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Pequeno arquipélago localizado no mar
Mediterrâneo, Malta tem muito para
oferecer. História, cultura, gastronomia e
entretenimento, é esta a proposta da Halcon
Viagens para o Verão
Composto por cinco ilhas situadas no
Mediterrâneo Central, a sul da Sicília, a leste
da Tunísia e a norte da Líbia, o arquipélago de
Malta surge como um dos países mais pequenos e mais densamente povoados do mundo.
Nada que lhe retire o charme!
Para Timóteo Gonçalves, general manager
da Halcon Viagens, «Malta é um verdadeiro “depositário” de toda a história do Mediterrâneo. A sua localização geográfica, como
“ponte” entre a Europa e o Norte de África,
fez deste pequeno arquipélago um ponto de
passagem obrigatório para todas as civilizações que tentaram controlar esta zona do
globo», o que surge como factor diferenciador
e cativante para os viajantes portugueses na
altura de optar pelas próximas férias.
Repleta de mistério e com edifícios donos
de uma arquitectura impressionante, Malta
surge como o destino de viagens perfeito, pois
é um país muito fácil de explorar. Apenas as
suas três maiores ilhas, Malta, Gozo e Comi-

no, são habitadas; as outras, mais pequenas,
não têm qualquer presença humana. Dominada por forças exteriores até 1964, a cultura
do país reflecte as mais variadas influências,
particularmente oriundas de Itália e do Reino
Unido. Por exemplo, o passado algo atribulado do arquipélago pode ser desvendado no
Museu Marítimo e no Museu do Grande Sítio,
enquanto o Museu Nacional da Guerra e do
Refúgio revela um pouco da história de Malta
no decurso da II Guerra Mundial e de conflitos mais recentes. Para quem se interessa pelo
início de tudo, é sugerida uma visita a Gozo,
onde se encontra a maior parte dos templos
pré-históricos do país, classificados Património Mundial pela UNESCO.
Atenta ao potencial do arquipélago, desde
2000 que a Halcon Viagens tem vindo a prestar atenção a este destino, e, tal como afirma
o general manager da agência de viagens,
«temos vindo a programar Malta com carácter mais ou menos regular, já que acreditamos

Grão-mestres portugueses
António Manoel de Vilhena, um dos mais
célebres grão-mestres da Ordem dos hospitalários, foi promovido sucessivamente
de capitão aos 24 anos a comissário das
Guerras, e depois, com 32 anos, a grão-chanceler e Bailio de Acre. Foi elevado a
grão-mestre no ano de 1722. O seu governo
foi um dos mais prósperos, tanto no poderio
militar alcançado pela sua armada, como na
promoção das ciências e artes, inaugurando
um tempo de grandes construções monumentais na ilha de Malta. Guerreiro, estadista e protector dos mais necessitados,
faleceu no ano de 1736, estando sepultado
na Igreja de S. João, em La Valleta, Malta.
Manuel Pinto da Fonseca foi, a par de
Manoel de Vilhena, um dos mais respeitados
grão-mestres de todos os tempos. Elevado
a grão-mestre no ano de 1741, foi um soberano do século das luzes – reformando e
regulamentando todas as áreas da governação pública, desde o comércio, a indústria,
a saúde e a justiça. Fundou a universidade,
a biblioteca e a imprensa, tendo mandado
restaurar palácios, monumentos e edifícios
públicos. Faleceu em 1773, estando sepultado na Igreja de S. João, La Valleta, Malta.
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Programa Halcon
Viagens – Malta
• Voo semanal directo desde Lisboa à
quinta-feira com a Air Malta
• Horários: Lisboa-Malta: 15h50/19h10;
Malta-Lisboa: 11h20/15h00
• Primeira partida a 9 de Julho; última
partida a 20 de Agosto
• Preço do pacote base por pessoa em
ocupação dupla (avião + transferes +
sete noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço em hotel de 3 estrelas)
desde 623 euros. Taxas, no valor de 70
euros, já incluídas.

160 \ Marketeer n.º 226, Maio de 2015 \

Halcon Viagens

que existem muitos consumidores portugueses que nas suas férias pretendem aliar bom
clima e descanso a visitas de cariz cultural e
monumental», reforçando que, «neste âmbito, Malta é, sem dúvida, um dos destinos turísticos mais interessantes a visitar». Outro
dos aspectos focados como de grande importância para os turistas e bastante fascinante
é a gastronomia de Malta. Vertente culturalmente muito interessante, a gastronomia do
país nasceu da relação de longo prazo entre os
malteses e os espanhóis que os governaram.
Desta forma, a cozinha de Malta surge como
uma fusão de sabores, apresentando um paladar distinto dentro do contexto da cozinha
mediterrânica. Composta por inúmeros pratos originais, a gastronomia de Malta inclui
também uma forte influência da cozinha italiana, em particular da Sicília, e turca.
O apelo da novidade
Nos programas que apresenta regularmente, a Halcon Viagens tem como objectivo mostrar algo novo, pois, tal como refere
Timóteo Gonçalves, «procuramos sempre
oferecer aos consumidores que nos confiam
as suas viagens excelentes relações qualidade-preço e Malta não é excepção», especificando que o «nosso programa inclui avião
directo da Air Malta com bons horários,
bons hotéis e preços muito competitivos».
De acordo com o responsável, o balanço relativamente a estas propostas não podia ser

melhor, «as muitas operações que levámos
a efeito para Malta foram sempre bem aceites pelo consumidor e com resultados muito
positivos». Como headlines do destino, Timóteo Gonçalves menciona «a segurança, a
amabilidade dos habitantes e a ligação histórica que liga Malta a Portugal através dos
grão-mestres portugueses Manoel de Vilhena
e Manuel Pinto da Fonseca». (ver caixa)
Relativamente ao comportamento do
primeiro quadrimestre de 2015 no que diz
respeito à actividade da Halcon Viagens, Timóteo Gonçalves afirma que «se nota claramente que o pior já passou e que o consumidor começa a readquirir hábitos de consumo,
os quais, embora muito mais racionais, nos
permitem encarar o futuro com alguma tranquilidade». A previsão do general manager
da Halcon Viagens relativamente a 2015 assenta num crescimento de vendas na ordem
dos 8%, uma vez que «o crescimento, neste
momento, para o Verão é significativo e muito
superior à nossa melhor expectativa».

