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ENUNCIADO DO 1º TRABALHO PRÁTICO 

A 4CoolDestinations pretende lançar uma e-newsletter mas como o seu departamento de 
marketing não sabe bem qual o layout que deve adoptar decidiu lançar um concurso de ideias 
para escolha do mesmo. 

Os requisitos base são os seguintes: 

1. Incluir o logótipo da empresa ; 

2. Ter três áreas temáticas, a saber: Viagens Especiais, Top Voos e Em Destaque; 

3. Incluir as mensagens de aviso e as disposições legais. 

Tem total liberdade na criação do layout que deve obrigatoriamente contemplar as três áreas 
temáticas (para exemplificar, deve incluir o texto que é apresentado de seguida). 

A escolha dos ícones e/ou das imagens a utilizar são da sua inteira responsabilidade. 

O trabalho deve ser entregue numa pasta “zipada” no local indicado na plataforma moodle. 
 

TEXTO A INCLUIR NAS ÁREAS TEMÁTICAS DA E-NEWSLETTER: 

Viagens especiais 

Moscovo 
A cidade dos Czares 
Símbolo dos excessos de gerações de artistas e palco de uma história conturbada, Moscovo é o 
destino ideal para umas férias em pleno. 
 
 
Singapura 
Paixão Oriental 
Do bairro chinês às ruas que lembram o bulício da Índia, do cosmopolitismo irresistível das 
grandes avenidas aos recantos de charme à sombra das palmeiras, Singapura conquista um olhar 
curioso pela variedade de atractivos que reúne num espaço exíguo. 
 
 
Amazónia 
Natureza em estado puro 
O calor intenso, a respiração ofegante na expectativa da surpresa inesperada, o aroma intenso da 
jabuticaba e do guaraná numa floresta que a saudade condensa em tons de verde absoluto na 
esperança de uma experiência única... 
 
 
Dubai 
O cruzamento perfeito 
Uma aventura dos sentidos, plena de uma curiosa mistura entre Ocidente e Oriente, entre a 
modernidade e a tradição! Uma fuga misteriosa a não perder... 
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Top Voos – preço final 

Madrid 75€ 

Miami  508€ 

Joanesburgo  610€ 

Paris 120€ 

Pequim  535€ 

Praga  194€ 

Helsínquia  198€ 

Seul  649€ 

Tóquio  659€ 

Nova Iorque 485€ 

Varsóvia  200€ 

Veneza  155€ 

 

Em destaque 

Tunísia - Promoção Circuito Sahariano 

5 noites, válido até Dezembro 2009 

€550 

Circuito das Cidades Imperiais 

7 noites, válido até Maio 2010 

€831 

Istambul e Capadócia 

7 noites, válido até Dezembro 2009 

€1144 

Circuito Sri Lanka 

9 noites, válido até Março 2010 

€1417 

Circuito Canadá e Baleias 

9 noites, válido até Novembro 2010 

€1519 
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Mensagens de aviso a incluir na e-newsletter: 

Mensagem 1 
Caso não consiga ler este e-mail consulte a newsletter em www.4cooldestinations.com/news/ 
 
Mensagem 2 
Os preços constantes desta newsletter são válidos à data da sua publicação e estão sujeitos a 
disponibilidade de lugares. Correspondem a períodos específicos pelo que consideramos que são 
válidos "desde", isto é, o preço poderá ser válido apenas para algumas datas e estar sujeito a 
eventuais suplementos de partida consoante a sua data de viagem. Aos preços apresentados 
poderão acrescer taxas de aeroporto e/ou de reserva. A informação contida nesta newsletter foi 
trabalhada com o maior cuidado mas não evita a necessidade de consultar o nosso site para a 
leitura completa das propostas nela apresentadas. 
 

Mensagens sobre as questões legais a incluir na e-newsletter: 

Mensagem 1 
Protecção de dados e privacidade 
O envio da newsletter pressupõe a recolha da lista de dados com os endereços de e-mail 
devidamente autorizada pelos subscritores. Caso não pretenda continuar a receber esta 
newsletter ou se pretenda alterar os seus dados clique aqui. A empresa não procederá à venda, 
cedência ou empréstimo a outras empresas de qualquer dado pertencente aos seus clientes. 
Caso não pretenda continuar a receber esta newsletter ou se pretenda alterar os seus dados 
clique aqui. 
 
Mensagem 2 
Direitos de Autor © 1996–2009 4CoolDestinations.com. Todos os direitos reservados. 
Este e-mail foi enviado por 4CoolDestinations.com, Avenida da República 28, 8150 Loulé, 
Portugal. 
 

 

 


