 
Longevidade e do Envelhecimento”

Vila Galé vai abrir 5 unidades em Portugal e uma no Brasil

Proveitos do alojamento turístico já
ultrapassaram, em outubro, o total anual de 2019

Aberturas previstas para o próximo ano
grupo Vila Galé tem pre-
visto, para o próximo 
ano, a abertura de seis 

unidades hoteleiras, uma delas 
no Brasil.

Em Portugal, estão previstas 
para 2023, uma abertura em 
março (VG Monte Vilar) e três 
em junho (VG Collection São 
Miguel, VG Collection Tomar e 
o Nep Kids).

Em 2024 acontecerá a aber-
tura do Vila Galé Paço do Curu-
têlo, perto de Ponte de Lima.

Por sua vez, no Brasil, o 
grupo prepara a abertura do 
primeiro hotel da gama ‘Col-
lection’, o Vila Galé Collection 
Sunset Cumbuco, o que deverá 
acontecer em 2024.

Vila Galé Monte Vilar

Localizado próximo de Beja, 
na herdade onde já existe o hotel 
Vila Galé Clube de Campo e 
onde se produz os vinhos e azei-
tes Santa Vitória, o grupo vai 
investir cerca de três milhões de 
euros num novo agroturismo, 
vocacionado para adultos e 
casais.

Terá quartos temáticos, pis-
cina exterior, dois salões de 
eventos e duas salas de reuniões, 
gerando 22 novos empregos.

Abertura prevista para março 
2023

Vila Galé Collection São 
Miguel

Nos Açores, em Ponta Del-
gada, São Miguel, a Vila Galé vai 
renovar parte do edifício sede da 
Santa Casa da Misericórdia de 
Ponta Delgada, transforman-
do-o num hotel de charme.

O espaço onde antigamente 
funcionava o convento e hospi-
tal de São Francisco será recon-
vertido numa unidade hoteleira 
com cerca de 100 quartos, res-
taurantes, bar, piscinas e spa.

Este projeto, com abertura 
prevista para junho 2023, é feita 
em parceria com a Santa Casa da 
Misericórdia e representará um 
investimento a rondar os dez 
milhões de euros.

Vila Galé Collection Tomar

No centro de Tomar, a Vila 

Galé vai recuperar e reabilitar 
várias áreas do antigo convento 

de Santa Iria e do Colégio femi-
nino, transformando-as numa 
unidade de 4 estrelas, com cerca 
de 100 quartos, restaurante, 
bar, spa com piscina interior, 
ginásio e salas de massagens e 
piscina exterior.

O hotel terá ainda um salão 
de convenções com capacidade 
para mais de 200 pessoas, duas 
salas de reuniões, jardim exte-
rior e estacionamento.

Tendo como tema a Ordem 
dos Templários, representará 
um investimento de dez milhões 
de euros. A abertura prevista 
para junho 2023

Vila Galé Nep Kids

Em Beja, próximo do Vila 
Galé Clube de Campo, a Vila 

Galé vai lançar um conceito 
de hotelaria inédito: um hotel 
totalmente concebido para os 
mais pequenos, onde os adultos 
só poderão entrar se acompa-
nhados por crianças.

Esta unidade contará com 
cerca de 80 quartos e várias 
atrações projetadas para os mais 
pequenos como: parque aquá-
tico com várias piscinas exte-
riores e escorregas, carrosséis, 
trampolins, insufláveis, clube 
nep com brinquedoteca e spa 
infantil.

Haverá ainda decoração 3D, 
parede de pintura e de esca-
lada, piscina de bolas, slide e 
programação adequada aos mais 
novos.

O investimento rondará os 
dez milhões de euros.

Abertura desta unidade 
hoteleira está prevista para 
junho 2023.

Vila Galé Paço do Curutêlo

Em Viana do Castelo, perto 
de Ponte de Lima, a Vila Galé vai 
requalificar o Paço do Curutêlo, 
investindo num projeto de eno-

turismo e produção de vinhos 
verdes.

Trata-se de um hotel com 
87 quartos, piscinas exteriores 
para adultos e crianças, salão e 
eventos, bar, dois restaurantes, 
biblioteca e um espaço museo-
lógico dedicado à história do 
local, além de adega e vinhas.

Vila Galé Collection Sunset 
Cumbuco

Mais uma aposta do grupo no 
Brasil e o primeiro hotel da linha 
Collection no Brasil.

O Vila Galé Collection Sunset 
Cumbuco irá contar com 124 
apartamentos, SPA com piscina 
interior, salas de massagem, 
ginásio e áreas polidesportivas.

Para aproveitar a localização 
privilegiada, terá um restau-
rante em frente à praia inte-
grado com a piscina exterior de 
adultos.

Para as crianças haverá um 
parque, clube infantil e parque 
aquático.

O hotel contará ainda com 
um centro náutico para apoio às 
atividades náuticas. l
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e acordo com os dados 
sobre a ‘Atividade Turís-
tica’ em outubro, divul-

gados pelo Instituto Nacional 
de Estatística (INE), os proveitos 
nos primeiros 10 meses deste 
ano, de 4.463,5 milhões de 
euros. Ou seja, já ultrapassaram 
o total anual de 2019, refletindo 
o aumento dos preços dos ser-
viços prestados.

Em outubro, o INE diz que 
“os proveitos totais cresceram 
48,2% [em termos homólogos], 
tendo atingido 497,7 milhões de 
euros”, acrescentando que os 
“proveitos de aposento aumen-
taram 50,1%, com um valor de 
370,6 milhões de euros”, que 
comparando com outubro de 
2019, registaram-se aumentos 
de 27,2% nos proveitos totais e 
27,8% nos relativos a aposento.

O setor do alojamento 
turístico registou 2,6 milhões 
de hóspedes e 6,8 milhões de 
dormidas em outubro, o que 
corresponde a aumentos de 
23,4% e 23,5%, respetiva-
mente, em relação ao mesmo 
mês de 2021.

O INE adianta também que 

face a outubro de 2019, “regis-
taram-se aumentos de 5,0% e 
6,2%, respetivamente”, salien-
tando que as taxas líquidas de 
ocupação-cama e de ocupação-
-quarto nos estabelecimentos 
de alojamento turístico foram 
ligeiramente superiores às de 
outubro de 2019. l

D

Dados sobre a ‘Atividade Turística’ em outubro, divulgados pelo INE
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OS“Melhor Destino Insular 
do Mundo”, nos World 
Travel Awards pelo oitavo 

ano consecutivo, a Madeira, 
pretende ser agora o primeiro 
arquipélago do mundo classifi-
cado como “Amigo da Longe-
vidade e do Envelhecimento”.

Esta iniciativa inédita corres-
ponde às diretrizes da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), de 
onde o envelhecimento saudável 
e a longevidade foram estabe-
lecidos como prioridade para a 
década de 2020 a 2030.

O arquipélago da Madeira, 
reúne, segundo os ‘experts’, 
as condições perfeitas para ser 
considerado um destino “Amigo 
da Longevidade e do Envelheci-
mento”.

Entre as ações já implemen-
tadas para se tornar um destino 

amigo da longevidade está a 
adaptação do sistema de saúde 
para a população com mais de 
65 anos, que entre 2011 e 2021 
aumentou 25%.

A Madeira pretende ainda 
afirmar-se como um destino de 
saúde para os idosos, oferecendo 
soluções que complementam a 
área do turismo.

Assim, tem o perfil certo para 
ser um polo atrativo nesse con-
texto, não só geográfico, mas 
também climático, tranquilo, 
natureza e espaços verdes. l

O
Madeira, Portugal
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