Guia de Viagem
MÉXICO

Documentação necessária:

Passaporte português com validade superior a seis meses
à data de saída do México. Não necessita de visto.
Obrigatório preencher o FMM, formulário migratório,
documento gratuito que pode ser obtido nos pontos de
entrada no território mexicano, nos postos migratórios,
ou através das companhias aéreas. Pode também ser
obtido em:
https://www.inm.gob.mx/fmme/publico/solicitud.html

Diferença horária:

Há três fusos horários no país.
Cidade do México: GMT – 6
Cancun: GMT – 5

Designação oficial:

Estados Unidos Mexicanos

Capital:

Cidade do México

Língua oficial:

Espanhol e 67 línguas indígenas, das quais a mais
difundida é o nahuátl

População:

129 milhões de habitantes

Moeda:

peso mexicano

Medicação:

Não é exigida qualquer vacina ao viajante

Eletricidade:

110 V. As tomadas são de tipo americano, com duas
pequenas placas metálicas planas paralelas e por vezes
também com a placa redonda de terra.

Código Internet:

.mx

Código Telefónico:

0052

Sitio Oficial de Turismo:

https://www.visitmexico.com/en/

Pagamentos:

Aceitam-se todos os cartões de crédito (Visa, MasterCard
e American Express) em quase todos os hotéis,
restaurantes e estabelecimentos comerciais, assim como
a maioria dos cartões de débito. É possível usar o
multibanco(“cajero automático”) para levantar dinheiro
com cartões portugueses (sistemas Mastercard/Cirrus e
Visa).

Clima:

O México é um dos países com maior diversidade de
climas no mundo, desde o norte, quase desértico, até ao
sul, onde abundam florestas luxuriantes. Na Cidade e no
Vale do México, regiões de planalto, o clima é seco e frio
durante o inverno. De maio a setembro torna-se
moderadamente quente e húmido. Na costa, o clima é
quente e húmido, durante quase todo o ano. A época de
furacões começa no princípio de junho e termina no final
de novembro, afetando a costa do Pacífico e do Atlântico,
sendo o período mais problemático geralmente nos
meses de agosto e outubro.

Situação geográfica:

Faz fronteira com o Belize, os Estados Unidos da América
e a Guatemala, sendo as suas costas banhadas pelo mar
das Caraíbas, o Golfo do México e o oceano Pacífico. O
México é o 14º maior país em superfície (1 964 375 km2)

História:

A história do México é milenar. Povoado pela primeira
vez há mais de 13 000 anos, o centro e o sul do México
assistiram à ascensão e à queda de misteriosas
civilizações indígenas. Depois disso, o México tornou-se
numa sociedade multicultural. A história antes da
chegada dos europeus é denominada de era précolombiana. Em 1821, foi declarada a independência do
México.

Como ir:

Tap Air Portugal e Air Europa de Lisboa, Humberto
Delgado (LIS), Porto, Francisco Sá Carneiro (OPO), Faro
(FAO), Funchal, Madeira (FNC) e Ponta Delgada, João
Paulo II (PDL) para Cancun, Cancun Int. (CUN)

Tempo de voo:

+/- 10h15

Taxa turística:

$224 pesos (cerca de 9,77€).
Menores de 15 anos estão isentos.

Gastronomia:

Um dos pratos mais famosos da cozinha yucateca é o
"cochinita pibil", que é carne de porco marinada em
achiote, envolta em folhas de banana e cozida em forno
de terra. É geralmente servido com tacos acompanhados

de molho habanero chile, cebola vermelha e laranja. A
bebida alcoólica por excelência é tequila, mas também há
a "michelada" composta por cerveja local gelada com
limão, sal, tabasco e outros temperos mais.
Principais feriados:

1 de janeiro (Ano Novo)
16 de setembro (Dia da Independência)
12 de outubro (Dia da Raça)
2 de novembro (Dia dos Mortos)
20 de novembro (Aniversário da Revolução Mexicana)
25 de dezembro (Natal)
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