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4  EDITORIAL
O ano de 2018 fecha com chave de ouro para Lisboa: dois prémios nos 
World Travel Awards e um deles mundial. É o culminar da uma estratégia 
de promoção do destino que se tem revelado certeira.

5  NACIONAL
A cidade e a região de Lisboa são, cada vez mais, um exemplo de 
vitalidade, como atestam as multiplas referências ao destino, quer em 
estudos, quer em rankings, nacionais e internacionais.

11  VISITA GUIADA
São cinco as razões que a diretora do Museu do Fado, Sara Pereira, aponta 
para visitar este equipamento que conta a história da canção nacional. 

 12  BOLETIM INTERNO
A Experiência Pilar 7 – Centro Interpretativo da Ponte 25 de Abril acaba 
de ser distinguida como Melhor Projeto Público, nos Prémios Construir.

14  TENDÊNCIAS
Inteligência artificial, softwares abertos, realidade aumentada, assistentes 
de voz e self-service. São cinco tendências para o setor do turismo, em 2019

16  ENTREVISTA
O CEO do André Jordan Group, Gilberto Jordan, defende que a gestão de 
Lisboa deve virar-se para a atividade económica, ao mesmo tempo que 
apresenta os projetos de expansão do grupo.

22  POSTAL DE LISBOA
A colina do Adamastor, o Museu do Design e da Moda, o Castelo de São 
Jorge e o Chiado são alguns dos locais destacados pela fundadora do 
Chapitô, Teresa Ricou.

23  OBSERVATÓRIO
Os resultados estatísticos da hotelaria da cidade e da região de Lisboa, no 
mês de novembro de 2018, bem como o desempenho do mercado de 
cruzeiros e no golfe.

32  LISBOA FORA DE VISTA
A Condé Nast Traveler elaborou uma listagem com 15 experiências que 
garantem que a passagem pela capital portuguesa será “memorável (e cheia 
de ação)”.

34  TESOUROS
Com uma vista privilegiada sobre o rio Tejo, a Casa da Cerca, em 
Almada, remonta a finais do século XVII. Acolhe atualmente o Centro 
de Arte Contemporânea e está classificada como Imóvel de Interesse 
Público.

42  MARKET PLACE
Esta é uma montra da vitalidade do tecido empresarial e cultural de Lisboa: 
todos os meses, a oferta renova-se, multiplicando as razões para visitar a 
cidade e a região.  Multiplicam-se também as notícias que testemunham a 
qualidade dessa oferta.
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Duplamente premiada nos “Óscares do Turis-

mo” – os World Travel Awards –, Lisboa aca-

ba de ser distinguida com os galardões para 

“Melhor Cidade Destino da Europa” e “Melhor 

Destino City Break” a nível mundial, o que se 

revela como uma excelente notícia, quer pelo 

prestígio que envolve quer pelas perspetivas 

que denota. Histórica, mas simultaneamente 

vanguardista, a capital portuguesa consolida-

-se como um destino de eleição não só em 

termos europeus como a nível mundial, fru-

to, nomeadamente, de uma oferta turística 

de elevada qualidade e diversidade, suscetí-

vel de corresponder às expetativas mais ec-

léticas. De referir, igualmente no âmbito dos 

World Travel Awards, outras distinções dignas 

de registo atribuídas a diversas entidades da 

cidade e da região, o que muito me apraz sa-

lientar porquanto reconhecem o esforço e o 

profissionalismo que, ao longo dos anos, têm 

caraterizado o nosso setor. 

Ainda no campo dos prémios há a destacar o 

atribuído à Experiência Pilar 7 – Centro Inter-

pretativo da Ponte 25 de Abril. “Melhor Proje-

to Público”, na categoria de Engenharia, pelos 

Prémios Construir 2018, este equipamento 

permite ao visitante desfrutar de uma original 

e muito apreciada panorâmica da frente ribei-

rinha. Habilmente concebida, a Experiência 

oferece uma viagem pela história desta ponte, 

permitindo ao visitante recordar ou ficar a co-

nhecer alguns dos momentos mais marcantes 

da construção deste equipamento, elo de liga-

ção entre as duas margens do Rio Tejo. 

UM ANO DE MUITOS SUCESSOS

E  | Editorial

A fasquia está muito alta e, por conseguinte, os 

desafios são também cada vez maiores, razão 

pela qual há que reforçar o empreendedorismo 

e a capacidade de inovação, nada a que, na ver-

dade, não estejamos já habituados. Queremos 

que Lisboa continue a surpreender os visitantes 

e a deixar-lhes um desejo muito forte de regres-

sar, seja para descobrir ou redescobrir. Seguindo 

uma visão estratégica cujos bons resultados es-

tão à vista de todos, queremos, e todos os dias 

trabalhamos para isso, que Lisboa tenha sempre 

algo mais, algo de diferente e sugestivo para 

oferecer.

Dito isto e como facilmente se pode constatar, 

o balanço do ano é muito positivo em termos 

da atividade turística que viveu um momento 

de crescimento, tendo inclusive as infraestrutu-

ras aeroportuárias atingido alguns limites, pre-

cisando urgentemente de uma decisão política 

para assegurar o seu crescimento e, assim, não 

se criarem eventuais futuros constrangimentos 

ao crescimento turístico. E estes resultados são, 

sem sombra de dúvida, um estímulo de peso 

para fazermos mais e ainda melhor em 2019. 
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2018 FECHA COM CHAVE 
DE OURO

LISBOA DUPLAMENTE 
PREMIADA NOS WORLD 

TRAVEL AWARDS

EXPERIÊNCIA PILAR 7: 
PROJETO PÚBLICO DO ANO

José Luís Arnaut
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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Lisboa foi duplamente premiada na gala dos 

World Travel Awards (WTA), que se realizou no 

dia 1 de dezembro, no Pátio da Galé, tendo ar-

recadado os prémios de “Melhor Cidade Destino 

da Europa” e de “Melhor Destino City Break” a 

nível mundial. 

Este foi um ano de conquistas para a cidade, 

tendo sido o segundo em que a capital portu-

guesa venceu o galardão “Melhor Destino para 

City Break” a nível mundial, o que reforça a 

sua atratividade para estadas de curta duração, 

mas também aquele em que se estreou como 

“Melhor Cidade Destino da Europa”. Assim, pela 

primeira vez, Lisboa conquistou dois “óscares do 

turismo” no mesmo ano.

A cerimónia de entrega dos WTA realizou-se, 

também pela primeira vez, em terras lusas (em 

Lisboa) e o resultado é histórico para Portugal, 

que voltou a ser distinguido como “Melhor 

Destino do Mundo”. No total, o País ganhou 17 

prémios, refletindo um crescimento significati-

vo face aos anos anteriores, considerando que 

obteve sete prémios o ano passado e que em 

2016 tinha vencido quatro. 

Na cidade e na região de Lisboa houve diversos 

premiados, entre os quais a Parques de Sintra 

— Monte da Lua, que foi considerada a “Melhor 

Empresa em Conservação”, uma distinção que 

conquista há seis anos consecutivos. Já na hote-

laria, destacaram-se as unidades Corinthia Hotel 

Lisboa e Olissippo Lapa Palace Hotel, que vence-

ram os prémios de “Melhor Hotel de Cidade” e 

de “Melhor Hotel Clássico”, respetivamente. 

WORLD TRAVEL AWARDS
LISBOA VENCE DOIS “ÓSCARES DO TURISMO”
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CRIATIVIDADE
LISBOA ENTRE AS 
MELHORES CIDADES 
EUROPEIAS PARA 
OS CRIATIVOS
A capital portuguesa é a quarta melhor cidade 

europeia para os criativos viverem e trabalharem, 

segundo um estudo realizado pela plataforma 

Airbnb, que abrangeu 100 cidades na Europa.

O “Índice Cidades Criativas” analisou diversos 

fatores, entre os quais os espaços de coworking 

existentes em cada cidade, as galerias de arte, os 

cinemas e as áreas de grafiti, bem como os estú-

dios de tatuagens e considerou ainda os próprios 

dados da plataforma.

Segundo o estudo, Lisboa está a prosperar como 

um dos principais centros para criativos, desta-

cando-se pelo volume significativo de startups 

(mais de 600), espaços de coworking (mais de 

50) e galerias de arte (mais de uma centena). 

De acordo com a Airbnb, Lisboa tem uma das 

maiores comunidades criativas de Anfitriões & 

Hóspedes na plataforma, com 17% dos anfitriões 

da capital a descreverem-se como criativos. Além 

disso, o estudo revela que 26% de todas as ex-

periências na cidade são criativas e, simultanea-

mente, que os hóspedes podem reservar mais de 

110 experiências criativas no País.

Neste ranking das melhores cidades da Europa 

para viver e trabalhar para pessoas envolvidas no 

mundo da criatividade (cinema, artes visuais, de-

sign, arquitetura, entretenimento, fotografia, mú-

sica e moda), Lisboa surge apenas atrás de Ate-

nas, que ocupa o primeiro lugar, Paris e Bruxelas.

RANKING PWC
LISBOA PREFERIDA PARA INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO EUROPEU
Lisboa lidera, pela primeira vez, o ranking das 

preferências do investimento e da promoção 

imobiliária na Europa, de acordo com os resul-

tados do inquérito anual da consultora PwC, 

que revela as tendências para 2019.

No estudo “Tendências Emergentes no Mer-

cado”, a capital surge como a escolha do ano, 

com uma subida de 10 lugares face a 2018. 

Segundo a PwC, a revelação de Lisboa pode 

parecer surpreendente, pelo facto de ser um 

mercado pequeno, mas, na verdade está a 

“oferecer grandes retornos”.

Numa escala de um a cinco, na qual um 

equivale a “muito mau” e cinco corresponde 

a “excelente”, atribuída pelos entrevistados, 

a capital portuguesa obteve uma pontuação 

média de 4,27 pontos em investimento e de 

4,19 pontos em desenvolvimento. 

Bairro Padre Cruz – Lisboa
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A cidade de Lisboa registou um novo recor-

de no número de passageiros de cruzeiro, em 

outubro, ao atingir os 108.875, segundo dados 

revelados pelo Porto de Lisboa. O anterior má-

ximo era de 96.261 e tinha sido alcançado em 

outubro de 2013.

Numa comparação homóloga, verifica-se um 

crescimento de 47% face ao décimo mês de 

2017, sendo que os passageiros em trânsito su-

biram 48%, dos 60.520 para os 89 791, e houve 

mais 43% de passageiros em turnaround (que 

fazem escala), tendo subido dos 13.381 para 

os 19.084.

De acordo com o Porto de Lisboa, o elevado 

fluxo do número de passageiros em turnaround 

deve-se ao facto de se terem registado maio-

res operações de turnaround e de interporting 

(cruzeiros que embarcam ou desembarcam 

passageiros em vários portos ao longo do per-

curso), que contribuíram com 8.546 passagei-

ros embarcados/desembarcados do total de 

19.084 contabilizados.

As informações divulgadas mostram ainda 

que o aumento do número de escalas em in-

terporting contribuiu para uma maior oferta 

do turismo de cruzeiros a partir de Portugal, 

tendo permitido o movimento de 5.390 pas-

sageiros de cruzeiro de nacionalidade portu-

guesa durante o mês de outubro. 

CRUZEIROS
PORTO DE LISBOA 
BATE RECORDE E 
ULTRAPASSA 100 
MIL PASSAGEIROS

AVIAÇÃO
LIGAÇÕES PARA LISBOA CONTINUAM 
A AUMENTAR
As ligações aéreas para Lisboa continuam a 

crescer, tanto em termos de destinos, como 

de frequência. A TAP anunciou o lançamento 

de duas novas rotas, de Washington e Chica-

go, ao passo que a Cabo Verde Airlines vai li-

gar Praia a Lisboa com quatro voos semanais. 

Já a companhia Finnair revelou que vai efetuar 

voos diários entre Helsínquia e a capital portu-

guesa durante todo o ano.

No caso da TAP, a companhia avançou que quer 

duplicar a sua operação na América do Norte 

nos próximos anos e vai começar a expansão 

em junho de 2019. Assim, a 1 de junho, terão 

início os voos de Chicago O’Hare para Lisboa, 

com uma frequência de cinco voos semanais. 

A ligação aérea entre Washington – Dulles e Lisboa 

começa no dia 16 de junho, também com cinco 

voos por semana.

Em outubro, também a Ryanair havia anunciado 

o reforço das ligações com Lisboa: três novas 

rotas, a operar no verão de 2019, com destino 

às cidades francesas de Bordéus (cinco vezes 

por semana) e de Clermont (duas vezes por 

semana) e à capital escocesa, Edimburgo (duas 

frequências semanais). Ao mesmo tempo, estão 

previstas mais frequências para bruxelas, Dublin, 

Londres Stansted, Luxemburgo, Malta e Marsel-

ha. Estas novas ligações integram um investi-

mento de 100 milhões em todas as bases em 

que a companhia opera em Portugal.
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As Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) de 2022 

vão realizar-se na capital portuguesa, anunciou 

o site Religionline, que adiantou que a região 

de Lisboa “acolherá os atos principais, nomea-

damente o fim de semana de celebração”. De 

acordo com a mesma fonte, este fim de semana 

de celebração conta com cerca de um milhão de 

jovens provenientes de todo o mundo.

O Religionline afirma que o anúncio oficial será 

feito nas próximas JMJ, que decorrem de 23 a 

27 de janeiro, no Panamá, e nas quais estará 

presente o cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel 

Clemente, e outros bispos portugueses, para re-

ceberem a passagem de testemunho do papa e 

do bispo da Cidade do Panamá.

JORNADAS MUNDIAIS 
DA JUVENTUDE
CELEBRAÇÕES 
VÃO PASSAR POR 
LISBOA EM 2022

CENTRO CULTURAL DE BELÉM
VAI TER HOTEL DE LUXO E ESPAÇOS COMERCIAIS
O presidente da Fundação do Centro Cultural de Be-

lém (FCCB), Elísio Summavielle, anunciou a expan-

são dos polos 4 e 5 do CBB, dando lugar a um hotel 

de luxo e novos espaços comercias. O respetivo 

concurso internacional, visando a subconcessão do 

direito à superfície, foi lançado a 29 de novembro. 

O concurso prevê que se possam candidatar em-

presas a título individual para explorar a parte co-

mercial e a hoteleira ou um consórcio que explore 

ambas as valências.  “A questão aponta para um 

consórcio justamente pelas valências que estão 

aqui implícitas. Pode ser um promotor individual, 

mas, à partida, temos uma componente de inves-

timento, outra hoteleira e temos a parte comer-

cial de retalho, escritórios e restaurantes. Estes 

três blocos no fundo é que fazem o projeto CCB 

New Development. Pode surgir individualmente 

ou em consórcio, enquadrou, na apresentação do 

projeto, a administradora da FCCB Isabel Cordeiro. 

O projeto hoteleiro contempla que ali se desenvol-

va uma ou duas unidades, que devem respeitar 

a linha arquitetónica dos edifícios já existentes. 

Está já aprovada uma superfície de pavimento de 

16.330 m2, para desenvolvimento desses projetos. 

A unidade hoteleira, que será de quatro estre-

las ou superior, deverá estar posicionada para o 

segmento de upper midscale, seguir as tendên-

cias internacionais e os conceitos de lean luxury 

e lifestyle. Em conjunto com a galeria comercial, 

implica um investimento de 60 a 70 milhões de 

euros, sendo que o promotor irá pagar uma ren-

da  mínima de 300 mil euros por ano durante a 

construção, valor que subirá para o mínimo de 

900 mil na fase de funcionamento. Os terrenos 

em causa pertencem ao Estado, tendo sido ce-

didos à fundação, que, por sua vez, cedê-los em 

direito de superfície por um período de 50 anos.

Recorde-se que os projetos do hotel e do es-

paço comercial estavam previstos desde a inau-

guração do CCB e são da autoria dos arquitetos 

Vittorio Gregotti e Manuel Salgado, tendo sido 

desenhados em 1989.
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BOLSA TURISMO DE LISBOA
REGIÃO DE LISBOA É DESTINO NACIONAL 
CONVIDADO
A região de Lisboa é Destino Nacional Convidado 

da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), em 2019, 

que irá decorrer entre 13 e 17 de março, na FIL, 

anunciou a organização.

A próxima edição da BTL vai dar a conhecer as ca-

racterísticas diferenciadoras da região de Lisboa, 

que inclui a representação de 18 concelhos, des-

tacando as suas potencialidades turísticas, que 

passam pela história, gastronomia, arte, patrimó-

nio, enoturismo e desporto. Além destes fatores, 

a organização salienta “a crescente capacidade 

de Lisboa em captar grandes eventos, afirmando 

a capital e a região como um dos locais de maior 

crescimento no segmento MICE (Meetings, Incen-

tives, Conferences, Exhibitions)”.

A diretora da área de feiras da FIL, Fátima Vila 

Maior, afirmou ser um orgulho ter Lisboa como 

Destino Nacional Convidado, referindo ainda que 

“em 2017 registou mais de 14 milhões de dor-

midas e 6 milhões de hóspedes”. “A acrescentar 

aos números, o reconhecimento internacional, 

designadamente através de prémios como os 

World Travel Awards, torna Lisboa um fantástico 

cartão de visita para a BTL e uma excelente opor-

tunidade para (re)descobrir este destino único no 

mundo”, concluiu.

TRAVELLERS’ CHOICE
LISBOA NOS 25 
MELHORES DESTINOS 
DO MUNDO
A capital portuguesa integra o Top 25 dos me-

lhores destinos do mundo, eleitos pelos Trave-

llers’ Choice 2018, do TripAdvisor. As cidades 

foram eleitas com base em milhões de avalia-

ções e opiniões de viajantes de todo o mundo, 

membros do TripAdvisor. 

Lisboa ocupa a 16.ª posição na lista, ficando à 

frente de cidades como Dubai, Tóquio e Sid-

ney, e é descrita como uma cidade rica em 

história e cultura, e cuja riqueza se estende 

aos museus. “O Museu Marítimo é perfeito 

para crianças (e adultos também!) apaixo-

nados por barcos e afins, enquanto a Casa-

-Museu Dr. Anastácio Gonçalves é uma joia 

oculta de arte colorida”, descreve o guia.  

Na nota que acompanha a distinção de Lisboa, 

lê-se ainda que “para apreciar inteiramente 

a sólida arquitetura da cidade, pode participar 

numa tour ou criar o seu próprio roteiro, sem 

deixar de visitar o Padrão dos Descobrimentos, 

o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, 

Património Mundial da UNESCO”.

Nos três primeiros lugares da lista estão três 

cidades europeias, nomeadamente Paris, Lon-

dres e Roma.

EUROMONITOR INTERNATIONAL
CAPITAL 
PORTUGUESA ENTRE 
AS 100 CIDADES 
MAIS VISITADAS
O Euromonitor Internacional divulgou, este 

mês, o ranking das 100 cidades mais visitadas 

por turistas estrangeiros em 2017, e Lisboa faz 

parte da lista. A capital portuguesa ocupa 62.ª 

posição e apresenta um crescimento de 12,3% 

no número de visitantes, face ao período ho-

mólogo do ano anterior.

Para a elaboração deste ranking, o Euromoni-

tor Internacional contabilizou os turistas como 

qualquer pessoa que visite um país estrangei-

ro por, pelo menos, 24 horas, num período 

que não exceda 12 meses, e que pernoite no 

destino.

Hong Kong, na China, voltou a ser a cidade mais 

visitada do mundo, pelo nono ano consecutivo, 

seguida de Bangkok, na Tailândia, e de Londres, 

no Reino Unido, que perfazem o top 3.
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VIAGENS
NÓMADAS DIGITAIS 
PREFEREM LISBOA

MEISTERSINGER
LANÇA RELÓGIOS 
DEDICADOS AO FADO

Lisboa é o quarto destino de sonho para os “nó-

madas digitais”, pessoas que escolhem destinos 

perfeitos para trabalhar remotamente, de acordo 

com um estudo realizado pela plataforma Gap 

Year, baseado em dados da rede social Instagram. 

Os autointitulados “nómadas digitais” (uma tradu-

ção literal do termo em inglês “digital nomads”) 

são pessoas que conseguem exercer a sua ativida-

de profissional remotamente e optam por percor-

rer o mundo enquanto o fazem. A plataforma do 

Gap Year realizou um estudo sobre este fenómeno, 

com o intuito de elaborar uma lista dos 25 lugares 

mais procurados pelos “nómadas digitais”, com 

base nas hashtags do Instagram. Assim, a Gap 

Year procurou por #digitalnomad nesta rede social 

e encontrou mais de 1,9 milhões de publicações. 

Destas imagens, foram selecionadas as últimas 

20 mil imagens postadas, eliminando as que não 

tinham dados de localização e as que eram pa-

trocinadas ou de empresas. Daí, chegou a 12 mil 

publicações e elegeu o top de destinos.

A capital portuguesa surge, então, à frente de ci-

dades como Nova Iorque, Paris e Berlim, sendo 

apenas ultrapassada por Bali, que ocupa a primeira 

posição, Londres, que surge em segundo lugar, e 

Chiang Mai.

A marca alemã MeisterSinger apresenta uma 

edição especial de relógios dedicada ao fado, 

o estilo musical português classificado como 

Património Cultural e Imaterial da Humanida-

de pela UNESCO. A homenagem ao fado está 

presente no verso do relógio, sendo que, se-

gundo a MeisterSinger, “o fundo transparente 

está decorado com a silhueta de uma guitarra 

portuguesa”. Além disso, constam também as 

inscrições “Fado” e “Portugal”.

Cada relógio é entregue com um estojo e com 

uma segunda correia de cortiça desenhada 

exclusivamente para este modelo, mas tam-

bém com um dispositivo usb com o poema 

“Fado Tinto”, composto por Vítor Costeira, es-

pecialmente, para a apresentação desta edi-

ção limitada. 

Em 2017, a marca alemã lançou uma edição 

especial dedicada à cidade de Lisboa e que 

considerou um sucesso.

EIXO CENTRAL DE LISBOA
NOVA SINALÉTICA MELHORA 
INFORMAÇÃO A RESIDENTES E TURISTAS
O Eixo Central de Lisboa, no qual se inclui a Ave-
nida da República, a Praça Duque de Saldanha e a 
Avenida Fontes Pereira de Melo, tem uma nova si-
nalética, com o objetivo de orientar os residentes e 
turistas, indicando-lhes o nome das ruas e o tem-
po das deslocações a pé até locais de interesse ou 
pontos turísticos. Esta é uma iniciativa da Câmara 
Municipal de Lisboa, em parceria com a Associação 
Turismo de Lisboa e contou com o financiamento 
do Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa.
A nova sinalética surgiu no seguimento da recen-

te requalificação e ampliação da zona pedonal 
desta área da cidade, e pretende auxiliar as pes-
soas a terem uma melhor perceção espaço. Nas 
placas de sinalização são utilizadas duas cores: o 
azul, que informa os visitantes sobre os nomes 
das ruas, e o vermelho, que revela o tempo que 
se demora, a pé, a chegar a um determinado 
ponto turístico existente nas proximidades.
A colocação da nova sinalética teve por referên-
cia o sistema já existente na Alta de Lisboa e no 
Parque das Nações.
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CINCO RAZÕES PARA VISITAR
MUSEU DO FADO
“Único no mundo, o Museu do Fado propõe uma viagem fascinante pela história de um 
património vivo, que hoje partilhamos orgulhosamente com o mundo”. É com esta frase 
que a diretora do museu, Sara Pereira, dá início a esta visita guiada, na qual revela cinco 
motivos para conhecer o espaço, localizado no número 1 do Largo do Chafariz de Dentro.

1. 

Um museu sobre todos nós, 

portugueses, postos em música

Esta definição tão feliz do fado 

é de Rui Vieira Nery. No fado 

celebramos toda a nossa poesia – 

da tradição popular à criação literária 

contemporânea – e os momentos 

mais marcantes da nossa história. 

Uma visita ao museu permite-nos 

redescobrir o diálogo cúmplice que o 

fado desenvolveu, desde cedo, com 

outras artes – o teatro, o cinema, as 

artes plásticas – e a compreender o 

papel fundamental que o fado tem 

no nosso olhar sobre nós próprios 

e na nossa capacidade simultânea 

de sermos quem somos, mas de 

estarmos permanentemente abertos 

ao mundo. 

2. 
Um museu de memória e 

modernidade

Nas últimas décadas, o fado 

adquiriu uma visibilidade crescente 

no conjunto da vida cultural 

portuguesa. Além de se tratar do 

género musical português com 

maior capacidade de afirmação 

internacional e de viver actualmente 

um período de grande dinamismo e 

vitalidade, hoje reconhecemos nele 

um objecto de estudo científico, 

de legitimidade incontestada. 

Fazendo a ponte entre o século 

XIX e o século XXI, o Museu do 

Fado proporciona uma viagem no 

tempo pela nossa história coletiva. 

Salvaguardando a memória, 

aposta nas novas tecnologias no 

3. 

Uma casa de todos os artistas

De Severa a Amália, de Marceneiro 

a Carlos do Carmo e aos fadistas 

das novas gerações, o fado tem 

uma história vivíssima e é uma 

arte em permanente evolução. A 

ligação à comunidade artística é 

um dos pressupostos fundamentais 

da actividade do Museu do Fado e 

para a consagração junto da UNESCO 

foi determinante a participação 

dos artistas que fizeram desta a 

sua causa, assumindo-a com vigor 

e determinação, com memória e 

modernidade. 

4. 

Um museu à medida

Além do audioguia em 

várias línguas disponibilizado 

gratuitamente ao visitante, o 

museu promove uma oferta 

educativa regular através de uma 

escola com cursos de guitarra 

portuguesa, viola e ateliers de 

canto, de oficinas pedagógicas 

dirigidas a todos os níveis de 

ensino, mas também visitas 

cantadas, workshops para 

públicos estrangeiros e projectos à 

medida, construídos directamente 

com as escolas do ensino básico 

e secundário, em função dos 

programas curriculares e metas 

educativas delineadas. 

5. 

Um convite à descoberta de 

um outro museu sem paredes

O museu desenvolve uma 

programação regular de 

exposições e de concertos, 

dentro e fora de portas, edições 

de livros, discos, conferências, 

enquanto dialoga abertamente 

com intérpretes, músicos, autores, 

compositores e construtores de 

instrumentos que participam 

activamente na programação. 

A todos, o museu presta 

homenagem, assumindo-se como 

ponto de partida e de descoberta 

do fado nesse imenso museu sem 

paredes que se estende por toda 

a Lisboa – na colectividade do 

bairro histórico, na casa típica – e 

pelos grandes palcos do mundo.

seu circuito expositivo, através de 

registos audiovisuais, de postos 

de consulta permitindo a pesquisa 

sobre centenas de artistas, de um 

audioguia facultando a audição de 

centenas de fados gravados, de um 

Roteiro de Fado disponibilizando ao 

visitante informação sobre as Casas 

de Fado de Lisboa, ou ainda do 

Arquivo Sonoro Digital, a partir do 

qual podemos escutar milhares de 

gravações históricas.



B  | Boletim Interno
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

12

LANÇADO NO LISBOA STORY CENTRE
GUIA DE LISBOA CRIADO A PARTIR 
DO FACEBOOK
O Facebook lançou um guia sobre Lisboa, criado 
através de comunidades pertencentes à rede so-
cial, no qual são partilhadas ideias e informações 
sobre capital portuguesa, trazendo uma nova vi-
são sobre a cidade: a dos que nela vivem. 
O Lisboa Story Centre, no Terreiro do Paço, foi 
o local escolhido para a apresentação deste 
guia, que decorreu no dia 21 de novembro. 
O lançamento contou com um painel onde 
participaram representantes de três comuni-
dades distintas que explicaram as suas histó-
rias e a forma como esta ferramenta lhes está 
a permitir espalhar as suas mensagens com 
todos os utilizadores do Facebook. Houve ain-
da espaço para uma exposição fotográfica dos 
membros das comunidades que contribuíram 
para este guia.
Da compilação de recomendações dos res-
ponsáveis de 25 comunidades da rede social, 
resultou, então, um guia que está disponível 
online, em português e em inglês. Segundo o 
Facebook, o guia reflete “toda a riqueza cultu-
ral tradicional de Lisboa e de locais inovado-
res, onde a cidade prospera, exprimindo uma 
combinação perfeita de tradições, bem como 
da inovação cosmopolita e tecnológica”.
Com o intuito de “celebrar Lisboa e as suas comu-
nidades”, o guia apresenta recomendações dos 
lisboetas, que cruzam locais e experiências que 

PEIXE EM LISBOA 2019
CHEF BELGA COM TRÊS ESTRELAS 
MICHELIN CONFIRMA PRESENÇA
O belga Gert De Mangeller, do restaurante Her-

tog Jan, em Bruges, é o primeiro chef interna-

cional a confirmar presença no Peixe em Lisboa 

2019, que vai decorrer de 4 a 14 de abril no 

Pavilhão Carlos Lopes. 

Gert De Mangeller é um dos mais conceituados 

chefs europeus, tendo conquistado três estrelas 

Michelin, em 2006, 2009 e 2011, tornando-se 

um dos mais jovens a conquistar a consagração 

máxima do guia. Em abril, caber-lhe-á fazer a 

primeira apresentação da 12.ª edição do Peixe 

em Lisboa, no dia 5, às 19:00. 

No dia da inauguração deste que é considera-

do o mais emblemático evento gastronómico 

português dedicado à cozinha de mar, à seme-

lhança de anos anteriores, as portas do Pavilhão 

Carlos Lopes vão abrir às 18:00, não havendo 

lugar a apresentações de cozinha no auditório.

O Peixe em Lisboa vai contar com 10 restauran-

tes da região de Lisboa que servirão pratos à 

base de peixes e mariscos, acompanhados por 

vinhos de diversos produtores também da região 

de Lisboa. Os pratos são servidos, interruptamen-

te, das 12:00 à 01:00, às sextas e sábados, e das 

12:00 à meia noite, de domingo a quinta feira, à 

exceção de dia 4, cujo horário é entre as 18:00 

e a meia noite, e de dia 14, cujo funcionamento 

decorre entre as 12:00 e as 17:00. 

Este evento gastronómico é organizado pela 

Associação Turismo de Lisboa, com o apoio da 

Câmara Municipal de Lisboa e produção da DOT 

Global e LGSP Events.

revelam a tradição da cidade, mas também o 
seu lado mais trendy. As dicas presentes no guia 
passam pelos bairros tradicionais e emergentes, 
pela gastronomia local e cosmopolita, pela arte 
e pela cultura tradicional e moderna, abordando 
também a criatividade inerente à cidade. 
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PRÉMIOS CONSTRUIR 2018
EXPERIÊNCIA PILAR 7 DISTINGUIDA 
COMO MELHOR PROJETO PÚBLICO
A Experiência Pilar 7 - Centro Interpretativo da Ponte 25 de Abril foi considerada 
o “Melhor Projeto Público”, na categoria de Engenharia, pelos Prémios Construir 
2018. Esta é a 11.ª edição da iniciativa que visa distinguir as melhores empresas 
e obras nas áreas de Arquitetura, Engenharia, Construção e Imobiliário.

Inaugurado a 26 de setembro de 2017, este é um 

equipamento único, que proporciona uma visão 

inédita sobre a cidade e o rio. Pensando numa 

dupla vertente – cultural e lúdica – convida a uma 

viagem pela história da ponte que lhe dá o nome 

e é símbolo de Lisboa. Assim, espaços até então 

inacessíveis ao público tornaram-se visitáveis atra-

vés de uma experiência sensorial vivida no inte-

rior daquele que é um pilar fulcral da ponte, o 7. 

É, pois, possível contemplar a escala das estruturas 

da ponte, além de que discos de metal de grande 

dimensão colocados ao longo do percurso revelam 

algumas particularidades inerentes ao processo de 

construção. Este é um percurso que conduz ainda à 

descoberta da primeira maqueta do equipamento, 

pretexto para conhecer alguns números da obra.  

A tecnologia está igualmente presente neste centro 

interpretativo. No maciço central do pilar, é possível 

tomar parte numa homenagem a todos aqueles que 

contribuíram para a sua edificação: é esse o objetivo 

da Sala dos Trabalhadores, onde, graças a projeções 

360o, é possível recuar no tempo e acompanhar as 

várias intervenções que desembocaram nesta pas-

sagem de ferro sobre o Tejo. E é exatamente o rio 

que recebe os visitantes na etapa seguinte desta 

viagem: depois de uma imersão em águas virtuais, 

ascende-se numa plataforma na qual é possível 

sentir, ouvir e ver a aproximação do comboio que 

une as duas margens, com recurso a tecnologia 

vídeo e áudio. A experiência continua em sentido 

ascendente até ao miradouro que conduz à altura 

do tabuleiro rodoviário e que proporciona uma vista 

sem precedentes de toda a zona ribeirinha. 
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

A inteligência artificial é uma ferramenta 

que tem sido falada ao longo de 2018, em 

diversos setores, inclusive no turismo. As em-

presas ligadas às viagens, às experiências e 

à hotelaria têm implementado a inteligência 

artificial nas suas atividades e na comunicação 

com o público, verificando-se que esta é uma 

mais-valia para potencializar a relação entre o 

viajante e a empresa. Embora haja, atualmen-

te, diversas empresas a dominar e a utilizar 

a inteligência artificial no seu quotidiano, a 

DataArt prevê que essa implementação bata 

recordes em 2019. De acordo com a consulto-

ra, “a capacidade dessa tecnologia aprimorar 

significativamente o atendimento ao cliente, 

encaixa-se de forma perfeita no setor”.

SOFTWARES LIVRES

Há ainda algumas esferas que não foram explo-

radas no mundo da tecnologia por parte das em-

presas do setor do turismo, os softwares abertos 

são um desses casos. Este tipo de tecnologia 

permite que os utilizadores possam ter a liber-

dade de executar, copiar, distribuir e melhorar 

o software. Para a DataArt, a utilização destes 

softwares vai “permitir uma comunicação efeti-

va e a sincronização entre toda a potencialidade 

tecnológica utilizada na indústria”.

REALIDADE AUMENTADA

Ao longo de 2018, falou-se da realidade aumen-

tada no turismo e, no próximo ano, vai continuar 

a ser um tema presente no setor. Permitir que 

os viajantes possam conhecer uma cidade ou um 

hotel, por exemplo, através de uma experiência 

imersiva proporciona que se explorem outros 

campos dentro do marketing. Ao longo do pró-

ximo ano, a indústria das viagens far-se-á valer, 

cada vez mais, desta tecnologia para aumentar a 

sua atratividade.

ASSISTENTE DE VOZ

A assistência por voz permite que haja uma co-

municação mais eficiente, tendo em considera-

ção algo tão simples como: falar é mais rápido 

de escrever. Além disso, esta ferramenta torna 

as tarefas mais instantâneas, fáceis e convenien-

tes. Esta funcionalidade, segundo a DataArt, é 

bastante popular nos mercados norte-america-

nos e na Europa, mas terá cada vez mais espaço 

no turismo, fruto da proliferação dos assistentes 

de voz nos telemóveis e nas casas, que leva-

ram a uma melhoria desta tecnologia. “O con-

sumidor espera conveniência e agilidade como 

nunca, e a tecnologia de assistência de voz será 

uma componente vital para que a indústria es-

teja a par dessa tendência”.

SELF-SERVICE

Em 2019, a interação humana será mais rara. Se-

gundo a DataArt, a crescente procura por serviços 

mais rápidos, eficazes e fáceis de perceber traz 

benefícios tanto para os operadores turísticos e 

unidades hoteleiras, como para os viajantes. Com 

a melhoria das tecnologias, surge também uma 

redução nos possíveis problemas associados a 

sistemas de self-service, permitindo que seja es-

tabelecida uma relação de confiança no serviço.

SEGMENTO MICE 
EM CRESCIMENTO 

O relatório IBTM World Trends Watch revela 

que 2019 trará um crescimento para o turismo 

de negócios, no que concerne à realização de 

reuniões e eventos. Segundo o documento, o 

segmento Meetings, Incentivos, Convenções e 

Exibições (MICE) está a passar – e vai continuar 

– por uma fase de relativo otimismo, apesar das 

incertezas globais e “constantes mudanças” que 

afetam o setor. 

Das conclusões do estudo, que mostra análises 

detalhadas por regiões e países, verifica-se que 

o mercado europeu “continua positivo, com 

mercados maduros a exigirem um maior en-

gagement e inovação”. A América Latina surge 

como uma região em ascensão e a América do 

Norte também deverá conhecer um crescimen-

to no segmento de reuniões, embora passe por 

dificuldades comerciais com determinados paí-

ses. Quanto ao Médio Oriente, prevê-se um au-

mento do turismo de negócios – setor das reu-

niões e negócios – impulsionado pela contínua 

volatilidade do mercado do petróleo. Há ainda 

um destaque para as oportunidades de cresci-

mento na África do Sul.

No relatório, é sublinhado o facto de os destinos 

estarem a ter um maior controlo no aproveitamen-

to do seu capital intelectual, com o objetivo de 

atrair eventos e de criar os seus próprios eventos.

As conclusões do IBTM World Trends mostram 

ainda que a tecnologia está também a ter im-

pacto no segmento MICE, criando novas oportu-

nidades para a indústria.

No que respeita às viagens de incentivos, o rela-

tório mostra que o gasto por pessoa aumentou, 

bem como o número de pessoas elegíveis. Entre 

os fatores que mais contribuem para a eleição 

de um destino para uma viagem de incentivos, 

destacam-se a estabilidade política e seguran-

ça (66%), a relação qualidade-preço (65%) e a 

qualidade de serviço (59%).

O SETOR EM ANTEVISÃO
O FUTURO É INTELIGENTE

Inteligência artificial, softwares abertos, realidade aumentada, 
assistentes de voz e self-service. Estas são as cinco tendências 
que a consultora global DataArt aponta para o setor do turismo. 
Já o relatório IBTM World Trends Watch olha para 2019 como 
um ano em que o turismo de negócios vai crescer, tanto na 
perspetiva de realização de eventos como de reuniões.
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MILLENNIALS PORTUGUESES
CULTURA SOBREPÕE-SE 
À VIDA NOTURNA NAS VIAGENS

cipal de conhecer a vida noturna do destino. 

Tendo em consideração estes dados, verifica-se 

que há uma alteração geracional na preferência 

dos destinos e objetivos das férias. Isto porque, 

os indivíduos com mais de 50 anos – a gera-

ção baby bommer – responderam que quando 

tinham entre os 20 e 29 anos procuravam des-

tinos com vida noturna (55%) ao invés de uma 

viagem cultural (29%).

O relatório da eDreams concluiu ainda que, 

entre os europeus, os portugueses são os que 

atribuem mais importância à cultura nas suas 

viagens, tendo em consideração a faixa etária 

entre 20 e 29 anos. 

Os dados foram obtidos com base em questio-

nários feitos pelo Odigeo International, entre 

19 de março de 2018 e 18 de abril de 2018, 

incluindo participantes de Portugal, Estados 

Unidos, Inglaterra, Espanha, Itália, França, Ale-

manha e Suécia.

A agência de viagens eDreams publicou um relató-

rio, referente a 2018, no qual conclui que os jovens 

portugueses – geração dos millennials – preferem 

férias mais culturais (39%), em detrimento de fé-

rias com o objetivo de participar em festas (21%).

Os jovens de 20 a 29 anos destacam, entre as suas 

preferências para viajar, as atrações turísticas e as 

praias (60%). Já a vida noturna é a escolha de 21% 

dos inquiridos, havendo ainda uma fatia de 50% a 

afirmar que nunca fez férias com o objetivo prin-



E  | Entrevista

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

16

GESTÃO DE LISBOA 
DEVE SER VIRADA PARA 
A ATIVIDADE ECONÓMICA
A riqueza de Lisboa faz-se de eleitores 
e não eleitores, sustenta o CEO do 
André Jordan Group e presidente 
das sociedades imobiliárias Panbelas 
e Invesplano, Gilberto Jordan, para 
defender que a gestão de Lisboa deve 
ser virada para a atividade económica. 
Quanto aos planos da empresa que 
lidera, posiciona o Lisbon Green Valley 
como um espaço único a nível de 
arquitetura e de planeamento.

GILBERTO JORDAN
CEO DO ANDRÉ JORDAN GROUP
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Entrevista | 

A sua carreira profissional está 

ligada ao imobiliário de grande 

qualidade. Como vê a evolução 

do setor? 

O crescimento do setor como um 

todo tende a ser cíclico, tal como 

a economia em geral e, historica-

mente, assiste-se a crises seguidas 

por recuperações por vezes muito 

fortes como na atual conjuntura. 

Verificou-se que 2001/2 foi o ano 

de maior produção residencial, ao 

serem registadas mais de 114 mil 

licenças de fogos novos, mas, a 

partir daí, assistiu-se a uma que-

da acentuada e durante 13 anos 

o mercado caiu cerca de 94%. Em 

2009, influenciado não só pela cri-

se do subprime, mas também pela 

instabilidade económica e a falta 

de acesso ao crédito, o setor desa-

bou. Só no final de 2013/14 é que 

o mercado começou a ganhar um 

novo fôlego, altura em que se co-

meçou a ver os efeitos positivos da 

criação de programas de captação 

de investimento, como o regime 

fiscal para residentes não habituais 

e, principalmente, o programa de 

Vistos Gold. Já 2017 foi “o melhor 

ano de sempre” em termos de 

transações imobiliárias e espero 

que a tendência se mantenha. Se 

tudo correr como o esperado, esti-

ma-se que o crescimento em 2018 

seja na ordem dos 30% e anteci-

pamos um 2019 e anos seguintes 

igualmente sólidos. Mas, realmen-

te, depende de nós mantermos o 

país atrativo e digo isto no sentido 

mais amplo das exigências e ne-

cessidades no mundo altamente 

competitivo de hoje. Segundo da-

dos do INE, nos últimos cinco anos 

o índice de preços da habitação 

subiu mais de 39% (do segun-

do trimestre de 2013 ao segun-

do trimestre de 2018). Em 2017, 

vendeu-se o dobro dos alojamen-

tos familiares comparativamente 

com 2012. Os novos contratos de 

crédito à habitação mais do que 

duplicaram no mesmo período. É 

preciso lembrar a dimensão da 

queda verificada. O público é cada 

vez mais diversificado e exigente 

e temos de estar preparados para 

inovar, quer ao nível da arquitetura, 

quer da sustentabilidade, do lazer e 

das infraestruturas e dos serviços. 

Após um período de estagnação 

devido à crise, a construção ga-

nhou um novo ímpeto. Em sua 

opinião, a que se deveu o recu-

perar da confiança?

A partir de meados de 2014, após 

o dificílimo trabalho realizado, os 

resultados alcançados e o reco-

nhecimento internacional obtido 

permitiram conquistar a confiança 

dos investidores, principalmente 

estrangeiros. Sejam particulares, 

sejam megafundos. Com a recupe-

ração da atividade económica e a 

manutenção das taxas de juro em 

mínimos históricos, muitas famílias 

reequacionaram a compra/troca 

de casa levando a um aumento da 

procura. O número de contratos de 

compra e venda aumentou tam-

bém robustamente com uma ajuda 

de acesso ao crédito. Entre 2014 e 

2017, o número de contratos de 

compra e venda subiu 71%, ultra-

passando a média observada nos 

últimos 14 anos. A saída da crise, 

o otimismo económico e o cresci-

mento do turismo permitiram um 

Portugal mais dinâmico e com ca-

pacidade para atrair cada vez mais 

estrangeiros. E este é um dos gran-

des motores desta recuperação. Es-

tima-se que 40% do investimento 

imobiliário é, atualmente, feito por 

estrangeiros que optam por investir 

no nosso país quer para viver, quer 

para segunda habitação, devido à 

estabilidade política e social e à 

qualidade de vida, aliadas a uma 

conjuntura económica e financeira 

favorável e às políticas de incenti-

vos a estrangeiros, como o regime 

fiscal para os residentes não habi-

tuais e Vistos Gold. Temos a boa 

fortuna de estar a atrair um público 

internacional sofisticado, economi-

camente independente e cultural-

mente apreciador de Portugal. 

CRESCIMENTO 
DO TURISMO 

Como classifica o mercado imobi-

liário da região de Lisboa? 

Portugal tem vindo a recuperar a 

confiança de investidores nacionais 

e internacionais nos últimos três 

anos, ao mesmo tempo que o tu-

rismo tem vindo a crescer. Lisboa 

tornou-se uma cidade de referên-

cia na Europa. Diria que por razões 

intrínsecas, próprias e existentes 

há séculos ou décadas e, portanto, 

permanentes. Mas também pelo 

desvio de comércio provocado pela 

denominada primavera árabe e, 

portanto, conjuntural e potencial-

mente efémera. Muitos edifícios 

estão a ser reabilitados, as zonas 

públicas encontram-se em gran-

de transformação e todos os dias 

abrem novos estabelecimentos 

de comércio e serviços. A elevada 

procura é bem-vinda, a oferta está 

em forte crescimento e a gestão da 

cidade tem que ser profundamente 

profissionalizada. Tem que assumir-

-se uma gestão virada para a ati-

vidade económica tendo em conta 

o turista e o novo residente per-

manente de origem internacional 

que vem simplesmente viver ou 

trabalhar nos inúmeros negócios e 

empresas que começam a instalar-

-se na Grande Lisboa. Não se pode 

continuar a priorizar somente o 

“eleitor”. A riqueza da cidade faz-

-se de eleitores e de não eleitores.

Tem espaço para evoluir? Em 

que vertentes da oferta?

As cidades vão ter de primar pela 

construção nova e inovadora, pelo 

design, pela criatividade arquitetó-

nica e pela dinamização de novas 

soluções habitacionais, empresa-

riais e comerciais – e/ou pela rea-

bilitação urbana, que é uma ótima 

oportunidade para o rejuvenes-

cimento dos centros degradados. 

Mas será necessário alargar hori-

zontes e crescer para novas áreas, 

criar novas zonas residenciais e 

Gilberto Jordan é CEO do André 

Jordan Group, uma referência 

mundial na área do imobiliá-

rio, responsável por projetos 

emblemáticos como a Quinta 

do Lago, Vilamoura XXI e Belas 

Clube de Campo. À frente deste 

grupo desde 2008, é responsá-

vel pelo Belas Clube de Campo, 

o maior empreendimento resi-

dencial nas imediações de uma 

capital europeia e uma referên-

cia de sucesso no mercado imo-

biliário. Gilberto Jordan, 57 anos, 

é licenciado em Economia pelo 

ISEG – Universidade de Lisboa e 

FRICS (Fellow do Royal Institu-

tion of Chartered Surveyors).

Perfil de um empresário

O Lisbon Green 
Valley propõe-se 
ser o novo 
destino de 
Lisboa, com 
amplos espaços 
verdes, áreas 
de lazer e um 
conjunto de 
apartamentos, 
townhouses 
e lotes para 
construção 
de moradias 
unifamiliares
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Instado a comentar sobre se 

o aumento da notoriedade de 

Lisboa enquanto destino turís-

tico se tem refletido no negó-

cio imobiliário, Gilberto  Jordan 

garante que, pelo dinamismo 

que Portugal tem vindo a 

apresentar, atrai cada vez mais 

estrangeiros que se encantam 

com as condições de seguran-

ça, acolhimento do povo por-

tuguês, gastronomia, praias e 

demais atrativos turísticos. 

Atualmente, a oferta imobi-

liária de Lisboa e do Porto é 

muito apetecível para o pú-

blico internacional que visita 

o país e que valoriza fatores 

diferenciadores, como a se-

gurança e serviços públicos 

de qualidade, declara Gilberto 

Jordan, acrescentando: “Mas, 

principalmente, a oferta pri-

vada de saúde conforta o 

novo residente, assim como 

as infraestruturas e a educa-

ção de primeiro nível para os 

filhos. A verdade é que temos 

mais de 100 nacionalidades 

identificadas em Lisboa e 

mais de 27 no Belas Clube de 

Campo. A oferta imobiliária de 

Lisboa é, na verdade, bastan-

te competitiva”.

Oferta imobiliária bastante competitiva
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novos polos de interesse. As cidades 

vão ter de crescer e evoluir. Tudo isto 

com boas infraestruturas, paisagis-

mo, comércio, transportes, serviços.

LISBON GREEN VALEY 
É O NOVO PROJETO

Como surgiu o Belas Clube de 

Campo, qual a sua evolução 

ao longo destes anos e de que 

modo se enquadra na oferta 

imobiliária de Lisboa? 

Inaugurado em 1997, o Belas Clu-

be de Campo, foi concebido pelo 

meu pai, André Jordan, que utilizou 

toda a experiência adquirida na 

criação e desenvolvimento de pro-

jetos de alto padrão como a Quinta 

do Lago e o Vilamoura XXI, entre 

outros. O Belas Clube de Campo 

é o local certo para quem procu-

ra qualidade de vida em contac-

to com a natureza, a 15 minutos 

do centro de Lisboa. Está inserido 

nos mais de 1.000 hectares de 

floresta da Serra da Carregueira, 

é o maior empreendimento resi-

dencial numa capital europeia e, 

simultaneamente, uma referência 

de sucesso no mercado imobiliá-

rio. Recentemente lançámos uma 

nova fase do empreendimento, 

o Lisbon Green Valley, com uma 

oferta diversificada de apartamen-

tos, townhouses e lotes para cons-

trução de moradias unifamiliares.

Concretamente sobre o Lisbon 

Green Valey, o novo projeto de 

expansão do Belas Clube de 

Campo, como o apresenta? É 

um projeto diferenciador? 

O Lisbon Green Valley propõe-se 

ser o novo destino de Lisboa, com 

amplos espaços verdes, áreas de 

lazer e um conjunto de aparta-

mentos, townhouses e lotes para 

construção de moradias unifami-

liares. É um espaço único a nível 

da arquitetura e do planeamento 

e concilia como poucos a nature-

za, a sustentabilidade, o conforto, 

a modernidade e a localização a 

15 minutos do centro de Lisboa. 

É fruto de muita perseverança, 

empenho e paixão pelo porme-

nor – nada é deixado ao acaso, 

procuramos sempre guiar-nos pe-

las preferências e necessidades 

dos compradores. Está integrado 

num dos campos de golfe mais 

conceituados de Portugal, com um 

conjunto de infraestruturas que 

inclui ginásio, spa, piscinas, mini-

mercado, cabeleireiro, lavandaria, 

correios, restaurantes, parque in-

fantil, ciclovias, ténis e futebol. Em 

2019 vamos contar com a abertura 

do Jardim-Escola João de Deus e 

temos lotes para uma unidade de 

saúde, um centro hípico e um ho-

tel em carteira. Distingue-se tam-

bém pela sustentabilidade, tendo 

sido certificado e considerado pelo 

Sistema LiderA como possuidor 

das casas mais sustentáveis de 

Portugal, com inúmeras distinções 

e muito próximo do NZEB (Nearly 

Zero Energy Buildings) – uma exi-

gência inerente à construção nova 

a partir de 2021 –, amplamente 

certificados e premiados, são um 

fator diferenciador valorizado por 

um cliente cada vez mais exigente. 

Em que fase se encontra e a que 

target se destina? 

O Belas Clube de Campo é hoje 

um empreendimento consolidado, 

com mais de 20 anos, e que conta 

atualmente com mais de 750 fa-

mílias de 27 nacionalidades. Um 

ano após o lançamento da nova 

fase, a totalidade das primeiras 

unidades foi vendida – nomeada-

mente um prédio de 16 aparta-

mentos com tipologias T1 a T3 e 

um conjunto de seis townhouses 

com tipologias T4+1. O grupo vai 

avançar até ao final de 2018 com 

a construção e a comercialização 

de mais três tipologias de produ-

tos: 1 lote com 16 apartamentos, 

15 townhouses em banda e um 

conjunto de oito townhouses ge-

minadas (1 a 3 quartos), além dos 

terrenos para construção de mora-

dias unifamiliares já disponíveis. O 

perfil do cliente é caraterizado por 

famílias nacionais e estrangeiras, 

com 2/3 filhos. São empresários, 

profissionais liberais, executivos ou 

aposentados, bem como famílias 

que transferem a residência para 

Portugal e que procuram qualida-

de de vida e tranquilidade com 

plena segurança, sem perder de 

vista a ligação com a natureza e a 

proximidade ao centro da capital.

O interesse 
internacional 
por Portugal e, 
em particular, 
por Lisboa 
vai continuar 
a crescer. Há 
que apostar 
e investir no 
estabelecimento 
de empresas e 
do segmento 
MICE
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Qual o montante do investimento 

e prazo de conclusão? Os compra-

dores são de que nacionalidades? 

O Belas Clube de Campo tem me-

recido a confiança crescente de 

inúmeros investidores e residentes, 

tendo sido objeto nos últimos três 

anos de um investimento total na 

ordem dos 98 milhões de euros – 

valor que inclui compra de terre-

nos, construção de moradias, aqui-

sição de apartamentos, construção 

da escola e vendas realizadas no 

período em causa. Só no último 

ano, as casas neste resort residen-

cial valorizaram mais de 20% face 

ao ano anterior. O mercado nacio-

nal continua a ser uma prioridade, 

contudo assistimos a uma crescen-

te procura internacional, que repre-

senta já 73% das vendas no Lisbon 

Green Valley. O Brasil lidera a pro-

cura (45%), seguindo-se Portugal 

(27%), Bélgica (9%), Grã-Bretanha 

(5%) França (5%) e outros merca-

dos internacionais (9%). 

Porquê Lisbon Green Valley? Po-

demos considerá-lo um resort 

residencial às portas de Lisboa?

O Lisbon Green Valley apresenta-se 

como a escolha ideal para quem 

procura a qualidade de vida e a 

tranquilidade de um ambiente fami-

liar, com plena segurança, sem des-

curar a ligação à natureza e a proxi-

midade ao centro da capital e à vida 

cosmopolita. É mesmo um resort 

residencial, com todas as infraestru-

turas necessárias. Está inserido na 

Serra da Carregueira, com vista des-

lumbrante sobre a Serra de Sintra e 

o Palácio da Pena, mas a apenas 15 

minutos do centro de Lisboa.

De que modo o projeto vem re-

volucionar – tal como disse – o 

imobiliário na região de Lisboa? 

O que o torna tão especial?

O Belas Clube de Campo é reco-

nhecido como o maior empreendi-

mento residencial nas imediações 

de uma capital europeia e uma re-

ferência de sucesso incontornável 

no mercado imobiliário e na área 

da sustentabilidade na Europa. É, 

por isso, considerado por muitos 

como o destino de eleição na capi-

tal portuguesa. É um caso singular 

em toda a Europa, pois trata-se de 

um resort residencial inserido num 

parque florestal, mas a 15 minutos 

da Praça do Marquês de Pombal e 

da Avenida da Liberdade, ou seja, 

do centro de Lisboa. É o local ideal 

para as famílias, os amantes do 

golfe e os apreciadores da tran-

quilidade e da natureza, mas que 

não prescindem da proximidade 

do centro urbano. Não existe outro 

local como este. É a conjugação de 

todos estes fatores – localização, 

qualidade do produto e dos espaços 

e dos serviços e da sustentabilida-

de, entre outros – que torna este 

lugar único e alvo de distinção por 

diversas entidades de diferentes 

áreas. Os moradores do Belas Clube 

de Campo têm à disposição muitos 
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Questionado sobre de que modo a oferta imobiliária pode con-

tribuir para a captação de turistas, Gilberto Jordan salienta que, 

atualmente, cerca de 40% do investimento imobiliário em Portu-

gal é efetuado por estrangeiros. 

“Uma oferta de qualidade em termos de imobiliário aliada às 

qualidades intrínsecas do país – como localização, clima, gastro-

nomia, educação, saúde, políticas de incentivos e notoriedade – 

vai, seguramente, atrair cada vez mais estrangeiros”, acrescenta.

Investimento imobiliário: 
40% é de estrangeiros

espaços de lazer, ciclovias, piscina, 

parques infantis, um centro despor-

tivo com modalidades como futebol, 

ténis, skate, volley e escalada, além 

de um espaço Wellness & SPA. E, tal 

como referi, no início de 2019 va-

mos inaugurar uma escola.

Está nos planos do grupo avan-

çar também para o imobiliário 

turístico, por exemplo hotéis?

No Lisbon Green Valley há ainda 

muito trabalho para fazer e crescer, 

pelo que queremos continuar 

focados na área residencial. No 

entanto, temos lotes para constru-

ção de dois hotéis, para os quais 

procuramos investidores especia-

lizados nessa área. Procuramos 

um parceiro interessado em ter as 

suas unidades perto do centro de 

Lisboa, usufruindo da segurança, 

dos serviços e do contexto natural 

do empreendimento, com toda a 

experiência do André Jordan Group.

CIDADE FÁCIL 
DE CONHECER

O que pensa de Lisboa como 

destino turístico?

Lisboa é uma “grande” cidade com 

somente 1,5 milhão de habitantes, 

o que torna muito fácil conhecê-la, 

integrar-se e usufruir da qualidade 

de vida que esta dimensão pro-

porciona. É uma cidade com muita 

história, que evoluiu e se moder-

nizou. Hoje tem bons museus, res-

taurantes, hotéis, lojas, eventos, 

exposições. É uma cidade moder-

na e está ao nível das principais 

cidades do mundo. 

Como perspetiva o futuro do tu-

rismo, em particular na região 

de Lisboa?

O interesse internacional por 

Portugal e, em particular, por 

Lisboa vai continuar a crescer. 

Há que apostar e investir no 

estabelecimento de empresas 

e do segmento MICE. Portugal 

pode ser cada vez mais o centro 

de pequenos e grandes eventos 

como a Web Summit, um polo de 

negócios, um polo de lazer, e, pe-

las suas caraterísticas, o destino 

de eleição para viver de famílias, 

estudantes e seniores.

As cidades vão 
ter de primar 
pela construção 
nova e inovadora, 
pelo design, 
pela criatividade 
arquitetónica e 
pela dinamização 
de novas soluções
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Esta é uma cidade fantástica onde até os Pais 

Natais e as Mães Natais podiam ser felizes – 

entre a serra, o rio, o mar, o céu azul, invernos 

amenos, uma cidade que se percorre sempre 

com o encantamento no olhar!

Lisboa é uma terra de acolhimento, de gente 

que vai, mas fica sempre, de gente que vem 

e que aqui cria raízes novas, emigrantes, imi-

grantes, turistas, viajantes de tantas partes 

do mundo – aqui, nesta “cidade a ponto-luz 

bordada”, todos cabemos! Porque, como nos 

lembra Pessoa, “…Deus quis que a terra fosse 

toda uma (…)”.

A miscigenação cultural que nos caracteriza 

convoca o verdadeiro sentido de Cultura, espaço 

de encontro de visões, de costumes e de sentidos 

vastos, ágora e fórum sustentados no diálogo cria-

dor – assim se constitui a grande oportunidade para 

crescermos ainda mais com outras mundivivências, 

outras formas de ver e de pensar, acolhendo mun-

do e projectando mais mundo.

Não sendo um país perfeito, porque a injustiça 

ENTRE VERSOS E COLINAS

social ainda campeia, apesar de Abril, temos 

nas nossas raízes a inquietação de ser mais, e 

uma gesta de mulheres e homens a inspirarem 

desígnios. Como Camões, nos seus sonetos nos 

deixou: “Ao nosso Portugal, que agora vemos / 

Tão diferente de seu ser primeiro, / Os vossos 

deram honra e liberdade”. Podemos e teremos 

que ser exemplares para o mundo que está à 

beira de grandes dificuldades. Fomos descobri-

dores de novas terras e novas gentes, precisa-

mos visar sempre a ser criadores de um lugar 

de paz e de equidade.

O Chapitô, que eu fundei e dirijo há quase 40 

anos, sustenta-se nessa ideia e nessa praxis de 

espaço aberto contaminado por muitas falas, 

condição da sua sempre modernidade, afirman-

do no dia-a-dia o que Sofia desejou: “Sei que 

seria possível construir o mundo justo / As cida-

des poderiam ser claras e lavadas (…)”.

Ali, da colina do Adamastor, onde moro, ha-

bituei-me a pensar Lisboa como um porto de 

abrigo e um cais de embarque. Cidade íntima 

onde me sinto em casa, mas também pulsão 

de longe e de diferente. Todos os dias vou ao 

Castelo, recriado agora por mil linguagens das 

miríades de turistas que o buscam, lendo Lisboa 

do alto onde nasceu e como se vai reinventan-

do. Desse percurso entre colinas retenho o Chia-

do cosmopolita, onde as montras da Hermès 

marcam pelo seu design arrojado e de bom 

gosto. E, nesse trajecto, convido à visita inolvi-

dável ao MUDE (Museu do Design e da Moda). 

E já agora um petisco no Café Lisboa, ou um 

jantar requintado no Restaurante Os Tibetanos, 

ali ao Salitre, reconciliam-nos com a vida. Pela 

noite dentro, o Procópio acolhe-nos e abraça-

-nos a alma sequiosa de afectos bons.

E volto sempre ao Chapitô e à frugalidade que a 

administração de uma Casa grande subentende. 

No meio dos mil papéis, olhando o Rio que se 

atira ao mar, sabe-me bem uma refeição entre-

gue ao domicílio pela Espiral, que fica ali à Estefâ-

nia, uma comida saborosa, natural e sustentável.

“E vou com as andorinhas. Até quando? (…) per-

gunta Natália Correia no poema. Também eu, do 

Adamastor ao Castelo, vou assim criando asas, 

nesta cidade onde a luz é doce, os sonhos são 

fecundos e os encontros chamam o futuro. 

Todos podemos ser Pais Natais, as Mães agra-

decem, e o Menino nasce em nós, cada vez 

que ousarmos Ser.

Entre versos e colinas, este Postal de Lisboa apresenta a visão da fundadora 
do Chapitô, Teresa Ricou, sobre a cidade. A colina do Adamastor, o Museu do 
Design e da Moda, o Castelo de São Jorge e o Chiado são alguns dos locais 
destacados, com a capital portuguesa a ser descrita como uma cidade onde 
“a luz é doce, os sonhos são fecundos e os encontros chamam o futuro”.
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O ELÉTRICO 28

O elétrico 28 é, segundo a Condé Nast Traveler, 

uma experiência que deve entrar no itinerário de 

todos os que visitam Lisboa. A sua antiguidade e a 

mistura entre a cor amarela e a madeira permitem 

quase uma viagem até outra época. “Aquela sen-

sação retro, empoleirados num banco, enquanto 

o elétrico atravessa as ruas estreitas da cidade e 

buzina, não tem preço”, lê-se na publicação.

A PRAÇA DO COMÉRCIO

Em Lisboa, “não faltam praças encantadoras”, diz 

a autora do texto, Alia Akkam, mas considera a 

Praça do Comércio a maior e mais importante de 

todas. Antes do terramoto de 1755, era lá que se 

situava o palácio real, agora, “com os seus edifí-

cios amarelos, com as arcadas e com a estátua de 

Dom José, a sua aura é igualmente majestosa”. A 

praça também conhecida como Terreiro do Paço 

é, assim, recomendada como o “local ideal” para 

começar qualquer aventura em Lisboa.

CONDÉ NAST TRAVELER
UMA EXPERIÊNCIA MEMORÁVEL 
NA CAPITAL
Lisboa é uma cidade repleta de experiências e que oferece 
diversas opções de monumentos, museus, praças e miradouros 
para visitar, bem como uma vasta variedade gastronómica para 
provar. Por este motivo, a Condé Nast Traveler acredita que é 
difícil cada turista criar a sua própria lista de “o que visitar” e 
decidiu fazer esse trabalho. Assim, elaborou uma listagem com 
15 experiências que garantem que a passagem pela capital 
portuguesa será “memorável (e cheia de ação)”.

MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS

O Mosteiro dos Jerónimos é uma “obra-prima 

manuelina” e foi construído no local de uma 

antiga igreja, na qual Vasco da Gama e a sua 

tripulação passaram a última noite em Portugal, 

antes de partirem para a Índia. “Os apaixonados 

pela História e os amantes de arquitetura vão 

gostar de passear por aqui, mas não é difícil que 

qualquer pessoa se deixe render à grandeza do 

local”, refere a jornalista.

CAFÉ A BRASILEIRA

A estátua de Fernando Pessoa, no Chiado, chama 

a atenção para um café: A Brasileira. Este é um 

dos pontos referidos pela publicação, pois era um 

dos locais preferidos do poeta Fernando Pessoa e 

de outros intelectuais do seu tempo, além de ser 

um dos cafés mais antigos da cidade – data de 

1905. A sua decoração também é destacada por 

Alia Akkam, que se lhe refere como um “pedaço 

da herança, renascida, de Portugal”.

UMA TOUR POR ALFAMA

Outra das 15 sugestões da Condé Nast Traveler 

é fazer uma tour de duas horas e meia por Al-

fama, promovida pela Sandemans New Europe, 

que dá a conhecer alguns dos segredos e muitos 

dos locais que integram o bairro mais antigo de 

Lisboa. “É um bairro onde a tradição prospera”, 

escreveu a jornalista, que diz ainda que este pas-

seio permite que se absorva uma “vibração retro” 

e aprender “pedações integrantes da história”. 

PASTÉIS DE BELÉM

E no que diz respeito a provar os tão típicos 

pastéis de nata, a publicação começa por dizer 

que é possível encontrar “versões deliciosas” por 

toda a cidade, mas salienta que nenhuma é tão 

envolta em história como as servidas na Pastéis 

de Belém. A jornalista da Condé Nast Traveler 

indica que se deve reservar tempo para comer 

os doces no próprio estabelecimento, enquanto 

se aprecia o seu interior retro e os azulejos que 

cobrem as paredes… mas não só. Segundo 

ela, beber um café “enquanto se assiste aos 

visitantes entusiasmados a dar a sua primeira 

trinca é, por si só, uma atração de Lisboa”.

TIME OUT MARKET LISBOA

“Situado no tradicional Mercado da Ribeira, onde 

os moradores compram carne e peixe, é um 

dos melhores lugares em Lisboa para passar o 

dia a comer e a beber de mais de 50 conceitos 

diferentes”. É desta forma que Alia Akkam se refere 

ao Mercado da Ribeira. Uma das razões apontadas 

para se visitar este “simpático salão gastronómico” 

é poder-se provar a cozinha de alguns dos chefs 
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bém surge nesta lista de locais imperdíveis 

numa passagem por Lisboa. A sua construção 

remonta ao século XVII, por ordem de Dom João 

Mascarenhas, 1.º Marquês da Fronteira. O jardim 

deste palácio, repleto de estátuas e com as suas 

fontes de azulejos, é outro “esplendoroso moti-

vo” para o visitar. Há ainda uma referência à Ga-

leria dos Reis, com uma coleção de bustos que 

homenageia os reis portugueses, bem como ao 

interior do palácio.

MIRADOURO DA SENHORA 
DO MONTE

O Miradouro da Senhora do Monte é considerado 

o mais alto de Lisboa e proporciona uma “vista 

incrível” para o Castelo de São Jorge que está “do 

outro lado”, permitindo contemplar a cidade e o 

Tejo. Este “refúgio” da Graça fica perto de uma 

das paragens do elétrico 28 e, segundo a Condé 

Nast Traveler, “felizmente, esta vista bonita não é 

marcada por multidões enlouquecedoras”.

CLUBE DE FADO

É em Alfama, “a cinco minutos a pé” do Museu 

do Fado, que se situa um dos locais referidos 

nesta publicação: o Clube de Fado. O restaurante 

é também uma casa de espetáculos “repleta de 

vermelho e que combina a guitarra portuguesa 

e vozes fabulosas e melancólicas com a cozinha 

caseira”. Já os artistas que lá atuam, tanto 

podem ser fadistas reconhecidos, como talentos 

emergentes.

TORRE DE BELÉM

Considerada Património Mundial da UNESCO, 

a Torre de Belém foi construída no século XVI, 

tendo sido projetada arquiteto Francisco de Ar-

ruda, para defender a cidade. Mas, segundo Alia 

Akkam, “não é necessário ser-se fã de História 

para aproveitar o poder deste lugar”. A jorna-

lista alerta ainda para o facto de ter de se subir 

cinco andares, o que “requer resistência”, mas 

diz também que o esforço compensa, porque as 

vistas do topo da torre são “impressionantes”.

SÉ DE LISBOA

A Sé de Lisboa foi construída em 1150, tornando-

-se a mais antiga igreja da cidade. “Assemelhan-

do-se a uma fortaleza da era medieval ladeada 

por duas imponentes torres, a Sé de Lisboa, de 

paredes espessas, tem um aspeto austero”, lê-

-se na publicação. Um dos destaques vai para a 

rosácea, que salta à vista no edifício, e para o seu 

interior, onde se encontra um claustro gótico, des-

crito como “impressionante”. Assim, para a autora 

do texto, este é um “ícone do bairro e da cidade”.

mais famosos de Portugal, incluindo Miguel Castro 

e Silva, Marlene Vieira, Miguel Laffan, Alexandre 

Silva e Henrique Sá Pessoa.

MUSEU NACIONAL DO AZULEJO

O azulejo faz parte da história de Portugal há 

mais de 500 anos e, segundo a publicação, “é 

impossível sair de Lisboa sem se ser atraído pe-

las exibições magistrais dos azulejos da cidade, 

que iluminam edifícios e ruas”. Neste sentido, o 

Museu Nacional do Azulejo surge como um equi-

pamento que atrai a atenção devido às obras que 

integra, como um painel de azulejos que apre-

senta Lisboa antes do terramoto de 1755, uma 

rara e antiga visão da cidade, ou até a história do 

fabricante de chapéus António Joaquim Carneiro, 

contada em sete painéis “ricos em detalhes”. 

CASTELO DE SÃO JORGE

É no topo de uma colina que fica uma das mais 

emblemáticas atrações da cidade: o Castelo de 

São Jorge. Além de uma nota histórica sobre 

o castelo, a autora do texto fala da vista que 

proporciona sobre a cidade e que permite ver “a 

abundância de telhados vermelhos” e o rio Tejo. 

Além disso, faz referência à Câmara Obscura, 

uma experiência única, conseguida através de 

um sistema ótico e espelhos que permitem uma 

observação a 360º de Lisboa, em tempo real.

ELEVADOR DE SANTA JUSTA

Para Alia Akkam, o Elevador de Santa Justa 

“pode ser apenas o elevador mais bonito do 

mundo”. Desenhado por Raoul Mesnier du Pon-

sard, este elevador vertical foi inaugurado em 

1902 e ostenta um estilo francês, trabalhado a 

partir de ferro fundido. Este facto acaba por não 

ser estranho, uma vez que Ponsard foi aluno de 

Gustave Eiffel – o criador da Torre Eiffel – e, pro-

vavelmente, terá encontrado inspiração no seu 

professor. Embola as filas sejam, aparentemen-

te, intermináveis, vale a pena a espera, refere 

a jornalista, devido à sua beleza arquitetónica.

PALÁCIO FRONTEIRA

Localizado em Benfica, o Palácio Fronteira tam-
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A CERCA

Com 572 m2, a Casa da Cerca foi construída com 

arenito extraído da arriba fóssil de Almada, com 

o intuito de ser a casa senhorial de uma quinta 

de recreio: a Quinta da Cerca. Esta quinta tem 

uma área de aproximadamente 14 mil m2 e 

ocupa um lugar cimeiro, que a faz destacar-se 

na paisagem de quem passa nas ruas do centro 

histórico de Almada, de quem circula pelo cais 

do Ginjal e daqueles que atravessam o rio Tejo. 

E porquê o nome “Cerca”? Porque a quinta, embora 

imponente, “esconde-se entre muros”, que ficaram 

conhecidos, desde o século XVIII, como a “cerca”.

SOBRE A CONSTRUÇÃO

Não se conhece o autor do projeto da Casa da 

Cerca, mas acredita-se que o edifício foi con-

truído por um aproveitamento e acrescento de 

outro preexistente. 

A sua construção contempla três corpos que for-

mam a planta em “U”, um modelo que come-

çou a ser aplicado a vários palácios portugueses 

a partir da segunda metade do século XVII. A 

Quinta do Calhariz, em Sesimbra, e a Quinta dos 

Távora/Galveira, em Lisboa, são dois exemplos 

do século XVII que apresentam edifícios com 

uma estrutura semelhante à da Casa da Cerca.

A sul, a planta é fechada por um muro, que in-

tegra a entrada do edifício, contemplando em 

cada um dos lados nichos com janelas de arco 

quebrado e vidros coloridos, considerados, en-

tão, exemplos do revivalismo típico do romantis-

mo do século XIX. Por cima, existe um passadiço 

com um gradeamento que liga as duas alas la-

terais do piso nobre.

A CAPELA 

A Capela da Casa da Cerca, virada para o 

oriente – tal como era comum nessa altura –, 

está incorporada no edifício e ocupa dois pi-

sos. O retábulo de talha dourada é composto 

por elementos típicos de momentos e estilos 

distintos do século XVIII. O remate é de esti-

lo rococó e apresenta uma pintura de Nossa 

ALMADA - CASA DA CERCA 

UM LOCAL HISTÓRICO REPLETO DE ESTÓRIAS
Implantada no topo de uma falésia de Almada, a Casa da Cerca tem 
uma vista privilegiada sobre o rio Tejo. A sua construção decorreu entre 
finais do século XVII e inícios do século XVIII, sendo considerada um dos 
mais característicos exemplos de arquitetura civil setecentista da cidade. 
Atualmente, apresenta-se como Centro de Arte Contemporânea e está 
classificada como Imóvel de Interesse Público.

Senhora da Assunção. O coro alto, também co-

nhecido por tribuna, onde os senhores da casa 

assistiam aos atos religiosos, está situado por 

cima da entrada. Quanto ao teto, está revestido 

por um caixotão em tela pintada com motivos 

vegetalistas e símbolos de evocação mariana. 

Destacam-se ainda os painéis de azulejos, pin-

tados a azul e branco e que representam cenas 

e figuras do Novo Testamento.

Nos painéis laterais encontram-se a Anunciação, 

a Visitação, a Adoração dos Pastores e a Adora-

ção dos Reis Magos. Em torno do retábulo estão 

Santo António com Jesus ao colo e São Francisco.

PÁTIO INTERIOR

A Casa da Cerca conta com um pátio interior, no 

qual se encontram três arcos de volta perfeita, 

que têm, por cima, uma varanda corresponden-

te ao segundo piso, à qual se pode aceder atra-

vés de duas escadas laterais. Já no lado exterior, 

este mesmo corpo central apresenta-se ao rio 

Tejo como uma fachada principal. Neste caso, 

está um pouco recuado face aos torreões laterais 

e possui, no piso térreo, três arcos abatidos so-

bre colunas toscanas, enquanto no piso superior 

contempla uma ampla varanda que percorre o 

comprimento da arcada. 

DE CASA DA CERCA A CENTRO 
DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

Em 1988, o edifício passou a ser propriedade da 

Câmara Municipal de Almada e, cinco anos mais 

tarde, abriu portas como Centro de Arte Contem-

porânea. A abertura do espaço contou com uma 

exposição de desenhos de Amadeo de Souza-

-Cardoso, tendo vindo a desenvolver o projeto 

iniciado pelo pintor Rogério Ribeiro, em torno da 

arte contemporânea.

A missão deste espaço passou, então, a assentar 

na divulgação e investigação da Arte Contem-

porânea, com especial enfoque no desenho, 

promovendo exposições individuais, coletivas e 

temáticas de diversos projetos artísticos.  

A Casa da Cerca dispõe agora de um Centro de 

Documentação e Investigação, um Serviço Edu-

cativo, com um programa diversificado dirigido a 
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todo o tipo de público, e um auditório com cerca 

de 50 lugares. Além disso, conta com um Jardim 

Botânico – “O Chão das Artes” –, inaugurado em 

2001, que explora a ligação entre a botânica e 

as artes plásticas, devido à existência de um 

conjunto de plantas cujos componentes vegetais 

permitem a extração de matérias-primas utiliza-

das na produção artística. Há ainda um anfiteatro 

ao ar livre e um Parque de Escultura. 

HISTÓRIAS ACERCA DA CERCA

De acordo com informação partilhada pela Casa 

da Cerca, há diversas histórias que têm sido con-

tadas, ao longo do tempo, sobre o espaço e as 

vivências da casa, que têm “alimentado a ima-

ginação coletiva e a criação de mitos”, mas cuja 

veracidade das mesmas ainda não foi confirma-

da. Ter sido um antigo convento; guarida do Rei 

D. Filipe I, aquando da preparação da cidade de 

Lisboa para o receber; a casa de Manuel Sou-

sa Coutinho, que inspirou Almeida Garrett para 

cenário da obra “Frei Luís de Sousa”; aquarte-

lamento das tropas do general Junot, na altura 

das Invasões Francesas; um hospital inglês no 

tempo do marechal Beresford, após a libertação 

da ocupação francesa, são algumas das histórias 

que se atribuem à Casa da Cerca.

Se, por um lado, ainda não foi possível confir-

mar estas ideias, por outro, a Casa da Cerca já 

conseguiu revelar alguns factos, através de ex-

pedições arquivísticas, tendo-as partilhadas com 

a Revista Turismo de Lisboa.
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carne Francisco José Marques, embora se desco-

nheça se este proprietário fez ali a sua habitação.

Em 1856, foi a residência de D. António Arman-

do Saldanha da Câmara, padre da Sé Patriarcal 

conhecido por Principal Câmara. No final da 

década de 1850, a casa foi comprada por João 

Alegro Pereira e manteve-se na família Alegro 

Pereira durante 100 anos. Após a morte de João 

Alegro Pereira, tomou posse a sua esposa, D. 

Amélia de Almeida Campos Pereira, e, entre 

1915 e 1955, a sua neta Eugénia Alegro Pereira 

da Andrade e o marido Artur de Andrade, con-

tador do Juízo de Direito da Comarca de Almada.

Na segunda metade do século XX, em 1957, a 

Quinta da Cerca foi vendida aos irmãos Pedro 

Teotónio Pereira e Alberto Teotónio Pereira, sobri-

nhos-bisnetos de João Alegro Pereira. Pedro Teo-

tónio Pereira, que era, à época, embaixador de 

Portugal em Londres, fez várias remodelações na 

casa, embora nunca tenha chegado a habitá-la. 

Dessas renovações são exemplo a substituição 

dos telhados e a transformação de uma cavalariça 

na casa do caseiro, que acolhe atualmente a rece-

ção do Centro de Arte Contemporânea. Foi ainda 

nesse tempo que Pedro Teotónio Pereira trouxe 

da Quinta do Pombal de Baixo o teto da capela.  

Em 1970, a Casa da Cerca foi adquirida pela famí-

lia Barahona Cruz Silva, embora, tal como o pro-

prietário anterior, nunca a tenha habitado. Nesta 

época, a casa estava em aparente abandono. 

Após o 25 de abril de 1974, o espaço foi ocu-

pado pelo Hospital de Almada, que lá instalou, 

durante um curto período de tempo, algumas 

enfermarias em diversas divisões. 

As remodelações e a transformação do edifício 

tiveram início em 1983, com vista à criação de 

um empreendimento turístico desenhado pelos 

arquitetos Fernando Schiappa e José Manuel Pe-

dreirinho. Contudo, este projeto não chegou a 

avançar e, em 1988, a Casa da Cerca foi posta à 

venda, tendo sido comprada pela Câmara Muni-

cipal de Almada, em junho desse ano.

A partir daí, a reabilitação e a adaptação dos es-

paços para a instalação do Centro de Arte Con-

temporânea foram elaboradas por várias equipas 

de arquitetos e engenheiros. O artista plástico e 

professor Rogério Ribeiro foi o principal mentor 

dos projetos do Centro de Arte Contemporânea e 

do Chão das Artes - Jardim Botânico, tendo assu-

mido a direção entre 1993 e 2002. 

Classificada como Imóvel de Interesse Público, 

a Casa da Cerca está no centro de uma Zona 

Especial de Proteção com um perímetro de 50 

metros em torno dos seus limites exteriores, 

que inclui áreas da zona histórica de Almada e 

da margem ribeirinha.

UMA VIAGEM NO TEMPO

O documento mais antigo com referência às 

“casas da serca”, até ao momento, é o testa-

mento de D. Maria Antónia de Assunção, redigi-

do na casa nas vésperas da sua morte, em abril 

de 1722, pelo marido, Pierre Michel, nomeado 

Cavaleiro da Ordem de Cristo por D. Pedro II. 

Cronologicamente, há uma coincidência com 

vários dados – entre a época de construção, o 

período de execução dos azulejos e a data do 

testamento –, o que leva a crer que terá sido 

este casal que encomendou o edifício.

Em 1746, o proprietário da Cerca era o cónego 

Ricardo Henriques da Maya, que, a 5 de outu-

bro de 1770, registou a capela como Ermida de 

Nossa Senhora da Conceição. Dois anos mais 

tarde, após a sua morte, a propriedade passou 

a ser dos seus herdeiros, irmãos e cunhados, 

sendo que, em 1773, passou para a posse d e 

um desses irmãos, o desembargador João Hen-

riques da Maya e da respetiva esposa, D. Anna 

Luiza Vanzeller da Maya. 

Entre 1795 e 1816, foi identificada como “Quinta 

do/da Wanzeller” nos registos da paróquia de 

Santa Maria do Castelo, freguesia à qual perten-

cia na época. Até que, em 1828, a Casa da Cerca 

foi comprada por um abastado negociante de 
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NOVEMBRO 2018

ASSOCIATIVISMO

ÓRGÃOS SOCIAIS

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
 > De 5 a 8 novembro – Web Summit;

 > De 6 a 8 novembro – WTM, Londres;

 > Dia 8 de novembro – Apresentação do Hotel Mélia Setúbal;

 > Dias 15 e 16 de novembro – 30.º Congresso Nacional da Hotelaria e 

Turismo;

 > Dia 16 de novembro – 3.ª Conferência Internacional ATM (Air Traffic 

Management);

 > Dia 19 de novembro – Conselho Diretivo da CTP;

 > Dia 21 de novembro – Gala Michelin; 

 > De 21 a 25 de novembro – 44.º Congresso Nacional da APAVT, Açores;

 > Dia 27 de novembro – Assembleia Geral da Rota de Vinhos da Penínsu-

la de Setúbal;

 > De 27 a 29 de novembro – IBTM, Barcelona;

 > Dia 28 de novembro – Reunião Ordinária da Assembleia Geral da ERT-RL.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

CONSULTA A ASSOCIADOS 
Durante o mês de outubro foram feitas as seguintes consultas:

Restaurantes 8

Alojamento 25

Agências de viagens e turismo 5

Passeios e circuitos turísticos 22

Transferes e Rent-a-Car 6

Catering e Gastronomia 1

Outros 8

TOTAL 75

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de novembro, foram enviadas 12 propostas de adesão.

OUTROS
> Atualização contínua dos associados nas bases de dados, no site e nas 

publicações Follow Me Lisboa e Revista Turismo de Lisboa.

MAILINGS ENVIADOS
Durante o mês de novembro foram enviados os seguintes mailings:

> Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

> Revista Follow Me Lisboa;

>	Abertura de Concurso Food Hub e Serviços no Hub Criativo do Beato;

>	Condicionamentos da cerimónia do 100.º Aniversário da Assinatura do 

Armistício da 1.ª Grande Guerra - dias 3 e 4 de novembro;

>	Iluminações de Natal 2018 – Inauguração;

>	Lisboa Story Centre | Exposição interativa sobre a história de Lisboa;

>	Prémios Jantar de Natal – Fórum dos Portugueses Madrid, dia 13 de 

dezembro no Westin Palace, Madrid;

>	Portal de Feiras e Eventos – Turismo de Portugal.

PROMOÇÃO TURÍSTICA

PROMOÇÃO DO DESTINO – CANAIS ONLINE – PROJETO 
DIGITAL

DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE E APP
> Adaptação de imagens aos diferentes formatos;

> Adaptação de textos e hiperligações;

> Introdução dos PDF das publicações mensais;

> Atualização de outros conteúdos.

PROMOÇÃO NOS MOTORES DE BUSCA
> Acompanhamento dos resultados da campanha.

PROMOÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS
>	Implementação e acompanhamento das campanhas online: GDN & redes 

sociais;

>	Acompanhamento dos resultados das campanhas.

POSTS REDES SOCIAIS
> Facebook  63

> Twitter  122

> Instagram 55

> Pinterest  23

> YouTube:  5

VISITAS AO SITE: 276.221

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS CERTAMES GENERALIS-
TAS (FITUR, TRAVEL WEEK, ITB, WTM, TOP RESA, ARABIAN 
TRAVEL MARKET, ITB CHINA, TOURNATOUR, WORKSHOPS 
TURISMO DE PORTUGAL E OUTROS CERTAMES)

> MULTIMERCADOS - Gestão da participação da ARPT Lisboa e do seu 

trade nos certames internacionais de 2018, através do portal Feiras do TP.

>	IBTM 2018 - Organização da participação nacional neste certame;

>	MULTIMERCADOS - Gestão da participação da ARPT Lisboa e do seu 

trade nos certames internacionais de 2019, através do portal Feiras do TP
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PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>	ALEMANHA – Programa TV “Dirndl on Tour”. Programa realizado em Lis-

boa e região de Lisboa. Presentes 3 elementos;

>	CROÁCIA – Jornalista Natasa Brailo. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sente 1 elemento. Freelancer “Rádio Hrt”; Website “www.dubrovnikem-

portugues.com/blog”;

>	ESPANHA – Programa TV “Viajeras com B”. Programa realizado em Lisboa 

e Região de Lisboa. Presentes 9 elementos;

>	EUA – Revista “Reader’s Digest”. Programa realizado em Lisboa. Presen-

tes 2 elementos;

>	EUA – Revista “Global Traveler”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

>	FRANÇA – Revista “Quotidien d’Art”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sente 1 elemento;

>	HOLANDA – Programa TV “Impossible Kitchen”, em colaboração com o 

TP. Programa realizado em Lisboa. Presentes 10 elementos;

>	IRLANDA – Jornal “Irish Mirror”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

>	IRLANDA – “GRP Aer Lingus”. Programa realizado em Lisboa e região de 

Lisboa. Presentes 4 elementos dos seguintes meios de comunicação: jornais 

“Irish Examiner”; “Sunday Independent”;  “Irish Daily Mail” e website “Yay 

Cork”;

>	ITÁLIA – TV “Canale 5”, em colaboração com o TP. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

>	REINO UNIDO – Freelancer Caroline Roux. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>	REINO UNIDO – Revista “Gay UK”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

>	REINO UNIDO – Grupo “AlmaLusa”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes 4 elementos dos seguintes meios de comunicação: jornal “The Ti-

mes”; jornal “Mail on Sunday”; revista “Attitude magazine” e jornal “The 

Daily Telegraph”;

>	REINO UNIDO – Jornal “Scotsman”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sente 1 elemento.

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS
>	ALEMANHA – Fam Trip “Dertour”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes 22 elementos;

>	ALEMANHA – Fam Trip “NH Hotels/AMEX Global Business Travel”. Pro-

grama realizado em Lisboa. Presentes 12 elementos;

>	ALEMANHA – Fam Trip “Martinhal”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes 7 elementos;

>	CHINA – Fam Trip “KLM & Air France China”. Programa realizado em 

Lisboa e na Região de Lisboa. Presentes 12 elementos,

>	EUA – Fam Trip “Martinhal”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 6 

elementos;

>	ITÁLIA – Fam Trip “King Holidays/Buzz”. Programa realizado em Lisboa e 

na região de Lisboa. Presentes 12 elementos;

>	MULTIMERCADOS – Fam Trip “Globus Tour Director Meeting”. Programa 

realizado em Lisboa. Presentes 134 elementos;

>	MULTIMERCADOS – Fam Trip “Herança Judaica”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 19 elementos;

>	MULTIMERCADOS – Fam Trip “Pré Tour Lisboa & Região Travel Trade 

Market Place”. Programa realizado em Lisboa e na Região de Lisboa. 

Presentes 11 elementos;

>	RÚSSIA – Fam Trip “Interunion”. Programa realizado em Lisboa e na re-

gião de Lisboa. Presentes 36 elementos;

>	VIETNAM – Fam Trip IWRT Religioso. Programa em Lisboa. Presentes 10 

participantes.
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Campanha em mercados tradicionais – desconcentração 
turística
>	Implementação de campanha de TV.

OUTROS
APOIO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO
>	ALEMANHA – Guia “ADAC”;

>	ESPANHA – Jornal “El País”;

>	ESPANHA – Rádio Antena 3;

>	EUA – Website Wheretolady.com;

>	EUA – Revista “Boston Magazine”;

>	EUA – Revista de bordo “United Airlines”;

>	EUA – Revista “Milkstreet”;

>	FRANÇA – Blogue “Culturezvous”;

>	FRANÇA – TV “Pitch”;

>	ITÁLIA – Jornal “Corriere Della Sera”;

>	ITÁLIA – Revista “GQ”;

>	JAPÃO – TV “NHK”;

>	SUÍÇA – Blogue “Pichon Voyageur”;

>	SUÍÇA – Revista de bordo “SWISS”;

>	REINO UNIDO – Jornal “TheTimes”;

>	REINO UNIDO – Revista “Sunday Times Travel”;

>	REINO UNIDO – Revista “Touring Bird”;

>	REINO UNIDO – Revista “Women’s Weekly”.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PROMOÇÃO E APOIO A CONGRESSOS E INCENTIVOS
> Viabilização de diversas candidaturas de Lisboa;

> 7 com Fundo Nacional + Lisboa;

> 2 com Fundo Lisboa;

PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM CERTAMES 
ESPECIALIZADOS DE MI (EIBTM, IMEX E IMEX AMÉRICA)
>	IBTM BARCELONA – Realizou-se, de 27 a 29 de novembro, a 31.ª edição 

(16.ª em Barcelona). Presentes 33 associados do Turismo de Lisboa e 61 

expositores no stand de Portugal + 5 ARPT; LCB representado por 2 pes-

soas. Contactos com cerca de 100 hosted buyers internacionais.

APOIO EDIÇÕES EM LISBOA
>	World Travel Awards (WTA).

APOIO NAS EDIÇÕES ANTERIORES A LISBOA

>	Elastomers;

>	ICNI Nocovalente;

>	SINFO;

>	EF;

>	CIAIQ;

>	SPCE-TC.
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FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>	MERCADO RÚSSIA - 11 buyers;

>	MERCADO MÉXICO - 15 pessoas – Iniciativa do associado Voquin. Apoio 

com atividade;

>	MERCADO RÚSSIA –11 pessoas- Iniciativa do associado Oásis. Apoio com 

atividade;

>	Post tour MI Lisboa Trade Market Place – 9 buyers. 2 dias de programa 

em Lisboa.

VISITA INSPEÇÃO
>	IMN USA 2021;

>	WPC 2022;

>	VI ICCBBA Global Forum;

>	VI Convrg 2020;

>	VI LASA 2022.

PRESS TRIPS 

>	Group Press trip MI – Ação iniciativa do Lisboa e Porto Convention Bureau;

>	Presentes 5 editores de Publicações MI sedeadas na Europa. Programa rea-

lizado de 13 a 15 de novembro em Lisboa e 15 a 18 de novembro no Porto. 

Organização e acompanhamento pelos respetivos convention bureaus.

PROMOÇÃO DE GOLF

CAMPANHA DE PUBLICIDADE ESPECÍFICA

>	Acompanhamento da campanha online.

PROMOÇÃO DE OUTROS PRODUTOS

BIRDWATCHING
> Acompanhamento da campanha e envio de conteúdos.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA
> Edição do  179.º número da Revista Institucional do Turismo de Lisboa. 

Esta publicação foi enviada para os associados, delegações do TP, lista ins-

titucional do TL, organismos oficiais ligados ao turismo, trade do setor, 

imprensa especializada. A revista tem uma aplicação para iPad.

MELHORIA DA INFORMAÇÃO  
E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

GUIA FOLLOW ME
> Produção do n.º 274, de novembro;

> Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>	Lisboa - 156.494

>	Sintra - 24.837

>	Ericeira - 1.342

>	Arrábida - 768

>	TOTAL DE TURISTAS ATENDIDOS: 183.441

>	Lisboa Story Centre - 7.069 visitantes

>	Arco da Rua Augusta - 10.366 visitantes

>	Mitos e Lendas de Sintra – 658 visitantes

>	Experiência Pilar7 – 3.591 visitantes

>	Lisboa Card - 30.885 cartões vendidos

>	PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 222
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BOAS-VINDAS

_HELLO BOAT 
A Hello Boat faz o transporte fluvial de passagei-

ros entre o Parque das Nações, o Cais do Sodré e 

Belém, sendo que cada ligação tem a duração de 

20 minutos. Segundo a empresa, este transporte 

“permite a qualquer passageiro demorar menos 

tempo no trajeto do que em terra, com todas as 

condicionantes que se conhecem”. Assim, presta 

serviços de táxi aquático e turismo aquático, em 

Lisboa, permitindo uma experiência “rápida, se-

gura e memorável”, tanto para moradores locais 

como para os visitantes da cidade.

A adesão à Associação Turismo de Lisboa (ATL) 

surgiu pelo reconhecimento do trabalho feito 

pela mesma na promoção dos seus associados. 

A Hello Boat acredita que é uma mais-valia 

associar-se à ATL, no sentido em que esta irá 

permitir que a marca vá “mais longe”.

Cais da Ribeira das Naus, Lisboa

Tel.: 913 322 554

www.helloboat.com

_YOUR LISBON
FLAT
A Your Lisbon Flat é uma empresa com alojamen-

tos próprios de short term rental e que se dedica 

também à gestão de propriedades de terceiros, com 

serviços de Full Management ou Platform Mana-

gement. No caso do Full Management, consiste na 

gestão total da propriedade do cliente, sendo que 

este fica despreocupado com a mesma, recebendo 

apenas o retorno do seu investimento. Já a segunda 

opção está associada à de gestão de plataformas, 

nomeadamente do marketing online, revenue ma-

nagement e gestão do contacto com o cliente. A 

marca apresenta um posicionamento assente num 

“serviço de máxima qualidade” em todas as áreas 

que compõem este negócio, desde o atendimento 

à limpeza e lavandaria, passando pelo design e pela 

comodidade das suas propriedades. Atualmente, 

tem diversos apartamentos em Airbnb Plus Lisbon, 

uma categoria que é composta por “lindas casas”, 

“anfitriões excecionais”, e “qualidade verificada”, 

segundo a plataforma Airbnb. O reconhecimento do 

“excelente trabalho” levado a cabo pela Associação 

Turismo de Lisboa (ATL) e o seu cariz de desenvolvi-

mento turístico foram dois dos motivos que levaram 

a Your Lisbon Flat a aderir à ATL e a olhar para esta 

como uma “parceria acertada”. 

Rua Manuel Bernardes, 3, 1.º Dto, Lisboa

Tel.: 915 895 015

www.yourlisbonflat.com
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DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

IMPLEMENTA MÁQUINAS DE BILHÉTICA 
AUTOMÁTICA  

Os bilhetes para o Museu Nacional de Arqueo-

logia (MNA) e para o Mosteiro dos Jerónimos já 

podem ser adquiridos através de máquinas de 

bilhética automática. 

Atualmente, há cinco máquinas de venda 

instaladas no átrio de entrada do MNA, que 

aceitam pagamento com dinheiro e com cartões 

de crédito e débito, e disponibilizam as diferen-

tes tipologias de bilhetes em vigor, incluindo os 

descontos previstos legalmente.

O MNA e o Mosteiro dos Jerónimos tornam-se, 

assim, nos dois primeiros serviços da Direção-

-Geral do Património Cultural a ser contempla-

dos com este novo sistema, que será depois 

alargado aos museus, palácios e monumentos 

com maior receita.

A introdução deste sistema de venda de bilhe-

tes reproduz uma prática já testada com sucesso 

em diversos equipamentos culturais da Europa, 

sendo que a redução das filas de espera junto 

às bilheteiras é uma das vantagens confirmadas.

Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa

Tel.: 213 614 200

www.patrimoniocultural.gov.pt

TAP AIR PORTUGAL

MILES&GO É O 
NOVO PROGRAMA 
PARA CLIENTES 
FREQUENTES

A TAP Air Portugal lançou um novo programa de 

fidelização, o Miles&Go, que substitui o Victoria e 

oferece mais vantagens exclusivas aos clientes.

Entre as novidades do programa, destaca-se o 

facto de disponibilizar o dobro dos lugares para 

bilhetes-prémio e de possibilitar a utilização 

das milhas para pagar as taxas TAP Air Portugal 

desses mesmos bilhetes. Além disso, as milhas 

bónus deixam de expirar, desde que os clientes 

mantenham o estatuto Gold. 

A companhia aérea portuguesa lançou ainda o 

Club TAP Miles&Go, que oferece quatro modali-

dades de adesão distintas e que permite acumu-

lar milhas de forma mais rápida.

O TAP Miles&Go tem uma aplicação inteiramen-

te dedicada, na qual os clientes podem reservar 

os seus bilhetes-prémio.

Aeroporto de Lisboa, Edifício 25, 8.º

Tel.: 218 415 000

www.flytap.com

JARDIM ZOOLÓGICO

CELEBRA 
NASCIMENTO DE 
UMA MAINÁ-DO-BALI
O Jardim Zoológico celebra o nascimento de uma 

pequena cria de Mainá-do-bali, dando continui-

dade a uma das suas principais missões: a repro-

dução de espécies em perigo. 

“Este nascimento tem um valor incalculável para 

o Jardim Zoológico, uma vez que foi a primeira re-

produção de sucesso desta espécie de ave, desde 

o início dos anos 80, altura em que a acolhemos” 

afirmou a curadora de aves, Telma Araújo.  

O Mainá-do-bali é uma ave natural de Bali e, 

atualmente, é encontrada apenas na Reserva 

Natural de Barat, sendo uma espécie que está 

em perigo de extinção, segundo a União Inter-

nacional para a Conservação da Natureza, pois é 

alvo do impacto da desflorestação e da captura 

ilegal para o comércio de aves.

De acordo com o Jardim Zoológico, a sobrevivência 

do Mainá-do-bali depende totalmente da sua repro-

dução sob cuidados humanos, da sua reintrodução 

habitat natural, e da manutenção de áreas sustentá-

veis para a sua sobrevivência em estado selvagem. 

Estrada de Benfica, 158-160, Lisboa

Tel.: 217 232 900

www.zoo.pt
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LIVE ELECTRIC TOURS 

RECEBE PRÉMIO 
STARTUP EUROPE 
AWARDS
A Live Electric Tours foi reconhecida como a me-

lhor startup na categoria de Turismo, nos StartUp 

Europe Awards (SEUA), uma iniciativa da Comis-

são Europeia e da Fundação Finnova, em colabo-

ração com a Startup Europe. 

A startup portuguesa, fundada em 2017, apre-

senta uma solução inovadora para o turismo 

de Lisboa, através de um serviço único no 

mundo: carros 100% elétricos equipados com 

wi-fi gratuito, uma característica que permite 

que a viagem seja partilhada em direto nas 

redes sociais, áudio guia de GPS e uma câma-

ra Live HD. Assim, Live Electric Tours é a pri-

meira a introduzir a tecnologia live streaming 

no setor do turismo, além de proporcionar 

uma experiência de self drive, com tours que 

vão desde os 29 euros (1 hora) aos 99 euros 

(6 horas). 

A este reconhecimento internacional, junta-se 

a recente injeção de 700 mil euros da Portugal 

Ventures, que vem reforçar os planos de cres-

cimento da frota, da equipa e a expansão para 

outras cidades e mercados.

Rua Palmira, 64, A, Lisboa

Tel.: 935 131 547

www.liveelectrictours.com

PALÁCIO DO GOVERNADOR

PREMIADO NOS WORLD 
LUXURY HOTEL AWARDS
O Palácio do Governador conquistou reconhe-

cimento internacional ao vencer um prémio na 

categoria Hotel Histórico de Luxo, nos World Lu-

xury Hotel Awards.

A cerimónia de entrega dos galardões aconte-

ceu em Bali, na Indonésia, e deu a conhecer os 

hotéis de luxo que se destacam a nível mun-

dial, com base nas votações de mais de 360 mil 

viajantes. O Palácio do Governador destacou-se 

pela exclusividade das suas instalações, pela 

excelência de serviço e ainda pela forte compo-

nente histórica que se vive no edifício.

“Este hotel tem-nos dado enormes satisfações 

com a conquista de diversos galardões e reco-

nhecimentos em Portugal e em Espanha, mas 

vencer os World Luxury Hotel Awards nesta ca-

tegoria de Historical Hotel, em concorrência com 

hotéis de todo o mundo, é sem dúvida muito 

gratificante para acionistas, gestão e staff desta 

magnifica propriedade”, referiu o CEO do grupo 

NAU Hotels & Resorts, Mário Ferreira.

Rua Bartolomeu Dias, 117, Lisboa

Tel.: 212 467 800

www.nauhotels.com

PRAIA D’EL REY GOLF & BEACH 
RESORT

CHEF LUÍS CORREIA 
ESTÁ DE REGRESSO
O chef Luís Correia regressa ao Praia D’El Rey 

Golf & Beach Resort, após ter integrado a equipa 

inicial, em 2003. Com mais de 30 anos de expe-

riência, apresenta um percurso profissional repu-

tado, que passou por alguns dos melhores res-

taurantes e hotéis portugueses e internacionais.

Atualmente, Luís Correia é chefe corporativo da 

cadeia nacional de hotéis Blue & Green, onde, 

além de chefe executivo do Praia D’El Rey Golf & 

Beach Resort, acompanha o The Lake Spa Resort 

e é consultor para as unidades do grupo, nomea-

damente, o Vilalara Thalassa Resort, o Tróia De-

sign Hotel e a Hotel Quinta. 

Avenida D. Inês de Castro, 1, Vale das Janelas, 

Amoreira, Óbidos

Tel.: 262 099 587

www.praia-del-rey.com
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HOTEL RESTAURANTE FORTALEZA DO GINCHO

MANTÉM ESTRELA MICHELIN 
E APRESENTA NOVO CHEF
No ano em que completa 20 anos, o Hotel Res-

taurante Fortaleza do Guincho Relais & Châteaux 

viu revalidada a sua Estrela Michelin, que ganha 

consecutivamente desde 2001, e apresenta um 

novo chef: Gil Fernandes.

“O Fortaleza do Guincho voltou a brilhar, mos-

trando que se mantém leal ao que o distingue 

desde o primeiro dia: qualidade, excelência, 

elegância, rigor”, realça o Hotel Restaurante. 

Relativamente a Gil Fernandes, este foi o “braço 

direito” do anterior chef executivo da casa, Miguel 

Rocha Vieira, nos últimos três anos, e já passou por 

restaurantes como o Vila Joya (2 estrelas Michelin) 

e pelo Ocean (2 estrelas Michelin). O novo chef 

assume que vai manter filosofia gastronómica da 

cozinha, mantendo a tradição, sabor, qualidade e 

sazonalidade que lhe são característicos, e garante 

que “a experiência à mesa vai continuar a ser uma 

descoberta a cada momento, sempre em torno da 

cultura e da história portuguesas”. 

Estrada do Guincho, Cascais

Tel.: 214 870 491

www.guinchotel.pt

EVIDÊNCIA BELVERDE HOTEL

LANÇA BRUNCH 
ALIADO À ARTE
O Evidência Belverde Hotel decidiu seguir a ten-

dência dos pequenos almoços tardios e vai servir 

“o brunch que faltava a sul do Tejo”. A proposta 

apresentada em buffet começou a ser servida em 

dezembro e conta com dezenas de iguarias que, se-

gundo o hotel, variam consoante a época do ano e 

“prometem agradar a miúdos e graúdos”. O menu 

está disponível entre as 10:30 e as 15:00, no res-

taurante The 19th, caracterizado pelo seu ambiente 

cosmopolita e acolhedor, e tem um custo de 15 eu-

ros, para adultos, e de 7,50 euros, para crianças. Para 

inovar e cruzar o brunch com a arte, o Evidência Bel-

verde Hotel criou um passatempo nas redes sociais 

que desafia “o artista escondido em cada pessoa” 

a fotografar o prato ou a mesa do seu brunch, com 

as opções disponíveis no dia, e a partilhá-la com a 

hashtag #brunchevidencia. Todos os meses, a foto-

grafia considerada mais artística será premiada com 

uma “oferta exclusiva do hotel”.  

Av. de Belverde 70, Seixal

Tel.: 210 426 900

www.evidenciabelverde.com

IBO RESTAURANTE

NOVOS SABORES 
DE MOÇAMBIQUE 
NA CARTA
O restaurante IBO tem uma nova carta, na qual 

se destacam os aromas e sabores de influência 

moçambicana. Nas entradas, as novidades pas-

sam pelas Vieiras em “beurre blanc” de lima e 

tártaro de maçã e pelo ceviche de peixe branco 

em lima, limão e coentros. Nos pratos do mar, 

surge o lombo de garoupa em molho de curcu-

ma e coentros com arroz basmati e o arroz de 

garoupa com ameijoas e coentros. Já nos pratos 

de carne, destaca-se o rib-eye maturado com 

legumes assados e puré de batata trufado e a 

costeleta tomahawk maturada com migas de 

cogumelos e espinafres. Para terminar as refei-

ções, foi introduzida também uma novidade: o 

carpaccio de ananás com mel e lima.

Por outro lado, segundo o chef João Pedro Pedrosa, 

proprietário do IBO, embora haja “sempre espaço 

para novas criações e novos sabores”, há também 

pratos que não podem ser retirados da carta, por-

que já se tornaram a cara do restaurante, como é o 

caso do caril de caranguejo e do chacuti de cabrito, 

que mantêm lugar cativo na nova carta. 

Armazém A, Compartimento 2, Cais do Sodré, 

Lisboa

Tel.: 213 423 611/ 961 332 024

www.ibo-restaurante.pt
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RESTAURANTE THE DECADENTE 

TEM NOVIDADES AO ALMOÇO
O The Decadente Restaurante & Bar tem novi-

dades no menu de almoço, servido de segunda 

a sexta-feira, com propostas criadas pelo chef 

António Sousa, um novo brunch, disponível aos 

fins de semana, e ainda um programa para reu-

niões de trabalho.

O menu de almoço inclui entrada, prato princi-

pal, sobremesa, água, café ou chá, por 13 eu-

ros por pessoa e é servido entre as 12:00 e as 

15:00, sendo que os pratos variam consoante o 

dia da semana: à segunda feira é servido peito 

de frango corado com arroz e cogumelos; à ter-

ça servem-se pataniscas de bacalhau com arroz

de feijão; à quarta o menu conta com entrecosto 

alto de porco com salada; à quinta o prato do dia é 

hambúrguer de novilho em bolo do caco e batata 

doce à chef; e as sextas feiras reservam fish & chips.

Já o menu do brunch, inclui um buffet com vá-

rios doces e salgados, bebida quente e fria e um 

prato à escolha, pelo valor de 20 euros. 

Das novidades do The Decadente faz ainda par-

te um programa para reuniões de trabalho com 

serviço de coffee-breaks e almoço. 

Rua de S. Pedro de Alcântara, 81, Lisboa

Tel.: 213 461 381

www.thedecadente.pt 

CHAPITÔ 

TEM UM NOVO SITE
O Chapitô renovou o seu site, procurando “acom-

panhar os tempos” e melhorar a comunicação 

das suas áreas de atuação, sustentadas em arte, 

cultura, educação e ação social.

A linguagem do novo site é marcada pelas 

vivências do espaço, que se vão construindo 

diariamente, tornando-se também um guia 

“seguro e intuitivo” para conhecer o proje-

to, que conta já com quatro décadas de ser-

viço público, reconhecido a nível nacional

e além-fronteiras.Neste sentido, o Chapitô con-

vida a uma visita online com o objetivo de se 

conhecer o projeto, mas também sob o pretexto 

“ou inspiração” de se juntar a este com “o corpo, a 

mente, o coração, a vontade, o empenhamento e 

o sonho”, contribuindo para “avançar o mundo”.

Costa do Castelo, 1/7, Lisboa

Tel.: 218 855 550

www.chapito.org

INSPIRA SANTA MARTA HOTEL

MELHOR LUXURY 
ECO/GREEN HOTEL 
DO MUNDO
Pelo terceiro ano consecutivo, o Inspira Santa 

Marta Hotel venceu o prémio de Melhor Lu-

xury Eco/Green Hotel do mundo, atribuído pela 

World Luxury Hotel Awards.

De acordo com o hotel, esta distinção resulta 

da estratégia “consistente e integrada” na qual 

tem apostado, a nível de tecnologias, equipa-

mentos e soluções inovadoras, que permitem 

a diminuição do impacto ambiental das suas 

atividades diárias, com o objetivo de assegurar 

a sustentabilidade a longo prazo.

O Inspira Santa Marta Hotel destaca ainda a impor-

tância do trabalho de colaboradores, considerando-

-os uma base fundamental para a aplicação dos 

princípios de sustentabilidade da estratégia do 

Grupo Inspira, e que criaram o Green Squad, “que 

tem como objetivo incentivar, monitorizar e avaliar 

o alcance das metas ambientais estabelecidas”.

É sob o lema “Doing the Right Thing”, que o Ins-

pira Santa Marta Hotel une a Sustentabilidade 

Ambiental, Responsabilidade Social e Desenvol-

vimento Sustentável e é nestas três áreas que 

tem desenvolvido projetos que envolvem parce-

rias nacionais e internacionais.

Rua de Santa Marta, 48, Lisboa

Tel.: 210 440 900

www.inspirahotels.com/m/boutique-ho-

tel-em-lisboa
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HOTEL MUNDIAL 

CELEBRA 60.º 
ANIVERSÁRIO
As portas do Hotel Mundial abriram-se ao públi-

co, pela primeira vez, a 3 de dezembro de 1958. 

Agora, ao completar 60 anos de existência, o 

hotel coloca os olhos no futuro e já tem remode-

lações e melhorias agendados para 2019. 

O antigo Salão Azul será remodelado integralmen-

te e passará a ser conhecido como Salão Mundial. 

Já o restaurante Varanda de Lisboa vai apresentar 

alterações na decoração da sala, que tornarão o 

espaço mais moderno e luminoso, sendo ainda 

reforçado o seu conceito e reinterpretado o legado 

da gastronomia portuguesa. Quanto ao Rooftop 

Bar, inaugurado em 2011, o objetivo passa por 

manter a estratégia atual e estabelecer novas par-

cerias e iniciativas, com a promessa de inovar e 

superar as espectativas dos clientes.

Ao longo das suas seis décadas de existência, 

o Hotel Mundial cresceu também em termos 

de quartos, passando de 150 iniciais, para 349 

quartos e suites, atualmente.

Praça Martim Moniz, 2, Lisboa

Tel.: 218 842 000

www.hotel-mundial.pt

NEYA LISBOA HOTEL 

COMPENSA EMISSÕES DE CARBONO 
COM PLANTAÇÃO DE ÁRVORES
Após ter recebido a Certificação Carbono Zero, o 

NEYA Lisboa Hotel realizou uma ação de reflo-

restação da floresta nacional autóctone com a 

plantação de 50 castanheiros-bravos, no Parque 

Natural da Serra de São Mamede.

O NEYA juntou-se à consultora ambiental Ponto 

Verde Serviços com o intuito de compensar as 

emissões de carbono emitidas pelo hotel, refor-

çando o seu compromisso com o conceito e mo-

delo de gestão eficiente que visam tornar a sua 

atividade mais sustentável.

O hotel calculou as emissões feitas em 2017 

e converteu-as em “créditos de carbono com 

origem na floresta nacional”. De acordo com o 

NEYA, este cálculo baseou-se no consumo de

energia, deslocações, estadias, transporte de 

matérias primas e produção de resíduos e to-

talizaram 280,7 tCO
2
e (toneladas de dióxido de 

carbono equivalente).

“O nosso objetivo é atingir a neutralidade no 

que toca às emissões de carbono produzidas 

pelo hotel”, referiu o responsável de Qualidade, 

Ambiente e Segurança do hotel, Pedro Teixeira. 

“O NEYA Lisboa Hotel tornou-se assim num Hotel 

Carbono Zero contribuindo, mais uma vez, para 

a mitigação do aquecimento global e das altera-

ções climáticas do planeta”, completou.

Rua Dona Estefânia, 71/77, Lisboa

Tel.: 213 101 809

www.neyahotels.com

DOLCE CAMPOREAL

IMPLEMENTA NOVA 
INICIATIVA AMIGA 
DO AMBIENTE
O Dolce CampoReal eliminou o uso de garrafas de 

plástico no campo de golfe, reforçando a sua po-

sição de hotel ecológico. Este foi “mais um passo 

na preocupação com o ambiente” e surge depois 

de ter eliminado o uso de garrafas de plástico no 

hotel, restaurantes, bares e salas de reunião.

“Para facilitar a adaptação a esta nova prática 

todos os golfistas terão à sua disposição, no ato 

do check-in e na Pro Shop, uma garrafa de alu-

mínio que poderá ser utilizada no campo onde 

já existem diversos filtros de água prontos a rea-

bastecer”, esclareceu o hotel.

Em 2018, o Dolce CampoReal recebeu, pelo se-

gundo ano consecutivo, a certificação de hotel 

“Green Key”, que distingue as unidades hotelei-

ras que implementam boas práticas ambientais 

e sociais, e diz estar atualmente a “trabalhar 

para a renovação que acontecerá em 2019”.

Rua do Campo, Turcifal

Tel.: 261 960 900 

www.dolcecamporeal.com
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AHRESP 

CRIA CHECKUP 
HOTEL
A Associação da Hotelaria, Restauração e Simila-

res de Portugal (AHRESP) criou o “Checkup Ho-

tel” com o intuito de responder às obrigações do 

processo de classificação dos empreendimentos 

turísticos. Simultaneamente, vem também criar 

oportunidades de melhoria nos diferentes seto-

res das unidades hoteleiras. Este novo produto 

incorpora dois serviços direcionados para a hote-

laria, nomeadamente, as auditorias de classifica-

ção e cliente mistério.

O “Checkup Hotel” surgiu para colmatar uma 

necessidade permanente que as empresas têm 

para se manterem em níveis de notoriedade e 

reconhecimento dos seus serviços condição in-

dispensável para o sucesso dos negócios. Como 

resultado do crescimento do Turismo e do au-

mento da concorrência, os empresários têm 

cada vez mais necessidade de investir na qua-

lidade do serviço prestado”, esclareceu o vice-

-presidente da AHRESP, Joaquim Ribeiro.

Avenida Duque de Ávila, 75, 1.º, Lisboa

Tel.: 213 527 060

www.ahresp.com

MUSEU DA ARTE POPULAR 

ARQUITETURA E MEMÓRIA DO 
PATRIMÓNIO PORTUGUÊS EM EXPOSIÇÃO
A exposição “Faíscas do Património Português. 

Arquitetura e Memória”, patente no Museu de 

Arte Popular, apresenta trabalhos de reabilitação 

desenvolvidos em Portugal, através de uma me-

táfora com os estados físicos da matéria. 

O curador é o arquiteto Jorge Figueira, que, numa 

abordagem original, utilizou a ideia de “liquidez” 

para celebrar a naturalidade com que a arquite-

tura portuguesa se relaciona com a intervenção 

em património construído, sendo a Torre dos Clé-

rigos e o edifício do Banco de Portugal dois dos 

casos expostos. Já o estado “sólido” da exposi-

ção liga-se aos limites da reabilitação, através de 

exemplos de lugares ou edifícios de intervenção 

complexa, como Sagres e a Alta de Coimbra. Por 

fim, é apresentado o lado mais contemporâneo 

da exposição, o estado “gasoso”, onde surgem as 

Baixas de Lisboa e do Porto, retratadas através de 

três centenas de fotografias. 

Organizada pela Direção-Geral do Património 

Cultural, no âmbito da celebração do Ano Euro-

peu do Património Cultural em Portugal, a expo-

sição pode ser visitada de quarta a domingo e 

os bilhetes custam 2,50 euros.

Avenida Brasília, Lisboa

Tel.: 213 011 282

MUSEU COLEÇÃO BERARDO

APRESENTA 
EXPOSIÇÃO 
“PURPLE” DE JOHN 
AKOMFRAH
O Museu Coleção Berardo apresenta “Purple”, 

o projeto mais ambicioso, até à data, do artista 

britânico John Akomfrah, e que fica patente até 

10 de março. Esta é uma instalação de vídeo 

imersiva, em seis ecrãs, que mapeia as progres-

sivas alterações climáticas no planeta e os seus 

efeitos nas comunidades, na biodiversidade e na 

vida selvagem. Akomfrah combina centenas de 

horas de filmes de arquivo com filmagens recen-

tes, encenando várias paisagens ecológicas em 

perigo, desde o interior do Alasca à Gronelândia. 

A extinção de mamíferos, a memória do gelo, o 

plástico no oceano e o aquecimento global são 

alguns dos temas despertados por este projeto. 

O museu está aberto todos os dias, das 10:00 às 

19:00, e a entrada geral custa 5 euros, existindo 

descontos aplicáveis e entrada livre aos sábados.

Praça do Império, Belém, Lisboa

Tel.: 213 612 878

www.museuberardo.pt
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TEATRO NACIONAL D. MARIA 

MONTANHA-RUSSA EM PALCO
Em janeiro, o Teatro Nacional D. Maria volta 

a receber a “Montanha-Russa”, um espetáculo 

da dupla Miguel Fragata e Inês Barahona, à 

qual se juntam Hélder Gonçalves e Manuela 

Azevedo.  Neste espetáculo, o teatro e a músi-

ca disputam o palco e desafiam as convenções 

do teatro musical, “mergulhando vertiginosa-

mente” na adolescência, retirando-a dos luga-

res comuns e aproximando-a da dimensão da 

intimidade.“Montanha-Russa é o diário deixado 

em cima da mesa, o diário destilado nas redes 

sociais, ou o diário perigosamente transportado 

para o liceu: uma intimidade a gritar “leiam-

-me!”,uma geração a querer fazer-se ouvir ao 

som da música” revela o Teatro Nacional D. Maria.

O espetáculo foi antecedido por um trabalho 

de pesquisa junto de centenas de adolescen-

tes, que incluiu um open call para a recolha de

diários, entrevistas, pequenos espetáculos em 

escolas secundárias, palestras, entre outros. 

Além da apresentação de “Montanha Russa”, 

em palco, todo o processo foi registado pela 

cineasta Maria Remédio, que assina um docu-

mentário sobre o projeto: “Canção a Meio”.

Praça D. Pedro V, Lisboa

Tel.: 213 250 800

www.tndm.pt

PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA

REVELA UMA 
HISTÓRIA 
DE ASSOMBRO 
ENTRE PORTUGAL 
E O JAPÃO
“Uma História de Assombro. Portugal-Japão Sé-

culos XVI-XX” é o nome da nova exposição do 

Palácio Nacional da Ajuda, que narra a história 

do encontro e do reencontro entre Portugal e 

o Japão ao longo de cinco séculos. Patente até 

27 de março, revela uma relação entre os dois 

países, que foi marcada pela surpresa e emoção, 

mas também pela desconfiança, com momentos 

de aproximação, corte de relações e diplomacia. 

Esta história é contada através de peças raras e 

fascinantes de colecionadores particulares e de 

instituições públicas e privadas, portuguesas e 

japonesas, entre as quais biombos, lacas, car-

tografia e armaduras. Além disso, “Uma História 

de Assombro. Portugal-Japão Séculos XVI-XX” 

conta com um catálogo de 173 páginas, com 

textos científicos, cronologia e imagens a cores. 

A entrada geral para a exposição custa 5 euros, 

aplicando-se um desconto de 50% para estu-

dantes e maiores de 65 anos.

Largo da Ajuda, Lisboa

Tel.: 213 637 095

www.palacioajuda.gov.pt
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CIRQUE DU SOLEIL
Janeiro começa com um dos mais emocionantes 

espetáculos do Cirque du Soleil: OVO. Esta é uma 

história sobre um mundo de insetos que é agita-

do pela chegada de um misterioso ovo. O enredo 

retrata o ciclo da vida – na sua ordem mais natu-

ral – e aborda o amor inocente entre uma sedu-

tora Joaninha e o inseto desajeitado que nasce do 

ovo. Com 50 artistas, de 14 países, especializados 

em atos acrobáticos, o Cirque du Soleil apresenta 

um retrato fictício repleto de imaginação, luz, som 

e emoção, no qual cada personagem interpreta 

um papel que promete transformar a nossa ma-

neira de olhar para a natureza.

Altice Arena, Rossio dos Olivais, de 3 a 13 de 

janeiro, dias 3, 8, 9, 10 e 11, às 21:30; dias 

4,5 e 12, às 18:00 e às 21:00; domingos, às 

14:30 e às 18:00. Entradas: a partir de 40 

euros. Mais informação em: arena.altice.pt

MAFALDA VEIGA
Mafalda Veiga tem “30 anos [de carreira] para 

comemorar” e vai fazê-lo em palco. Foi em 1988 

que a compositora e intérprete portuguesa formou 

a sua primeira banda e lançou o álbum de estreia, 

“Pássaros do Sul”. Três décadas depois, conta com 

10 álbuns editados, sendo “PRAIA” o mais recente. 

“Cada lugar teu”, “Estrada”, “Olha Como a Vida é 

Boa” e “Restolho” são alguns dos muitos sucessos 

que fazem parte deste longo percurso artístico. Este 

ano, estreou-se a solo com “Crónicas da Intimidade 

de uma Guitarra Azul”, um espetáculo em que con-

vida o público a entrar na sua sala de ensaios. 

Campo Pequeno, dia 26 de janeiro, às 22:00. 

Entradas: a partir de 25 euros. Mais informa-

ção em: www.campopequeno.com

TADASHI KAWAMATA.
OVER FLOW
O turismo e a ecologia globais são o foco desta ex-

posição individual do japonês Tadashi Kawamata. 

Trata-se de uma instalação imersiva que permite 

experienciar uma paisagem marítima na sequên-

cia de uma catástrofe ecológica imaginária, na qual 

os detritos transportados pelos oceanos “engoli-

ram” a civilização. Para criar este cenário foram uti-

lizados resíduos de plástico e barcos abandonados, 

recolhidos na costa portuguesa. 

MAAT, Av. Brasília, até 1 de abril, de quarta 

a segunda-feira, das 11:00 às 19:00. Entra-

das: 5 euros, geral; 2,50 euros, estudantes 

e seniores; gratuita, <18 anos. Mais infor-

mação em: www.maat.pt
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