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4  EDITORIAL
A realização da Web Summit, da gala Michelin e dos World Travel Awards 
é o ponto de partida para uma análise sobre a excelência de Lisboa 
enquanto organizadora de eventos à escala internacional. 

5  NACIONAL
A atualidade da cidade e da região de Lisboa é uma história de sucesso 
partilhada pelas entidades oficiais, pelos agentes económicos e pela 
comunidade, com eco visível fora das fronteiras nacionais.

11  VISITA GUIADA
O diretor do NewsMuseum, Rodrigo Moita de Deus, aponta cinco razões 
para conhecer este equipamento inédito e que propõe uma “media age 
experience” em Sintra. 

 12  BOLETIM INTERNO
Em destaque a mais recente campanha internacional do Turismo de Lisboa 
para incentivar o aumento da estadia na cidade e na região, bem como a 
atualidade do Lisboa Story Centre e  da Experiência Pilar 7.

14  TENDÊNCIAS
O portal Booking.com antecipa o que se pode esperar do próximo ano em 
matéria de turismo: são oito tendências, entre experiências, tecnologia e 
sustentabilidade.

16  ENTREVISTA
O presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hélder Sousa Silva, traça 
o retrato do concelho em matéria de oferta turística, apontando como 
grande prioridade a promoção do turismo outdoor.

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

32  LISBOA FORA DE VISTA
O que há de melhor para fazer na capital portuguesa? O autor do Out of 
Town Blog deixa 15 propostas para ficar a conhecer aquela que define 
como uma cidade abençoada com monumentos históricos e museus de 
classe mundial. 

34  TESOUROS
Há mistério e magia na serra de Sintra graças à Quinta da Regaleira, 
um dos expoentes da arte revivalista do início do século XX e parte 
integrante da paisagem cultural e natural da região.

36  POSTAL DE LISBOA
A atriz Ana Guiomar não é alfacinha, mas isso não impediu que a cidade 
a conquistasse. O postal que partilha tem passagens pelo Príncipe Real, 
pela Rua do Século e pelo Bairro Alto, mas também pela Estufa Fria e, 
claro, pelo Tejo.

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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Lisboa afirma-se, cada vez mais, no panorama 

internacional como um destino de excelência 

para a organização de eventos. E esta não é 

uma mera afirmação de retórica, mas apenas a 

constatação de uma realidade de que este mês 

de novembro foi testemunha exemplar. Basta 

olhar para os números da Web Summit: foi a 

maior de sempre – e, quando digo maior, não 

é apenas das três edições realizadas na cidade, 

mas de todas as edições da cimeira tecnológica. 

O número de visitantes, o número de oradores, 

o volume e valor das operações realizadas nos 

terminais de pagamento automático e das 

compras tax free.  Sem esquecer o impacto na 

hotelaria da cidade, a contrariar a tendência 

de um mês que seria de época baixa. E sem 

esquecer igualmente a projeção mediática 

de Lisboa: citada em mais de oito mil notícias 

de 110 países e apenas em meios digitais.  

A cidade foi também a capital das estrelas 

Michelin ibéricas, ao acolher, pela primeira 

vez, a gala de entrega dos cobiçados símbolos 

da excelência gastronómica. Mais uma 

oportunidade para evidenciar a capacidade de 

organização de eventos de grande dimensão, 

desta vez no renovado Pavilhão Carlos Lopes. 

E, mais uma oportunidade também, de 

comprovar que o turismo gastronómico é um 

caminho a seguir na promoção do destino – 

afinal, há um crescente número de pessoas 

a viajar apenas para conhecer o talento dos 

chefs nacionais. Agora, com razões acrescidas: 

é que a cidade recebeu mais duas estrelas, 

com a particularidade de um dos restaurantes 

CAPITAL DOS EVENTOS

E  | Editorial

premiados conquistar a sua segunda estrela. 

São, assim, oito os restaurantes da cidade e da 

região distinguidos pelo Guia Michelin, o que coloca 

Lisboa num patamar de qualidade internacional.  

E qualidade é, precisamente, o que se distingue 

nos World Trade Awards. Os chamados “óscares 

do turismo” escolheram Lisboa para anfitriã da 

edição de 2019. A escolha recaiu sobre o Pátio da 

Galé, ficando clara a potencialidade deste espaço 

localizado à beira de um ex-libris da cidade, o 

rio Tejo. E é uma escolha que não surpreende, 

atendendo ao currículo de Lisboa nestes 

galardões: em 2018, foi a Melhor Cidade Destino 

da Europa e o Melhor Porto Europeu de Cruzeiros.   

E, a propósito de cruzeiros, uma nota final para o 

arquiteto Carrilho da Graça, autor do recentíssimo 

Terminal de Cruzeiros de Lisboa, distinguido, 

por unanimidade, no prémio de arquitetura 

Leon Battista Alberti, pela sua capacidade em 

conciliar o antigo e o novo no seu traço e na 

sua obra. A prova de que a arquitetura pode ser 

também um cartão de visita da cidade.
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LISBOA NO MUNDO

LISBOA BRILHA 
NA GALA MICHELIN

A ARQUITETURA COMO 
CARTÃO DE VISITA

José Luís Arnaut
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa



NNacional | 
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

5

A gala do Guia Michelin Portugal Espanha 2019 
trouxe boas notícias para Lisboa. Assim, a cidade 
viu mais um dos seus restaurantes subir nesta cobi-
çada constelação da gastronomia com a atribuição 
de uma segunda estrela ao Alma, de Henrique Sá 
Pessoa. E na região, o Penha Longa Resort viu outro 
dos seus restaurantes distinguidos, com o Midori, 
do chef Pedro Almeida, a receber uma estrela e a 
juntar-se ao LAB, de Sergi Arola. São, assim, oito os 
restaurantes da cidade e da região distinguidos.
O Pavilhão Carlos Lopes vestiu-se de vermelho, 
a 22 de novembro, para receber aquela que foi a 
primeira gala Michelin realizada em Portugal. E a 

noite terminou com a conquista de mais quatro 
estrelas pela gastronomia nacional – são, ago-
ra, 26 os restaurantes que podem ostentar este 
cartão de visita. Seis deles têm duas estrelas. 
E dois localizam-se em Lisboa: o Belcanto, de 
José Avillez, e o Alma, que conseguira a primeira 
há dois anos. Os outros são o Il Gallo D’Oro, no 
Funchal, os algarvios Vila Joya e Ocean, e o The 
Yeatman, em Vila Nova de Gaia.
Quanto aos que se estreiam nesta constelação, 
são três: o G, do chef Óscar Gonçalves; A Cozinha, 
que António Loureiro comanda em Guimarães, 
e, como já referido, o Midori, restaurante de alta 

cozinha japonesa em Sintra e que se tornou o 
primeiro asiático com uma estrela em Portugal.
Entre os apontamentos positivos desta gala está 
o facto de nenhum restaurante português ter 
perdido a preferência dos juízes. Referência ain-
da para a inclusão de dois restaurantes nacionais 
na categoria Bib Gourmand, o que corresponde 
à melhor relação qualidade-preço: são eles a 
Tasca do Zé Tuga, em Bragança, e o Avenida, 
em Lisboa. Além disso, sete espaços ganharam 
o rótulo de cozinha de qualidade ao entrarem 
na lista dos Prato Michelin. Por concretizar, ficou 

o sonho de um restaurante com três estrelas.. 

ESTRELAS MICHELIN
LISBOA SOBE NA CONSTELAÇÃO
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WEB SUMMIT 2018
IMPACTO DE PESO NA HOTELARIA DE LISBOA
A Web Summit 2018 foi a maior edição de sempre. 

Todos os números apontam nesse sentido. Pela 

terceira vez em Lisboa, contou com 69.304 parti-

cipantes, provenientes de 159 países. Tal afluência 

teve impacto na hotelaria da cidade, fazendo com 

que, de 5 a 9 de novembro, os hotéis tenham esta-

do mais cheios do que habitualmente, em novem-

bro, além de que os preços por noite estiveram 

também acima da média para a época.  

Os dados ainda não são oficiais. Porém, uma 

ronda efetuada pelo jornal Diário de Notícias 

permitiu identificar que, nas principais cadeias 

hoteleiras da cidade, a ocupação ficou entre os 

90 e os 100%. 

Este foi, sem dúvida, um evento que voltou a 

colocar Lisboa na agenda mediática: de acordo 

com a empresa de estudos de mercado Cision, 

a cidade foi citada em 8.195 notícias em meios 

online de mais de 110 países. Os Estados Unidos 

foram o país que mais destacou a cimeira de 

tecnologia, com 2.769 artigos publicados entre 

1 de outubro e 9 de novembro. 

Outro número de relevo é o valor levantado ou 

pago com cartões estrangeiros nas redes Multi-

banco e ATM Express: cresceu 20,5% face à edi-

ção de 2017, com quase metade das compras 

a acontecer na restauração e supermercados e 

com os britânicos a serem os que mais opera-

ções efetuaram (15% do total).

Além disso, o turismo de compras cresceu 13%, 

com os angolanos, os brasileiros, os chineses, os 

russos e os americanos a ocuparem o top 5 por 

nacionalidades.

O sucesso da edição está patente igualmente no 

número e no prestígio dos palestrantes: 1200, 

incluindo o criador da Internet, Tim Berners Lee, 

o fundador do Blogger, Twitter e Medium, Ev 

Williams, o secretário-geral das Nações Unidas, 

António Guterres, e a comissária europeia para a 

Concorrência, Margrethe Vestager.

Além disso, o evento recebeu mais de 1800 

startups, que a organização considera “das mais 

promissoras do mundo”. Quanto aos media, nesta 

edição, estiveram presentes mais de 2600 jorna-

listas, de diversos órgãos de comunicação social – 

nacionais e internacionais –, entre os quais o CNN, 

o Wall Street Journal, o The Guardian, o Financial 

Times e a Forbes, que levaram as “melhores histó-

rias de Lisboa para o resto do mundo”.

A título de curiosidade, refira-se que, durante 

os quatro dias do evento, os participantes terão 

percorrido cerda de 935.604 quilómetros e bebi-

do 363.846 cafés. E geraram-se 88 terabytes de 

tráfego de dados.

Numa altura em que Lisboa voltou a destacar-se 

pela tecnologia e pelo empreendedorismo, devi-

do à realização da 10.ª edição do Web Summit, o 

motor de pesquisa de viagens momondo procu-

rou perceber quais foram as nacionalidades que 

mais procuraram a capital portuguesa durante os 

dias do evento. As conclusões revelam que fo-

ram os americanos, os franceses e os brasileiros 

quem mais pesquisou voos para Lisboa, para os 

dias de 5 a 8 de novembro.

Numa comparação com 2017, neste caso nos dias 

6 a 9 de novembro, a momondo concluiu que a 

procura de voos para Lisboa aumentou 18%, no 

caso dos americanos, 40% por parte de france-

ses, 95%, no que respeita aos brasileiros, 89%, 

no Reino Unido, e 5%, a partir da Alemanha. 

Se, por um lado, os Estados Unidos lideraram em 

termos de número de pesquisa de voos, o Brasil 

destacou-se pelo crescimento de pesquisas. “De 

facto, o crescimento das pesquisas para voos 

com origem no Brasil está em linha com os últi-

mos dados divulgados pelo Instituto Nacional de 

Estatística, que apresenta o Brasil como um dos 

mercados emissores que mais cresceu em agos-

to (+15,5%)”, referiu a porta-voz da empresa 

para o mercado português, Margarida Gameiro.

MOMONDO
QUAIS AS 
NACIONALIDADES 
QUE MAIS 
PROCURARAM 
LISBOA NA 
WEBSUMMIT?
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O governo vai criar uma nova linha de apoios, 

de 130 milhões de euros, para financiar os pro-

jetos turísticos, bem como lançar apoios a fundo 

perdido, de 40 mil euros por projeto, para que as 

pequenas e médias empresas do setor melhorem 

a eficiência energética e ambiental. O anúncio des-

tas medidas foi feito pelo primeiro-ministro, Antó-

nio Costa, no 30.º Congresso Nacional da Hotelaria, 

que decorreu a 15 e 16 de novembro em Lisboa. 

O governante adiantou ainda que, em 2019, o país 

vai receber mais de 130 congressos. E, num balanço 

dos apoios públicos ao setor, referiu que, nos últimos 

três anos, foram financiados 1271 projetos turísticos, 

correspondendo a um investimento de 1500 mi-

lhões de euros. Além disso, foram criadas 229 rotas 

e 285 novas operações aéreas. Em 2017, o turismo 

gerou receitas de 15 mil milhões de euros.

Por sua vez, o presidente da Associação da Hotelaria 

de Portugal, Raul Martins, advertiu que, até à cons-

trução de um novo aeroporto em Lisboa, não será 

possível manter o ritmo de crescimento na ocupa-

ção e no preço médio dos últimos três anos. Susten-

tou, no entanto, que esta não deverá ser uma razão 

para reduzir os preços, mas, sim, para aumentar o 

valor percecionado e o serviço prestado. 

CONGRESSO DA HOTELARIA
GOVERNO 
PROMETE APOIOS 
DE 130 MILHÕES

PRÉMIO DE ARQUITETURA
CARRILHO DA GRAÇA ELEITO POR UNANIMIDADAE
O português João Luís Carrilho da Graça é o vence-

dor da edição de estreia do prémio de arquitetura 

Leon Battista Alberti. Autor de vários projetos 

ligados à requalificação do património, entre os 

quais o novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa, o 

arquiteto foi escolhido por unanimidade do júri 

pelo mérito de estabelecer um diálogo de alto 

valor entre o antigo e o novo na arquitetura. 

O galardão visa precisamente destacar “um ar-

quiteto de renome internacional cuja obra seja 

testemunho do papel da arquitetura contempo-

rânea na valorização e requalificação do patri-

mónio histórico”.

Instituído pela Fundação Leon – Centro de Estu-

dos Battista Alberti e pelo município de Mântua 

(Itália), em colaboração com a Faculdade de Ar-

quitetura, Urbanismo, Engenharia e Construção 

do Politécnico de Milão, o prémio tem o nome 

de um arquiteto humanista italiano do século XV.

Além do Terminal de Cruzeiros de Lisboa, 

Carrilho da Graça assinou várias outras obras 

na cidade, a saber o Pavilhão do Conheci-

mento - Ciência Viva, a Escola Superior de 

Comunicação Social, o Museu do Oriente, a 

musealização arqueológica da Praça Nova do 

Castelo de São Jorge e da Escola de Música 

da Escola Politécnica.

Pelo Terminal de Cruzeiros de Lisboa está, 

aliás, nomeado para o prémio europeu Mies 

van der Rohe 2019. 

WORLD TRAVEL AWARDS
CAPITAL RECEBE GALA DOS ÓSCARES 
DO TURISMO
Lisboa conquistou os galardões de Melhor Cida-

de Destino da Europa 2018 e de Melhor Porto 

Europeu de Cruzeiros, atribuídos pelos Word Tra-

vel Awards, e vai receber a gala da grande final 

destes prémios, considerados os “óscares” do 

turismo a nível mundial, no dia 1 de dezembro. 

A cerimónia terá lugar no Pátio da Galé, no Ter-

reiro do Paço, um espaço que, segundo a orga-

nização, não foi escolhido em vão, pois é visto 

como um “local incomparável em Lisboa” e que 

“enfatiza a posição de Lisboa como destino tu-

rístico premium”. “Foi aqui que o Palácio Real e 

a Casa da Índia se localizaram quando o terra-

moto de 1755 ocorreu. Uma reforma realizada 

em 2010 manteve o detalhe arquitetónico e a 

importância da praça e do edifício na história da 

cidade”, enquadrou a organização.

A World Travel Awards fala da capital portugue-

sa como uma cidade “cheia de histórias para 

contar, onde o sol brilha 290 dias por ano e a 

temperatura raramente cai abaixo dos 15ºC”. Há 

ainda espaço para um elogio à gastronomia da 

cidade, a par de uma referência ao cruzamento 

entre antigos costumes e inovação tecnológica.
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A Made of Lisboa é a nova plataforma digital 

do Ecossistema Empreendedor de Lisboa, cria-

da pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) para 

manter os utilizadores informados sobre a rea-

lidade do empreendedorismo e da inovação da 

cidade. Informar, conectar, atrair e organizar são 

os quatro objetivos principais da plataforma.

O compromisso assumido pela autarquia foi o 

de “reforçar o sentido de comunidade e man-

ter o cenário de inovação em Lisboa destacando 

todos os que dele fazem parte”. “Para isso, criá-

mos uma plataforma que, com o contributo de 

todos, vai mapear o ecossistema empreendedor 

de Lisboa e disponibilizamos informação útil so-

bre quem faz parte desta comunidade, qual o 

seu papel nas diferentes áreas do empreende-

dorismo assim como os eventos que vão acon-

tecendo, na cidade”, esclarece.

A campanha de comunicação da plataforma Made 

of Lisbon, desenvolvida pelas agências TORKE CC 

e A EQUIPA, assenta no conceito “és feito do que 

amas”, cujos elementos relembram que “Lisboa 

é feita de cada um que é feito de Lisboa”. Nesta 

perspetiva, as múltiplas combinações de caracte-

rísticas individuais das pessoas que escolheram 

Lisboa para se estabelecer estão a contribuir para 

que a capital portuguesa se transforme num dos 

hubs mais empreendedores da Europa. 

A Made of Lisboa desafia aqueles que se estão a 

estabelecer na cidade a mostrar a sua identida-

de lisboeta em www.madeoflisboa.com. 

EMPREENDEDORISMO
CML LANÇA 
PLATAFORMA MADE 
OF LISBOA

PALÁCIO DE MAFRA
MAQUETE DO REAL EDIFÍCIO 
EM EXPOSIÇÃO 
As comemorações do tricentenário do lança-

mento, a 15 de novembro, da primeira pedra do 

Palácio de Mafra encerraram com a apresenta-

ção pública da maquete do Real Edifício, no âm-

bito da exposição “Do Tratado à Obra – Génese 

da Arte e Arquitectura no Palácio de Mafra”. 

Trata-se de uma iniciativa da Direção-Geral do 

Património Cultural e do Palácio Nacional de 

Mafra que foi ainda acompanhada do lança-

mento do catálogo da exposição, o qual reflete 

sobre as bases teóricas e práticas que per-

mitiram a elevação de um dos mais extraor-

dinários monumentos do Barroco europeu. 

Assim, antecipando a construção de uma maque-

te contemporânea, foi necessário desenvolver um 

conjunto de observações e medições, procedendo-

-se ao levantamento fotogramétrico e varrimento 

laser tridimensional, levado a cabo pelo Centro 

de Investigação em Arquitectura, Urbanismo e 

Design (CIAUD), da Faculdade de Arquitectura 

da Universidade de Lisboa. Este trabalho permi-

tiu uma minuciosa medição e transcrição gráfica 

de todos os componentes das fachadas do Real 

Edifício, bem como da sua forma arquitetónica. 

Deste levantamento partiu-se para a cons-

trução da maquete, nas oficinas de Manuel 

Gaspar, Maquetes, Lda., cujo detalhe e rigor 

exigiram a complementaridade de recursos tec-

nológicos e de perícia manual, gerando uma peça 

notável e essencial à boa compreensão do mo-

numento por parte de investigadores e visitantes. 

Com o apoio mecenático da Fundação Millen-

nium BCP, esta maquete é, pois, um dos símbolos 

da celebração dos 300 anos do lançamento da 

primeira pedra do palácio, constituindo-se como 

uma peça de valor para o futuro.

UNIVERSIDADE EUROPEIA
ESTUDANTES CRIAM 
LISBON ALTERNATIVE EXPERIENCES
A Universidade Europeia está a desafiar os es-

tudantes a criarem rotas turísticas na periferia 

de Lisboa, através de um programa intitulado 

“Lisbon Alternative Experiences”.

O objetivo passa por descentralizar as visitas para 

fora do eixo histórico da cidade, dividido em três 

grandes zonas, nomeadamente, Arrábida (Se-

túbal, Sesimbra e Palmela), Arco do Tejo (Vila 

Franca de Xira, Montijo, Alcochete, Seixal, Moita 

e Barreiro) e concelhos limítrofes a Lisboa (Mafra, 

Almada, Oeiras, Loures, Odivelas e Amadora). 

Para a conceção das “Lisbon Alternative Expe-

riences”, os alunos têm em consideração que 

cada projeto “deve criar experiências heterogé-

neas, com o envolvimento de entidades locais, 

públicas e privadas, direta ou indiretamente 

ligadas à gestão deste território geográfico”. 

E ainda incidir sobre um tema identificador da 

zona em causa.

Neste sentido, pretende-se também manter ou 

aumentar o número de turistas, respeitando a ca-

pacidade de carga ambiental e social da cidade.

Esta iniciativa está em linha com o que está de-

finido no plano estratégico da Entidade Regional 

de Turismo da Região de Lisboa e da Associação 

Turismo de Lisboa. 
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RATINGS CONCELHIOS
LISBOA LIDERA 
RANKING
Lisboa lidera os ratings concelhios globais de 

2018, métricas criadas pela consultora de es-

tudos de mercado Marktest que pretendem 

dar ferramentas às entidades locais para ob-

servar de forma rápida e intuitiva os principais 

pontos fortes e fracos de cada concelho.Numa 

escala de 1 a 20, Lisboa obteve uma pontua-

ção de 14,2. 

Este rating tem três componentes, nomeada-

mente o dinamismo demográfico, que inclui 

oito indicadores, o económico, com 16 indica-

dores, e o de qualidade de vida, com 13. 

Cada indicador foi classificado com uma no-

tação de 1 a 20 tendo em conta a posição do 

concelho no conjunto dos 308 concelhos do 

país. Cada componente (demográfica, eco-

nómica, qualidade de vida) tem uma notação 

média correspondente à média aritmética dos 

indicadores que a constituem. O rating conce-

lhio (total) resulta igualmente da média arit-

mética das suas três componentes.

CULTURA
EGEAC ESTIMA AUMENTO DE VISITANTES 
EM QUASE TODOS OS EQUIPAMENTOS 
EM 2019
A EGEAC prevê um aumento do número de visitan-

tes em praticamente todos os equipamentos que 

estão sob a sua gestão, em 2019. Segundo um 

documento ao qual a agência Lusa teve acesso, a 

empresa municipal estima que a subida mais sig-

nificativa seja registada pelo Museu de Lisboa, que 

deverá passar dos 87 mil para os 145 mil visitantes.

O Castelo de São Jorge também está incluído nes-

tas antevisões positivas, com a EGEAC a prever que 

o espaço receba mais 50 mil pessoas no próximo 

ano, contando que em 2018 deverá contabilizar 

cerca de dois milhões e 40 mil visitantes. Já o Pa-

drão dos Descobrimentos, cresce das 295 mil para 

as 359 mil entradas, de acordo com as estimativas; 

a Casa Fernando Pessoa, passa dos 19 mil para os 

21 mil visitantes; o Museu da Marioneta deverá 

ter um aumento de 27 mil para as 29 mil pessoas; 

e o Museu Bordalo Pinheiro poderá subir dos sete 

mil para os 10 mil visitantes. Quanto ao Cinema 

São Jorge, que deverá terminar o ano com 167 mil 

entradas vendidas, poderá registar mais 12 mil em 

2019, e o São Luiz Teatro Municipal poderá crescer 

dos 67 mil para os 70 mil espetadores.

A exceção acontece nas galerias municipais, nas 

quais a EGEAC estima um decréscimo das 20 mil 

para as 14 mil visitas, justificado por obras de reabili-

tação que irão decorrer durante o próximo ano, com 

vista ao melhoramento das condições. Também o 

Museu do Fado deverá registar uma ligeira quebra 

nas entradas, passando de 132.362 para 132.060. 

Por outro lado, o Atelier-museu Júlio Pomar é o úni-

co equipamento que poderá estagnar em termos 

de público, com cerca de 10 mil entradas por ano.

A EGEAC não disponibiliza dados deste ano para 

o renovado LU.CA – Teatro Luís de Camões, nem 

para o Teatro do Bairro Alto, mas estima que re-

cebam quase 15 mil e mais de seis mil espeta-

dores, respetivamente.

CONDÉ NAST JOHANSENS 2019
HÁ UM HOTEL LISBOETA 
ENTRE OS VENCEDORES
O lisboeta Santiago de Alfama Hotel foi um 

dos vencedores dos Prémios de Excelência 

Condé Nast Johansens 2019 para o Reino Uni-

do, Irlanda, Europa e Zona do Mediterrâneo. A 

unidade hoteleira da capital arrecadou o ga-

lardão na categoria de Melhor Hotel Urbano, 

na qual competia com dois hotéis italianos. 

A revelação dos vencedores foi feita numa 

cerimónia que decorreu em Londres, no dia 5 

de novembro, onde surgiram destacadas três 

outras unidades hoteleiras nacionais, uma no 

Porto, outra no Algarve e outra nos Açores.

Segundo a organização, os prémios, atribuí-

dos anualmente, reconhecem o “constante 

trabalho dos melhores hotéis do mundo para 

melhorarem o mercado das viagens de luxo”.
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PUBLICIDADE
EL CORTE INGLÉS GRAVA ANÚNCIO 
DE NATAL EM LISBOA

THE CULTURE TRIP
SITE SUGERE LISBOA 
PARA VIAGENS 
EM NOVEMBRO

O anúncio de Natal do El Corte Inglés foi gra-

vado, pela primeira vez, em Lisboa, e será 

transmitido nas televisões nacionais e espa-

nholas, levando a capital portuguesa além-

-fronteiras. 

“O meu pai é um elfo” é o nome do spot publi-

citário, cuja rodagem passou por vários pontos 

da cidade, como a Rua do Alecrim, a Rua Mar-

quês da Fronteira, a Calçada de S. Francisco, o 

Lx Factory e o El Corte Inglés.

O site The Culture Trip publicou um artigo 

sobre as melhores cidades europeias para 

conhecer em novembro e Lisboa faz parte 

da lista. A publicação refere que a capital 

portuguesa é um bom destino para o outono 

e inverno, devido “à combinação de clima 

ameno, cultura rica, vida noturna agitada e 

comida deliciosa”. Além disso, novembro é 

considerado época baixa, o que significa que 

tem preços mais baixos, mas também me-

nos turistas, permitindo que a cidade seja 

visitada. Lisboa surge ao lado de cidades 

como Sófia, Budapeste, Lille, Madrid, Tou-

louse, Berlim, Sevilha, Hamburgo, Atenas, 

Sófia e Nápoles.

TURISMO
NOVA CAMPANHA APRESENTA 
O PAÍS AO MUNDO 
“Portugal. The Summer” é o nome da mais recente 

campanha do Turismo de Portugal que vai dar a 

conhecer o País ao mundo, através de cinco filmes. 

Dirigida a 21 mercados internacionais, a campanha 

exigiu um investimento de 200 mil euros e teve 

como base o tema “Live in the Moment” da banda 

norte-americana Portugal. The Man e as caracterís-

ticas do País enquanto destino turístico.

Para a realização desta campanha, foi lançado um 

desafio a bandas nacionais e internacionais: o de 

desenvolver uma versão do tema em questão; 

tendo sido recebidas 300 candidaturas, provenien-

tes de 30 países. As cinco músicas escolhidas fo-

ram, então, usadas para criar um ambiente sonoro 

para os filmes, que vão espalhar a mensagem que 

o turismo nacional pretende transmitir no mercado 

externo, contendo elementos relacionados com a 

gastronomia, a música, a natureza, o mar e o sol. 

ALOJAMENTO LOCAL
NOVOS REGISTOS 
SUSPENSOS EM 
BAIRROS TÍPICOS 
DA CAPITAL
Os novos registos de alojamento local (AL) nos 

bairros de Alfama, Mouraria, Castelo, Madragoa 

e Bairro Alto estão temporariamente bloqueados. 

A medida, que abrange ainda zonas do Príncipe 

Real, Bica, Chiado, Santa Engrácia e parte da Graça, 

entrou em vigor no dia 9 de novembro, depois de 

ter sido aprovada pela Câmara e pela Assembleia 

Municipal e publicada em Boletim Municipal.

Este regime de suspensão de novos AL é provisório 

e deverá durar, no máximo, um ano, prazo previsto 

para a câmara definir um regulamento para inte-

grar a lei e definir as áreas e as regras de contenção 

do AL. A autarquia já avançou, contudo, que o regu-

lamento deverá estar pronto dentro de seis meses.
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CINCO RAZÕES PARA VISITAR
NEWSMUSEUM
“O NewsMuseum foi pensado, desenhado e concebido para mostrar-nos como pode 
ser um museu no futuro”. É assim que o diretor do espaço, Rodrigo Moita de Deus, 
sintetiza a missão do equipamento que abriu há dois anos em Sintra, partilhando 
cinco razões pelas quais vale a pena conhecer esta “media age experience”.

1. 

Único. 

Pensamos, desenhamos e 

construímos o museu para retratar 

aquilo a que chamamos a era 

dos media. Um tempo em que os 

media retratam a nossa realidade, 

mas também a transformam. Ao 

fazê-lo, acabamos por construir 

uma verdadeira aula de história. 

Multimédia e interativa. Em 

que a tecnologia e a inovação 

desempenham um papel 

fundamental para surpreender 

quem nos visita.

2. 
Desinquieto. 

Os media são hoje um constante 

desafio à nossa capacidade de 

atenção. Vivemos um tempo 

de overdose de informação. 

Não sabemos o que ver, o que 

ouvir, o que selecionar e reter. 

O NewsMuseum está feito à 

imagem e semelhança do mundo 

mediático, em que o visitante é 

permanentemente instigado por 

diferentes sons, imagens e estórias. 

Reproduzimos o turbilhão mediático 

da nossa era em três andares. 

3. 

Inesperado. 

Cada experiência é diferente da 

outra. Cada sala é diferente da 

outra, todas são diferentes daquilo 

que já viu. Porque não há duas 

estórias iguais, nem na forma 

como as contamos. Queremos 

que o visitante seja surpreendido 

e que nunca saiba o que vai 

encontrar a seguir.

4. 

Divertido. 

Contamos as histórias das estórias 

de forma acessível a todas as 

idades e interesses. Um espaço 

onde todos se podem surpreender 

e divertir da mesma maneira. É 

um retrato do mundo hoje e do 

que nos trouxe até aqui. 

5. 

Empenhado. 

O NewsMuseum não é só um 

museu. É mais do que isso. E 

tem mais do que isso. Tem uma 

agenda. A agenda da liberdade de 

expressão, do dever de informar 

e do direito de ser informado. A 

agenda da literacia mediática. E, 

como tal, foi pensado para ter um 

papel ativo. Foi pensado para ser 

uma experiência ou um conjunto 

de experiências que desafiam o 

visitante a refletir.  A ir para além 

daquilo que lê, ouve e vê. 
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LISBOA STORY CENTRE
SESSÕES DE HISTÓRIA AO VIVO
O Lisboa Story Centre, situado no Terreiro do Paço, é um equipamento 
interativo que conta os principais eventos da cidade, do passado ao presente. 
Para dinamizar as memórias da capital, o espaço utiliza vários meios, como 
cenografia, multimédia e experiências sensoriais, procurando sempre inovar. 
Exemplo disso são as sessões de história ao vivo.

As sessões de história ao vivo proporcionam o 

contacto e o diálogo com uma personagem que 

fez parte do passado de Lisboa e têm a duração 

30 minutos, sendo aconselhadas para o público 

entre os 11 e os 18 anos. Esta iniciativa permite 

que cada grupo possa escolher previamente a 

personalidade que pretende conhecer, e que irá 

partilhar com ele as memórias sobre a sua vida, 

a cidade e o país. Os grupos têm de ter 25 ou 

EXPERIÊNCIA PILAR 7
RECEBE  
PARTICIPANTES  
DA WEB SUMMIT
A Web Summit passou por Lisboa, mas não ficou 

apenas no Parque das Nações. A Experiência Pi-

lar 7 foi utilizada como cenário para a gravação 

de diversos vídeos relacionados com este even-

to de tecnologia e empreendedorismo. 

O Banco Europeu de Investimento, por exem-

plo, escolheu o elevador do Pilar 7 para filmar 

o “Elevator Pitch Challenge”, um desafio no qual 

os participantes tinham cerca de 40 segundos 

– tempo que o elevador demora a subir até ao 

tabuleiro rodoviário da Ponte 25 de Abril – para 

convencerem ou cativarem o interesse dos in-

vestidores para a sua ideia/negócio.

mais elementos e o valor por pessoa é de 4 eu-

ros, sendo as histórias contadas em português.

Entre as opções das personalidades históricas estão 

Aswad Al Thi’b, o muçulmano do Al-Andaluz que 

participou na vida cultural, política e religiosa da cor-

te da cidade; Vasco da Gama, que, no dia 8 de julho 

de 1497, partiu de Belém rumo à Índia; Luís Vaz de 

Camões, o poeta, soldado e viajante que viveu em 

Lisboa; e Marquês de Pombal, embaixador na corte 

inglesa e austríaca, ministro do Rei D. José I durante 

27 anos, sendo ainda a figura central na reconstru-

ção de Lisboa após o terramoto do 1755. Já no pa-

norama feminino, pode-se optar por ouvir a história 

da Marquesa de Alorna ou Alcipe, a nobre, poetisa e 

erudita, nascida em Lisboa e perseguida pelo Mar-

quês de Pombal, tendo sido mais tarde dama de 

honor da Rainha Carlota Joaquina; e da Rainha D. 

Amélia, a última monarca de Portugal. 

Também é possível conhecer os testemunhos do 

médico da peste negra, a epidemia que surgiu 

em 1348 e que reapareceu nos séculos seguin-

tes; do médico do Hospital Real de Todos os 

Santos; e do corsário, sendo que o corso era uma 

atividade rentável para a realeza e uma estraté-

gia de defesa da costa e das rotas comerciais. 

Os figurinos são da Companhia Livre, sendo que, 

entre os que mais têm despertado o interesse 

dos visitantes, estão o Marquês de Pombal, o 

corsário e o médico da peste negra.

No caso da exposição permanente, o Lisboa 

Story Centre propõe uma viagem por 20 sécu-

los de história da capital, numa visita orientada 

por um audioguia – disponível em nove idio-

mas – recorrendo a suportes multimédia e a 

uma cenografia envolvente.  
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CAMPANHA EM CINCO MERCADOS
LISBOA CONVIDA A FICAR MAIS TEMPO
O Turismo de Lisboa acaba de lançar uma cam-

panha de promoção da cidade e da região em 

cinco mercados estratégicos. São eles Espanha, 

França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos.  

Agora que Lisboa já se consolidou como des-

tino turístico, o objetivo passa por aumen-

tar o tempo médio da estadia, naturalmen-

te, sem perder de vista a importância de 

reforçar a notoriedade da capital portuguesa, 

mas também da região em que se inscreve.  

Daí que a mensagem subjacente seja “Há sempre 

mais para descobrir numa cidade que não para”. 

Trata-se, pois, de enfatizar as razões de atrativida-

de, de modo a que os visitantes prolonguem a esta-

dia, descobrindo o que a região tem para oferecer. 

A campanha decorre até dia 21 de dezembro e 

é constituída por um conjunto de vídeos, para di-

vulgação em canais digitais e televisivos, tendo 

como público alvo as faixas etárias dos 25 aos 

54 anos. 

Os Estados Unidos foram o primeiro mercado emis-

sor a veicular a mensagem, através de spots na 

CNN. Nos mercados emissores europeus visados, 

foram privilegiados outros meios: em Espanha e 

na Alemanha, a campanha está visível na FOX, 

enquanto no Reino Unido é transmitida no Travel 

Channel e em França na National Geographic.



T  | Tendências

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

14

BOOKING.COM
TURISMO: OITO TENDÊNCIAS  
PARA 2019
Ao entrar na reta final de 2018, está na altura de antecipar 
o que o próximo ano irá trazer para o setor do turismo. 
Quais as tendências? Foi a esta questão que a Booking.com 
respondeu, num estudo onde avança com oito previsões 
relacionadas com viagens para 2019.

VIAJAR COM UM PROPÓSITO

O próximo ano vai trazer viajantes que se que-

rem inspirar, encontrar motivação e adicionar 

um propósito às suas viagens. Neste estudo 

da Booking.com, mais de metade dos inqui-

ridos (56%) afirmam que viajar lhes trouxe 

competências importantes para a vida, pers-

petivando-se que, em 2019, haja um aumento 

no desejo das pessoas aprenderam algo novo 

enquanto estão fora. Numa análise às situações 

mais comuns ligadas a “viagens com propósi-

tos”, sobressaem os intercâmbios culturais para 

aprender uma nova competência (68%), o vo-

luntariado (54%) e as experiências profissionais 

internacionais (52%).

FACILIDADE ALIADA À 
TECNOLOGIA

Em 2019, a “facilidade” será uma tendência. 

As inovações tecnológicas no setor do turismo 

serão avaliadas tendo em consideração a faci-

lidade com que os viajantes as podem utilizar. 

De acordo com o estudo da Booking.com, as 

pessoas têm vindo a ouvir falar de inteligência 

artificial, de realidade virtual e reconhecimento 

de voz, o que, consequentemente, gerou inte-

resse por essas áreas. Assim, os viajantes vão 

procurar soluções práticas, que lhes facilitem o 

processo de viajar. 

Os viajantes, neste estudo, surgem entusiasma-

dos com o “rastreamento” das suas bagagens 

em tempo real através de uma aplicação para 

mobile (57%) e com a possibilidade de terem 

uma aplicação que agregue todas as suas neces-

sidades em termos de planeamento e reservas 

de viagens (57%).

No próximo ano vai verificar-se ainda o de-

senvolvimento de tecnologias que facilitem o 

“pré-viagem”, ou seja, no estágio de pesquisa. 

Neste ponto, quase um terço dos viajantes glo-

bais, 31%, gosta da ideia de ter um agente de 

viagem virtual, e um em cada cinco inquiridos 

revela desejar aceder a tecnologias como a rea-

lidade virtual que os ajudem a familiarizarem-se 

com o destino, antes de lá chegarem.

A UM PASSO DO ESPAÇO

A NASA vai iniciar a construção da sua Estação 

Espacial Lunar em 2019, com lançamento pre-

visto para 2022, e a Booking.com antecipa que 

se continuará a assistir a um investimento con-

siderável em voos espaciais orbitais. Segundo o 

estudo, no próximo ano e nos seguintes, com o 

avanço da tecnologia espacial, a “perspetiva do 

turismo espacial deixará de parecer um gigan-

tesco salto”. 

Assim, prevê-se que empresas de bens de con-

sumo vão investir em testes para se prepararem 

para um futuro no espaço, de modo a satisfa-

zer o “apetite” do consumidor por um destino 

desconhecido e além-fronteiras. Neste âmbito, 

quatro em cada 10 viajantes confirmam estar 

entusiasmados com a perspetiva das viagens 

espaciais, e 38% afirma considerar a experiên-

cia.

Por outro lado, enquanto as viagens espaciais 

não são uma realidade, a “mentalidade corajo-

sa” dos viajantes vai, de acordo com a Booking.

com, traduzir-se em procurar territórios inexplo-

rados no planeta. Um desses exemplos aconte-

ce no caso da hotelaria, com seis em cada 10 

viajantes a afirmar que gostariam de ficar em 

locais no fundo do mar. Assim, em 2019 surge 

a possibilidade de novos tipos – aparentemente 

impossíveis – de casas de férias e hotéis.

GUIAS DIGITAIS

Os guias de viagens impressos já ajudaram mui-

tos viajantes ao longo dos anos e, certamente, 

vão continuar a existir e a ser úteis, contudo, 

vão perder relevância num futuro próximo – já 

em 2019 – devido ao surgimento de guias digi-

tais. Assim, 52% dos inquiridos afirmam preferir 

a versão digital, e mostram-se entusiasmados 

com inovações tecnológicas no setor, que lhes 

permitem experiências à medida.

Além disso, um terço dos viajantes (34%) dese-

ja que alguém ou alguma tecnologia peça reco-

mendações de viagem por eles e para eles; en-

quanto 41% querem que as marcas de viagens 

usem tecnologias como a Inteligência Artificial 

para fazer sugestões de viagem com base na 

experiência de viagens anteriores. 

VIAGEM CONSCIENTE

O crescente interesse, a nível global, em ques-

tões sociais, como, por exemplo, os direitos hu-

manos e a igualdade de género, vai ter impac-

to no turismo. Em 2019, os viajantes terão em 

conta as questões sociais, políticas e ambientais 

dos potenciais destinos de viagem, antes de to-

marem a decisão de compra. Neste parâmetro, 

quase metade dos inquiridos (49%) referem 

que as questões sociais podem afetar a escolha 

do destino e 58% afirmam recusar um destino 

onde sintam que a sua presença terá um impac-

to negativo na vida dos locais. 

Segundo os dados revelados pela Booking.com, 

19% das pessoas pondera participar num festi-

val de orgulho LGBTI+ em 2019.
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PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL

A preocupação com o impacto ambiental vai 

manter-se na ordem do dia, em 2019. Neste 

sentido, os millennials e os viajantes da gera-

ção Z vão procurar experiências sustentáveis 

nos seus destinos de férias, promovendo, por 

exemplo, a redução do uso de plástico – nos alo-

jamentos –, mas também vão procurar experiên-

cias mais sustentáveis, enquanto turistas.

Este estudo demonstra que a grande maioria das 

pessoas, 86%, está disposta a reservar algum 

tempo das suas viagens para se dedicar a ativi-

dades que possam compensar o impacto causado 

na natureza pelas suas estadas. Do total dos in-

quiridos, 37% estaria disposto a limpar o plástico 

e o lixo das praias ou de outras atrações turísticas.

Com isto, conclui-se que o investimento em 

startups sustentáveis   será considerado cada vez 

mais imperativo. 

EXPERIÊNCIAS VÃO 
CONTINUAR EM ALTA

As experiências andaram de mãos dadas com as 

viagens durante 2018, e essa é uma tendência 

que vai continuar a observar-se no próximo ano.

Esta pesquisa concluiu que, para 60% das pes-

soas, as experiências são mais importantes do 

que os bens materiais; assim, em 2019, os via-

jantes vão procurar experiências diferentes e au-

tênticas em diversas ocasiões nos seus destinos. 

Verifica-se ainda que 42% dos inquiridos pla-

neiam visitar locais que os façam recordar os 

tempos de criança. Aqui, segundo a Booking.

com “a expectativa é, portanto, que as atra-

ções e os alojamentos invistam no lúdico, sa-

bendo que as “criancices” serão aproveitadas 

também por adultos (e principalmente pelas 

gerações millennial e Z)”.

MAXIMIZAR O MICRO 

As “escapadinhas” de fim de semana e os city 

breaks vão estar em alta no próximo ano, com 

53% dos inquiridos a afirmar que pretende 

aproveitar os feriados e fins de semana 

prolongados para viajar. 

Consequentemente, tendo menos tempo para 

a viagem e para aproveitar o destino, torna-se 

imprescindível saber onde ir, onde comer e onde 

dormir, de forma a maximizar a “escapadela”. 

Prevê-se um ano com itinerários de viagens or-

ganizados, durante o qual as pessoas vão valori-

zar as experiências “por medida”.

Observa-se ainda a preocupação em descobrir 

alojamentos únicos e originais, que ofereçam a 

oportunidade de aproveitar ao máximo, mesmo 

que não seja num destino “de sonho”. 

Em 2019, os 
viajantes terão em 
conta as questões 
sociais, políticas 
e ambientais 
dos potenciais 
destinos de 
viagem, antes 
de tomarem a 
decisão de compra

Prevê-se um ano 
com itinerários 
de viagens 
organizados, 
durante o qual 
as pessoas vão 
valorizar as 
experiências “por 
medida”
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TURISMO  
OUTDOOR  
É DECISIVO
O grande mérito do concelho de Mafra 
é reunir, num mesmo território, uma 
oferta multifacetada, que inclui desde 
património arquitetónico a diversidade 
de recursos naturais, clima ameno, 
segurança e proximidade aos principais 
mercados emissores. Deste modo, o 
turismo revela-se como oportunidade 
estratégica, afirma o presidente da 
câmara municipal, Hélder Sousa Silva. 
Desenvolver o turismo outdoor  
é uma das prioridades, com vista 
a atenuar a sazonalidade.

HÉLDER SOUSA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MAFRA
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Entrevista | 

O grande desafio 
tem sido reter 
esses visitantes, 
transformando-os 
em turistas e 
aumentando 
as receitas 
resultantes da 
sua permanência 
no território por 
período mais 
extensos

"Sempre a inovar. Pelo nosso 

Concelho. Pelas pessoas". Como 

está a concretizar, na prática, o 

slogan da sua campanha?

Inovar implica, antes de mais, ter 

um projeto, pensado, criterioso e 

sustentado. Pelo nosso Concelho, 

que conjuga tradição e moder-

nidade ou, por outras palavras, 

memória e capacidade de se re-

inventar; pelas pessoas, que são 

o mais valioso ativo do nosso ter-

ritório. Ora, se manter o que está 

bem pressupõe a maior das exi-

gências, então inovar para ousar a 

excelência apela à mais inspirada 

das criatividades, aditando novas 

metodologias às formas tradicio-

nais de governação autárquica. É 

isso que temos feito: ser criativos 

tanto no reforço do trabalho de 

proximidade, como na projeção do 

concelho para lá das suas frontei-

ras geográficas.

Este é o seu segundo mandato 

como presidente da Câmara Mu-

nicipal de Mafra. O que muda 

de um para outro?

Face aos resultados eleitorais, 

entendemos o mandato recebido 

como uma expressão de confian-

ça: renovada, reconhecendo o 

exigente trabalho de recuperação 

financeira municipal realizado no 

último quadriénio; e ampliada, 

acreditando no valor do projeto 

de inovação que, a médio e longo 

prazo, é proposto para o concelho. 

Por isso, mais do que mudanças, 

o que está em causa é a consis-

tência das políticas implementa-

das, com elevado sentido de ser-

viço público e responsabilidade 

acrescida. 

Quais considera serem os princi-

pais desafios do mandato?

O projeto de inovação para o con-

celho assume três eixos: preservar, 

que é garantir a salvaguarda e a 

valorização dos recursos naturais; 

qualificar, que é elevar as condi-

ções para a plena realização das 

pessoas; e valorizar, que é tornar 

o território cada vez mais atrativo 

para os habitantes, visitantes e 

investidores, de modo a criar em-

prego e gerar riqueza. Estes são os 

desafios.

AUMENTAR 
A DURAÇÃO 
DAS ESTADIAS

Que apreciação faz sobre o tu-

rismo em Mafra e quais são as 

suas prioridades para o setor?

O grande mérito do concelho de 

Mafra é reunir, num mesmo territó-

rio, uma oferta multifacetada: a ri-

queza do património arquitetónico, 

a diversidade dos recursos naturais, 

o clima ameno, a segurança do 

destino e a proximidade face aos 

principais mercados emissores. Por 

isso, o turismo constitui uma ver-

dadeira oportunidade estratégica. 

Para o presente quadriénio, a am-

bição é que a dinâmica já associada 

ao segmento “Sol & Praia” e, em 

especial, ao nicho do surfing, que 

foi consolidada com a consagração 

da Ericeira como Reserva Municipal 

de Surf, seja alargada aos despor-

tos de natureza praticados no es-

paço rural. Assim, está em curso 

a implementação da estratégia 

municipal de turismo outdoor, que 

se considera decisiva para atenuar, 

ainda mais, a sazonalidade da pro-

cura, mas sobretudo para dinami-

zar a oferta de produtos integrados, 

ampliando a duração média das es-

tadias. As prioridades passam, tam-

bém, pela qualificação da oferta tu-

rística já existente, visando afirmar 

Mafra como um destino promotor 

de experiências enriquecedoras. 

Além do reforço da formação dos 

recursos humanos do setor ou da 

continuação da certificação dos alo-

jamentos locais, tendo o município 

sido pioneiro na adesão ao progra-

ma “QUALITY”, que a Associação da 

Hotelaria, Restauração e Similares 

de Portugal está a desenvolver a 

nível nacional, destaca-se a imple-

mentação do projeto “Sustenturis”, 

em colaboração com o GEOTA – 

Grupo de Estudos de Ordenamento 

do Território e Ambiente. Este é um 

inovador projeto de promoção da 

sustentabilidade do turismo, tanto 

ao nível da certificação, mediante 

indicadores de desempenho am-

biental e social, como ao nível da 

visibilidade dos produtos turísticos 

certificados. Ao aderir ao projeto 

“Sustenturis”, o Concelho de Mafra 

manifesta o seu firme compromis-

so: assegurar que a dinâmica turís-

tica cresce à medida que a cons-

ciência ambiental também cresce, 

levando as gerações do presente 

e do futuro a desenvolver uma co-

munhão harmoniosa com os recur-

sos naturais.

CANDIDATO A 
PATRIMÓNIO MUNDIAL 
DA UNESCO

Imponente e belo são apenas 

dois dos muitos adjetivos que 

podem qualificar o Palácio Na-

cional de Mafra. Que outros o 

caracterizam e quantos visitan-

tes recebe por ano?

Magnânimo é, sem dúvida, o me-

lhor adjetivo para qualificar o Real 

Edifício de Mafra, que integra um 

paço real, um convento, uma ba-

sílica, uma biblioteca, um jardim 

e uma tapada. Este diversificado 

conjunto patrimonial, atualmente 

candidato a Património Mundial da 

UNESCO, constitui um referencial 

identitário e um ativo turístico es-

tratégico para o concelho de Mafra. 

Veja-se que, em 2017, só o Palácio 

Nacional de Mafra registou cerca 

de 380 mil visitantes.

Como está a questão do restau-

ro dos carrilhões?

O Real Edifício de Mafra possui um 

rico património instrumental, do 

qual se destacam os seis órgãos da 

basílica e os dois carrilhões, consti-

tuídos por 98 sinos afinados musi-

calmente entre si, o que os torna 

um dos maiores conjuntos históricos 

do mundo. O restauro deste patri-

Hélder António Guerra de Sousa 

Silva é, atualmente, presidente 

da Câmara Municipal de Mafra 

e vice-presidente do Conselho 

Metropolitano de Lisboa. Exer-

ceu as funções de deputado 

na XII Legislatura, vereador da 

Câmara Municipal de Mafra, 

diretor de Serviços Técnicos do 

Serviço Nacional de Bombei-

ros e Proteção Civil, professor 

assistente do Instituto Supe-

rior Técnico e da Universidade 

Lusófona e oficial do Exército. 

Nascido em Mafra, casado e pai 

de dois filhos, é licenciado em 

Engenharia Eletrotécnica e de 

Computadores e em Ciências 

Militares, pós-graduado em Se-

gurança e Defesa e mestre em 

Engenharia Eletrotécnica e de 

Computadores.

Hélder Sousa Silva: perfil
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mónio, cuja empreitada está atual-

mente em curso, não só assegurará 

a sua transmissão às gerações fu-

turas, permitindo a fruição de uma 

das mais singulares expressões da 

música barroca europeia, como 

também reforçará a inscrição deste 

monumento nos principais circuitos 

internacionais, introduzindo um di-

namismo acrescido na estratégia 

municipal que, sob o mote “Mafra 

é Música”, tem vindo a ser imple-

mentada pela autarquia.

Quais são os eventos que des-

taca na programação?

De facto, a música – que faz parte 

da identidade do concelho de Ma-

fra – tem assumido uma relevância 

crescente na programação cultu-

ral, seja através da organização de 

festivais e ciclos temáticos, seja 

através da publicação de livros, da 

edição de DVD, da organização de 

workshops ou até mesmo da reali-

zação de um prémio internacional 

de composição, assim valorizando 

o papel da música enquanto duplo 

fator de educação artística dos mu-

nícipes e de atratividade turística 

do território. No segundo semes-

tre, esta arte continua a estar em 

evidência, com destaque para os 

regulares concertos de órgãos na 

Basílica de Mafra, os concertos de 

Natal com a participação da pres-

tigiada Academia de Música de 

Santa Cecília, o festival “in’Natalis” 

ou o Ciclo de Música “Guitarras”. 

A Tapada Nacional de Mafra é, 

também, uma das principais 

atrações. Como a enquadra na 

oferta turística mafrense?

Aquela que é a maior zona natural 

murada em Portugal constitui um 

autêntico templo da biodiversida-

de, onde a floresta ocupa a quase 

totalidade do espaço e nela vivem, 

em liberdade, populações de ga-

Questionado sobre que balanço 

gostaria de poder fazer em final 

de mandato no que concerne 

ao impacto do turismo na eco-

nomia local, Hélder Sousa Silva 

declara que desejava que esti-

vessem concluídas importantes 

intervenções e equipamentos 

que são determinantes para a 

competitividade da oferta turís-

tica, em especial, o restauro dos 

carrilhões, a instalação do Mu-

seu Nacional da Música em Ma-

fra, a construção do Parque Eco-

lógico da Reserva Mundial de 

Surf da Ericeira, a requalificação 

do porto de pesca da Ericeira e 

a construção do molhe sul, com 

vista à criação de uma marina 

de recreio, e a requalificação 

e reorganização da centenária 

Feira da Malveira. “Não obstan-

te esta relevante componente 

infraestrutural, a ambição é que 

este território e as suas gentes 

consigam, cada vez mais, esti-

mular a ligação afetiva com os 

turistas, ancorada naquilo que é 

único no nosso destino… porque 

a afetividade é o mais eficaz 

motor de atratividade”, subli-

nha. Quando D. João V, o Mag-

nânimo, mandou construir em 

Mafra o maior empreendimento 

do Barroco   português, moldou 

para sempre a face do concelho 

e, com ela, a identidade das 

suas gentes. Do latim magna 

(grande) e animus (alma ou es-

pírito), magnânima é, por defi-

nição, a qualidade de quem tem 

grandeza de alma e também de 

quem revela generosidade. Ora, 

“a alma do concelho de Mafra 

é grande, pois este é um terri-

tório cujo potencial reside nas 

suas muitas singularidades; a 

alma do Concelho de Mafra é 

generosa, pois este é um ter-

ritório de gente trabalhadora, 

empreendedora e hospitaleira… 

onde todos têm lugar”, salienta. 

“Por isso, a ambição para este 

mandato autárquico só pode ser 

uma: afirmar que ´Mafra é Mag-

nânima´”, conclui.

Afetividade é motor de atração

mos, veados e javalis. Deste modo, 

a tapada é um ativo cujo valor am-

biental e turístico é determinante 

para Mafra, para a região e para 

o país. Importa, ainda, sublinhar a 

relevância estratégica deste espa-

ço no contexto do Real Edifício de 

Mafra e, por sua vez, o papel dina-

mizador deste conjunto patrimo-

nial no contexto da oferta turística 

do concelho, muito contribuindo 

para a sua notoriedade externa. 

De que modo tem sido dina-

mizada a oferta turística da 

tapada? Como tem evoluído o 

número de visitantes?

A tapada está sob a gestão de 

uma Régie Cooperativa, cujo 

maior acionista é o Estado, tendo 

registado cerca de 68 mil visitan-

tes em 2017. A ambição é que, 

face ao seu reconhecido poten-

cial, este ativo possa ser ampla-

mente valorizado, seja requalifi-

cando o edificado existente, seja 

introduzindo uma nova dinâmica 

de visitação, mas sempre pre-

servando o seu valor ambiental. 

Considera esta câmara municipal 

que, para tal, muito contribuiria a 

gestão de proximidade, de modo 

a assegurar não só uma interven-

ção de conservação célere e per-

manente, mas também uma ofer-

ta devidamente articulada com os 

restantes produtos turísticos deste 

território.

NA ONDA DO SURF

A Ericeira, integrada no conce-

lho de Mafra, é Reserva Mun-

dial de Surf. Qual a importância 

deste reconhecimento e o que 

significa para a economia local?

Este galardão é muito mais do 

que uma expressão de reconhe-

cimento internacional da diversi-

dade, consistência e qualidade de 

sete ondas singulares. É, também, 

muito mais do que uma merecida 

homenagem à longa linhagem 

de homens e mulheres que têm 

desafiado o mar pelo genuíno pra-

zer de “apanhar” a vaga perfeita. 

Para as nossas gentes, afirmar que 

a Ericeira é Reserva Mundial de 

Surf é assumir uma responsabili-

dade coletiva na sua preservação, 
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porque só assim garantimos que 

aqueles que vierem depois de nós 

podem usufruir deste património. Os 

benefícios primeiros decorrentes da 

atribuição do galardão foram, sem 

dúvida, o reforço da notoriedade in-

ternacional do destino turístico, com 

consequências positivas no aumen-

to do número de visitantes, assim 

como na expansão dos negócios 

associados aos desportos de ondas. 

A título de exemplo, na atualidade 

existem 29 escolas de surf a operar 

na costa do concelho de Mafra, 22 

lojas dedicadas ao surfing e 11 sha-

pers, além de cerca de 4.000 camas 

em alojamentos locais, na sua maio-

ria localizados junto à costa maríti-

ma. Estes números ilustram bem a 

importância deste reconhecimento 

para a economia local.

Como evoluiu ao longo destes 

sete anos e o que se perspetiva?

Não obstante a componente so-

cioeconómica, a promoção de 

uma consciência ambiental em 

torno das questões da preservação 

e valorização dos ecossistemas 

do litoral e do ambiente marinho 

foi, e continua a ser, a grande 

“conquista” decorrente do estatu-

to de reserva. Desde a consagra-

ção, os denominados “guardiões” 

– entidades que hoje integram o 

Conselho Municipal de Gestão da 

Reserva Mundial de Surf da Ericei-

ra – têm vindo a comungar deste 

pressuposto de proteção da natu-

reza, desenvolvendo atividades 

em áreas como o planeamento e 

ordenamento do território, a edu-

cação ambiental ou a oferta des-

portiva e turística sustentável.  O 

Plano de Gestão da Reserva, en-

tretanto aprovado, veio contribuir 

para sistematizar e reforçar esta 

dinâmica, definindo objetivos para 

uma gestão sustentável, identifi-

cando ameaças à sua concretiza-

ção e determinando as estratégias 

para a sua mitigação. No conjunto 

destas estratégias, assumem parti-

cular relevância as seguintes ques-

tões: a proteção da erosão dos 

solos e a garantia da consistência 

das arribas, tanto pela proibição de 

utilização de viaturas motorizadas 

em zonas críticas, como pela regu-

lação da circulação e permanência 

de autocaravanas em espaços da 

reserva; ou a promoção da educa-

ção ambiental, designadamente 

através da construção do futuro 

Parque Ecológico da Reserva Mun-

dial de Surf da Ericeira. Neste pla-

no, são ainda identificadas ques-

tões adicionais que carecem de 

regulamentação, designadamente 

a definição de uma eventual “ca-

pacidade de carga” das praias, 

perante o excesso de operadores 

de animação marítimo-turística, e 

a incorporação desta reserva em 

instrumentos de ordenamento do 

território de âmbito nacional.

PÃO DE MAFRA 
É EMBAIXADOR

A gastronomia local é também 

muito sugestiva. Como se ca-

racteriza? 

A gastronomia local está intima-

mente relacionada com o modo 
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de vida das populações. Assim, 

o concelho oferece pratos singu-

lares, tendo como ingredientes 

o peixe fresco e o marisco da 

costa, mas também as carnes. 

A acompanhar, o famoso pão de 

Mafra, os queijos saloios frescos 

e curados, os morangos do Sobral 

da Abelheira, o limão de Mafra, 

a pera rocha do oeste ou o vinho 

da região. Estes produtos endóge-

nos são regularmente promovidos 

através dos mais diversificados 

eventos gastronómicos, com des-

taque para o Festival do Pão de 

Mafra, o Festival Internacional do 

Ouriço-do-mar ou o Festival do 

Marisco.

Neste contexto, recordo a frase "o 

pão de Mafra é um dos tesouros 

do mundo rural português". Está 

de acordo com esta afirmação?

Sem dúvida! Este produto é um 

embaixador da nossa terra, com 

uma longa história. A venda de pão 

saloio, pelas ruas da capital, era co-

nhecida desde a Idade Média. No 

pós 25 de Abril, nomeadamente 

com as greves de padeiros na ca-

pital e a escassez de pão, surgiram 

novas padarias no concelho de Ma-

fra e este produto, ganhando uma 

oportunidade de divulgação, passou 

definitivamente a designar-se como 

“pão de Mafra”. Assim, de ativida-

de primordialmente doméstica e 

artesanal, o pão de Mafra transfor-

mou-se em atividade empresarial 

e mecanizada, mas mantendo-se 

fiel aos princípios de origem que 

lhe conferem cunho próprio. Hoje, 

constitui uma das mais importantes 

indústrias da região. Para minimi-

zar utilizações indevidas, o pão de 

Mafra já é marca registada e está 

em processo de certificação como 

produto de denominação de origem 

protegida, em desenvolvimento 

pela Secção de Panificação da Asso-

ciação do Comércio, Indústria e Ser-

viços de Mafra (ACISM), que integra 

nove panificadores os quais produ-

zem, diariamente, cerca de 100 mil 

tradicionais pães de Mafra.

Afirmar que 
a Ericeira é 
Reserva Mundial 
de Surf é 
assumir uma 
responsabilidade 
coletiva na sua 
preservação
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O turismo outdoor é a aposta 

para as próximas décadas, no-

meadamente através de ativida-

des como o surf, o bodyboard, 

o stand up paddle, o kitesurf, o 

parapente, a canoagem, a pesca 

desportiva, o BTT, o pedestrianis-

mo, o running, a orientação, os 

passeios a cavalo, o geocaching, 

o paintball, a escalada ou o 

birdwatching, declara Hélder 

Sousa Silva. Neste âmbito, pros-

segue, a câmara municipal tem 

vindo a implementar uma inter-

venção alargada, quer proporcio-

nando condições em meio natu-

ral para a prática do desporto de 

aventura, a exemplo da limpeza 

das linhas de água, da abertura 

de caminhos rurais ou da marca-

ção de trilhos, quer promovendo 

grandes eventos nacionais e in-

ternacionais (cujo expoente foi a 

Surf Summit, integrada na presti-

giada Web Summit), quer ainda 

desenvolvendo uma relação de 

cooperação com os agentes eco-

nómicos locais, agora materiali-

zada no projeto “Mafra & Ericeira 

Experience”. O cluster do turis-

mo outdoor, cuja constituição 

está em curso, constitui uma 

plataforma para a definição, pla-

neamento e realização das prin-

cipais ações enquadradas nas 

diferentes áreas de intervenção 

do setor, à qual podem aderir 

agentes públicos e privados. Afi-

nal, ainda que a autarquia seja 

um parceiro ativo na criação de 

um ambiente institucional que 

valorize as vantagens compe-

titivas do concelho, o sucesso 

desta dinâmica depende, sem-

pre, do envolvimento coletivo, 

sublinha o autarca.

Aposta no turismo outdoor

OFERTA HOTELEIRA 
VAI TRIPLICAR

Passando para o alojamento 

turístico, qual é a composição 

da oferta? 

Considerando que o concelho 

de Mafra recebe um considerá-

vel fluxo de visitantes, o grande 

desafio tem sido reter esses visi-

tantes, transformando-os em tu-

ristas e aumentando as receitas 

resultantes da sua permanência 

no território por período mais ex-

tensos. Até agora, um dos fatores 

que tinha dificultado a resposta 

positiva ao desafio era o insufi-

ciente número de camas, mas a 

tendência está a ser gradualmen-

te invertida. O alojamento local, 

segmento em franco crescimento 

com cerca de 4 mil camas, mui-

to tem contribuído para a fixação 

de turistas, especialmente em 

nichos como o surfing. Também 

a capacidade hoteleira, que até 

agora se limitava a cerca de 500 

camas, vai ser ampliada: neste 

verão, abriu portas um novo ho-

tel na Ericeira, com 170 camas, 

e, no primeiro semestre de 2019, 

prevê-se a entrada em funciona-

mento de uma unidade hoteleira 

junto à praia da Calada. Em fase 

de projeto, estão mais três hotéis 

localizados na orla costeira; em 

Mafra, a unidade hoteleira exis-

tente está a ser requalificada e, 

brevemente, inicia-se a constru-

ção de um hotel de charme, com 

182 camas, estrategicamente 

localizado junto ao Parque Des-

portivo Municipal de Mafra. Estes 

investimentos permitirão triplicar 

a oferta hoteleira no concelho.
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E como têm evoluído as dormidas?

Segundo os dados mais recentes, 

o total de dormidas é de cerca de 

150 mil por ano. No entanto, este 

número está manifestamente de-

sadequado da realidade, porque 

apenas considera os estabeleci-

mentos hoteleiros e não o aloja-

mento local (e esta última tipologia 

soma um número crescente de 

registos). A nossa ambição é que, 

com os investimentos anunciados 

no âmbito do alojamento turístico, 

seja possível proporcionar expe-

riências de visitação mais alargadas 

e, consequentemente, aumentar o 

contributo económico do turismo.

CONCELHO SINGULAR

Quais são os principais contribu-

tos de Mafra para a oferta turís-

tica da Região de Lisboa?

O concelho de Mafra é, simulta-

nergias, obter ganhos de escala e 

beneficiar de fluxos turísticos exis-

tentes ou a criar. Para potenciar 

esta “circulação”, o município tem 

vindo a constituir e/ou a integrar 

várias redes e associações turístico-

-culturais de escala supramunicipal, 

a exemplo da Rota Histórica das 

Linhas de Torres, da Rota Memorial 

do Convento ou da recém-constituí-

da Associação Portuguesa de Cida-

des e Vilas de Cerâmica.

Considera que Mafra está bem 

servida em termos de acessibi-

lidades?

Mafra está bem servida até à capital 

e ao oeste, nomeadamente atra-

vés de autoestradas, mas o mesmo 

não acontece na ligação a Sintra e a 

Cascais, sendo necessária a conclu-

são da construção da A16 e a sua 

ligação à A21, crucial para assegurar 

a articulação entre circuitos turísticos.

neamente, campo e mar, rural e 

urbano, romântico e cosmopolita, 

histórico e moderno, tradicional e 

inovador e, por tudo isto, profun-

damente singular. Tal identidade 

polissémica faz com que este 

território – suficientemente lon-

ge, surpreendentemente perto 

de Lisboa – se apresente como 

uma combinação virtuosa entre 

as atividades turísticas mais clás-

sicas de fruição de património e 

as atividades de lazer de recorte 

moderno e ativo. Este é, sem dú-

vida, o seu grande contributo para 

a oferta da região.

De que modo é possível poten-

ciar a “circulação” de turistas en-

tre os vários concelhos da região?

A dinâmica turística do concelho 

de Mafra insere-se num contexto 

regional e nacional que importa 

articular, de forma a potenciar si-

A capacidade 
hoteleira, que até 
agora se limitava 
a cerca de 500 
camas, vai ser 
ampliada: neste 
verão, abriu portas 
um novo hotel 
na Ericeira, com 
170 camas, e, no 
primeiro semestre 
de 2019, prevê-se
a entrada em 
funcionamento 
de uma unidade 
hoteleira junto à 
praia da Calada
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IR ATÉ À TORRE DE BELÉM

Segundo Melo Villareal, a Torre de Belém é um 

dos marcos de Lisboa e é imperdível. Porquê? 

Porque, por um lado, “eleva-se sobre a orla ma-

rítima”, permitindo uma vista panorâmica sobre 

a cidade, e, por outro, contempla “uma fusão de 

estilos arquitetónicos”. Construída no século XVI, 

na foz do rio Tejo, a torre surgiu para proteger 

o porto e foi dali que “muitos exploradores co-

meçaram a sua jornada para um novo mundo”, 

explica o autor do texto.

VISITAR O MOSTEIRO  
DOS JERÓNIMOS

Ainda em Belém, a sugestão é visitar o Mos-

teiro dos Jerónimos, que é Património Mun-

dial da UNESCO e guarda um “enorme signi-

ficado histórico e cultural”. A construção do 

mosteiro data do mesmo século da Torre de 

Belém, XVI, e o intuito foi homenagear a via-

gem de Vasco da Gama, em 1498, para a Ín-

dia. Dentro do edifício, os destaques vão para 

o portão sul e o “deslumbrante e tranquilo 

claustro manuelino”, bem como o túmulo de 

Vasco da Gama, situado na entrada da Igreja 

de Santa Maria.

CONHECER O ELEVADOR 
DE SANTA JUSTA

O Elevador de Santa Justa, a sua construção, be-

leza e a grande procura desta atração por parte 

os turistas  são também referidos neste blogue. 

Para Melo Villareal, este “lindo elevador” confe-

re identidade à cidade e é “a oportunidade per-

feita para ver Lisboa numa nova dimensão”. São 

muitas as pessoas que fazem fila para experien-

ciar uma viagem neste elevador, por isso, fica 

a dica do autor do artigo: “Deve tentar chegar 

cedo para evitar a multidão e para começar a ver 

como a cidade vem à vida”, o que diz ser uma 

“visão fascinante”.

OUT OF TOWN
AS 15 MELHORES COISAS  
PARA FAZER NA CIDADE
O Out Of Town Blog publicou um artigo sobre as 15 melhores 
coisas para fazer na capital portuguesa, no qual afirma que 
Lisboa está entre “as cidades cosmopolitas mais impressionantes 
da Europa”. O autor do texto, Melo Villareal, considera que 
são muitas as atrações para visitar numa cidade – apresentada 
como uma metrópole moderna – que diz ser “abençoada com 
monumentos históricos e museus de classe mundial”.

ENTRAR NUM DOS MELHORES 
OCEANÁRIOS DA EUROPA

O Oceanário de Lisboa é um dos melhores da Eu-

ropa e um dos maiores do mundo. É com estes 

factos que a quarta “melhor coisa” para fazer na 

cidade é apresentada no blogue. 

Localizado no Parque das Nações, o oceanário 

apresenta uma grande variedade de peixes e ani-

mais marinhos, a par de diferentes espécies de 

pássaros, com o autor do artigo a destacar que 

uma visita a este equipamento permite compreen-

der quatro habitats distintos, nomeadamente, os 

oceanos Pacífico, Atlântico, Índico e Antártico. 

EXPLORAR ALFAMA

Alfama é um dos bairros mais antigos e típicos da 

cidade e, como tal, um local que “deve ser visi-

tado”, segundo Melo Villareal. Aqui, sugere que 

se aproveite para passear pelas “ruas sinuosas e 

becos”, mas também indica que se pode “visi-

tar as grandes catedrais e os restos das antigas 

muralhas da cidade”. Há espaço ainda para uma 

referência à abundância de cafés, que se revelam 

também locais ideais para “observar as pessoas”.

CONHECER A IGREJA E O 
MUSEU ARQUEOLÓGICO DO 
CARMO

A Igreja do Carmo, construída entre 1389 e 1423 

sob uma arquitetura gótica, é outro dos pontos 

que merecem uma visita. Ao visitá-la podem 

também descobrir-se as Ruínas do Carmo, cau-

sadas pelo terramoto que atingiu Lisboa em 

1875 e que provocou a destruição da estrutura. 

Simultaneamente, este é um monumento his-

tórico de grande relevância para a cidade, pelo 

que deve ser visitado. O texto fala ainda do 

Museu Arqueológico do Carmo, situado na ca-

pela-mor, entre cujo espólio destaca um túmulo 

romano e um pilar visigodo, além de ser palco 

de exposições diversas.

PASSAR UM DIA EM SINTRA

E quem visita Lisboa, deve reservar um dia para 

ir até Sintra, e explorar esta vila que é Património 

Mundial da UNESCO. Assim, “entre as montanhas 

míticas”, podem ser apreciados os castelos e palá-

cios históricos que “se sentam elegantemente nas 

colinas”, valendo ainda a pena passear pelas ruas 

da localidade para ver as igrejas e casas coloridas.

APRECIAR O PÔR DO SOL  
NO MIRADOURO DA GRAÇA

Lisboa é conhecida como a “cidade das sete 

colinas” e há diversos miradouros e pequenos 

terraços situados nos pontos altos da capital por-
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VISITAR O NÚCLEO 
ARQUEOLÓGICO

O Núcleo Arqueológico está localizado na Rua 

Augusta, na Baixa lisboeta, e é um museu que 

apresenta um espólio descoberto durante esca-

vações arqueológicas. Assim, releva vestígios de 

diversos períodos históricos, desde a Idade do 

Ferro à época romana. É possível fazer uma visi-

ta guiada, refere Melo Villareal.

PASSEAR PELAS PRAÇAS E 
PRACETAS LISBOETAS

Na capital portuguesa, há muitas praças (e pra-

cetas) que merecem ser exploradas e que são a 

“casa” de vários “cafés e bares independentes”. 

Para o autor do texto, uma das melhores expe-

riências para se viver em Lisboa é “fazer como 

os locais e sair para beber um copo, à noite, 

antes de jantar”. Aliás, segundo Melo Villareal, 

“esta é a melhor maneira de aproveitar o ritmo 

da cidade”.

COMER UM PASTEL DE BELÉM

E, claro, nesta lista das 15 melhores coisas para 

fazer em Lisboa, há uma coisa não podia faltar: 

experimentar um pastel de nata, ou melhor, de 

Belém. “Vá até aos Pastéis de Belém para ex-

perimentar alguns dos melhores e mais frescos 

pastéis”, lê-se no blogue. Aliás, para Melo Vil-

lareal, a visita à cidade não fica completa sem 

antes se provar estes doces “deliciosos”.  

DISFRUTAR DO MERCADO  
DA RIBEIRA

Este é o mercado alimentar mais famoso de Lisboa 

e que deve ser visitado numa ida à capital. O espa-

ço é descrito como contemplando uma zona de ex-

posição para os vendedores de frutas e vegetais, e 

outra dedicada à restauração, que está preenchida 

com barracas de comida moderna e restaurantes 

onde se pode “saborear especialidades locais”.

AS ONDAS DE CAXIAS

Os aventureiros não ficaram de parte nesta lista 

e há uma opção para eles: “Ir até às águas onde 

o Estuário do Tejo se encontra com o Oceano 

Atlântico e divertir-se”. Ou então, tentar uma 

aula de surf, caso se seja “novato” e procure co-

nhecer as praias lisboetas.

CONHECER O PASSADO DA 
CIDADE NO LISBOA STORY 
CENTRE 

Lisboa é uma cidade que respira história e isso 

vê-se ao percorrer “os impressionantes bairros 

do Bairro Alto e de Alfama”. Contudo, para com-

pletar essa perceção histórica da capital portu-

guesa, nada melhor que uma vista ao Lisboa 

Story Centre. No local, é possível conhecer os 

primeiros anos da cidade, visitar seções como a 

dedicada à Época dos Descobrimentos ou ao ter-

ramoto de 1755. E fica ainda a indicação de que, 

caso se tenha o Lisboa Card, a entrada é gratuita.

tuguesa aos quais se pode ir e aproveitar para 

relaxar, enquanto se assiste ao pôr do sol. O au-

tor do texto fala de “um dos icónicos miradou-

ros”: o da Graça, que permite “uma vista mag-

nífica sobre Lisboa e o castelo [de São Jorge]”. 

APANHAR O ELÉTRICO 28

Os elétricos são uma das atrações históricas de 

Lisboa, em particular o 28. As icónicas linhas 

conduzem o visitante pelo bairro de Alfama 

até à Basílica da Estrela. O autor do artigo faz 

notar que é normal ver as pessoas à janela do 

28, pois, durante o percurso, pode aproveitar-se 

para “descobrir décadas de história enquanto se 

passa pelos majestosos palácios e castelos”. 
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Entre o palácio e os jardins da Quinta da Rega-

leira destaca-se o espírito de mistério e magia, 

mas também mitológico e romântico; sobres-

saem a vegetação – ora exótica, ora abundan-

te – e a arquitetura, o percurso subterrâneo e 

as vistas panorâmicas no alto das torres. Como 

tesouro que é, vamos viajar entre o seu passado 

e o presente.

DO PASSADO AO PRESENTE

Localizada no termo do centro histórico da vila, 

a Quinta da Regaleira foi construída no derradei-

ro período da monarquia, entre 1904 e 1910. 

Contudo, as origens deste espaço, então conhe-

cido como Quinta da Torre, remontam ao ano 

QUINTA DA REGALEIRA 

MISTÉRIO E MAGIA NA SERRA DE SINTRA
Sintra guarda diversos tesouros: a Quinta da Regaleira é um deles. 
Considerada um dos mais belos e surpreendentes exemplos da arte 
revivalista do princípio do século XX, está abrangida pela Paisagem 
Cultural e Natural de Sintra, incluída na lista de Património Mundial.

de 1697. Nessa altura, José Leite adquiriu uma 

enorme porção de terreno nos limites da vila de 

Sintra, que foi colocada em hasta pública no iní-

cio do século seguinte, em 1715, e adquirida por 

Francisco Alberto Guimarães de Castro. Desde 

logo, o novo proprietário mandou realizar obras 

para abastecer uma mina da quinta com água 

canalizada da serra da Sintra

Em 1800, a quinta passou para a posse de João 

António Lopes Fernando e, 30 anos depois, para 

Manuel Bernardo. Foi nessa transição que pas-

sou a ser denominada Quinta da Regaleira. Em 

1840, a propriedade ficou nas mãos da filha de 

um comerciante rico de vinho do Porto, a qual 

acabou por receber o título de Viscondessa da 

Regaleira. 

Quando os domínios românticos pertencentes 

à viscondessa foram adquiridos e ampliados 

por António Augusto Carvalho Monteiro, a 

quinta começou a transformar-se naquilo que 

hoje vemos. É que a maior parte das cons-

truções existentes atualmente deve-se a este 

homem, que detinha uma vasta fortuna – que 

lhe valeu a alcunha de Monteiro dos Milhões. 

O objetivo de António Augusto Carvalho Mon-

teiro era fundar o seu “lugar de eleição”, ten-

do, assim, contado com o génio criativo do 

arquiteto e cenógrafo italiano Luigi Manini 

para desenvolver o seu projeto – recorde-se 

que foi o autor de importantes edifícios como 

o Palácio do Buçaco, o Teatro de São Carlos, 

em Lisboa, e o Teatro La Scala, em Milão. Des-
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Fundação Cultursintra, foi recuperada e reabilita-

da, abrindo ao público a 27 de junho de 1998.

O PALÁCIO

O Palácio da Quinta da Regaleira foi a residência 

de veraneio da família Carvalho Monteiro, con-

cebida ao estilo manuelino. Aqui, a exuberância 

decorativa deve-se a vários artistas de grande 

mérito, como António Gonçalves, João Macha-

do, José da Fonseca, Costa Motta e Rodrigo de 

Castro – nas cantarias – e Júlio da Fonseca – na 

talha da madeira. 

Além das torres e do terraço panorâmico, no 

terceiro piso do palácio existiam espaços re-

servados ao proprietário, como o seu escritó-

rio. Já o segundo piso, conta com uma grande 

sala octogonal e um escritório, sendo que se 

destinava a alguns quartos, também, e a ar-

rumos. 

O piso 1 é considerado mais intimista, pois ti-

nha espaços reservados à família, como salas 

de estudo e dos brinquedos e a sala Lusíada 

– integrada nos aposentos do casal. No piso 0 

ficam a Sala da Renascença, o Hall da Escada, o 

Alpendre, a Sala da Caça e a Sala dos Reis. Já os 

pisos -1 e -2 contêm zonas dedicadas a serviços 

como a cozinha.

JARDINS ENTRE O MISTÉRIO  
E O ROMANCE

Os jardins da Quinta da Regaleira parecem 

saídos de um filme de encantar que mistura 

mistério e romance. Com árvores exóticas e 

uma vegetação abundante, revelam cami-

nhos para diferentes marcos e construções 

enigmáticas da quinta. Um deles é o Poço 

Iniciático. Trata-se de uma espécie de torre 

invertida, que se afunda cerca de 27 metros 

e que pode ser acedida através de uma es-

cadaria monumental em espiral. Segundo a 

Cultursintra, “configura-se como um espaço 

de sagração, de conotações herméticas e al-

químicas, onde se intensifica a relação entre 

a Terra e o Céu”.

Outro dos locais que merece ser apreciado den-

tro da Quinta da Regaleira é o Portal dos Guar-

diões, uma estrutura cénica com dois torreões 

laterais e um mirante central. Em frente a este, 

estão o Terraço dos Mundos Celestes e a Torre do 

Zigurate, que cobrem a Cisterna. 

Há ainda torres, grutas, fontes, poços, túneis, 

uma capela – ao estilo manuelino –, e uma estu-

fa, que evidencia a paixão de Carvalho Monteiro 

pela botânica.

Mas, um dos mais icónicos percursos que podem 

ser feitos nesta propriedade é o subterrâneo. A 

Gruta do Oriente é a “porta de entrada” para 

este percurso que tem ligação ao portal inferior 

do Poço Iniciático e ao Lago da Cascata.

Destaque ainda para a Álea dos Deuses, uma 

alameda que é marcada pelo alinhamento de 

estátuas de deuses clássicos, em que figuram a 

Fortuna, Orfeu, Vénus, Flora, Ceres, Pã, Dionísio, 

Vulcano e Hermes.

“Enquanto representação do cosmos, o jardim 

é aqui revelado pela sucessão de lugares im-

buídos de magia e mistério. A demanda do 

paraíso é materializada em coexistência com 

um mundus inferus – um dantesco mundo 

subterrâneo – ao qual o neófito seria conduzi-

do pelo fio de Ariadne da iniciação”, lê-se no 

mapa da Quinta da Regaleira, disponibilizado 

pela Cultursintra.

ta forma, os símbolos nacionalistas presentes 

na Quinta da Regaleira e o ideário revivalista 

resultam da conjugação do gosto de António 

Augusto Carvalho Monteiro com a sensibilida-

de e mestria de Luigi Manini. 

As obras decorreram, então, entre 1904 e 1910, 

daí ser considerado um dos surpreendentes 

exemplos da arte revivalista do princípio do sé-

culo XX.

Após a morte do Monteiro dos Milhões, em 

1921, a Quinta da Regaleira passou para os her-

deiros, nomeadamente para Pedro Monteiro, 

mas acabou por ser vendida em 1945. 

Depois de passar por outros proprietários, em 

1977, a quinta foi adquirida pela Câmara Muni-

cipal de Sintra e, no ano seguinte, sob gestão da 
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Vim viver para Lisboa por razões profissionais, 

em 2006, quando tinha 18 anos, portanto, a 

nossa relação já tem um tempinho. Na altura 

fui morar sozinha, pois estava a gravar a novela 

“Morangos com Açúcar”, com a qual me estreei 

em televisão.

Curiosamente, fui morar mesmo para o coração 

da cidade, no Príncipe Real. Eram umas águas-

-furtadas daquelas bem típicas, em Lisboa, com 

uma belíssima vista para o Tejo. Acho que não 

podia ter sido mais bem recebida e fez logo com 

que me apaixonasse pela cidade.

Para quem gosta de cinema, fotografia, pintu-

ra ou mesmo literatura é quase impossível não 

gostar de Lisboa. A cidade inspira quem cá vive 

e torna-se uma grande confidente de quem cá 

passa. As ruelas, os becos, os pequenos largos e 

miradouros têm sempre uma história para contar. 

E depois há a luz, de que muito se fala… e é 

bem verdade que é única. De facto, as “nossas” 

sete colinas são merecidas, só a luz desta cidade 

podia fazer justiça aos seus reflexos nas janelas. 

Acompanhei de perto os últimos anos de grande 

mudança da cidade, que ficou mais crescida, ga-

nhou novos espaços, muitas reabilitações e acho 

sinceramente que está cada vez mais irresistível.

Deixo-vos então alguns dos meus sítios preferi-

dos em Lisboa. Para um almoço ou jantar bem 

“A NOSSA LISBOA É LINDA!”

típicos recomendo o restaurante “Tascardoso” na 

rua de O Século, o “Cantinho do Bem Estar” no 

Bairro Alto ou o “Solar do Duque”, nas famo-

sas escadinhas do Duque. As escadinhas são 

um passeio imperdível, recomendo que o ter-

minem com uma ginjinha de Lisboa, que fica 

mesmo ao final das escadas. Para um jantar 

mais demorado, sem dúvida, o mítico “Solar 

dos Presuntos”.

Um dos locais onde mais gosto de relaxar no 

centro da cidade, e para onde vou muitas vezes 

estudar os meus personagens ou só ler um li-

vro, são os jardins da Gulbenkian.

Recomendo também uma visita à Estufa Fria e 

às ruínas do Carmo, de caminho podem apro-

veitar para beber um copo de vinho tinto no 

Topo Chiado. Espaço recentemente inaugurado 

e que, a meu ver, dá bastante charme à cidade.

Considero imperdível uma caminhada pela baixa 

da cidade e a travessia do Tejo num cacilheiro. Não 

deixem de ficar a conhecer os principais miradouros 

de Lisboa com as suas deslumbrantes vistas ou de 

ver um espetáculo num dos teatros da cidade.

A nossa Lisboa é linda!

A autora deste Postal de Lisboa não é alfacinha de gema, mas é uma apaixonada 
pela capital. A atriz Ana Guiomar mudou-se de malas e bagagens para Lisboa há 
12 anos, por questões profissionais, e tem assistido de perto às mudanças e ao 
crescimento da cidade, que considera “cada vez mais irresistível”. Dá-nos ainda 
a conhecer alguns dos seus locais preferidos, tanto para comer, como para relaxar, 
e deixa sugestões de sítios para passear e explorar Lisboa.
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OUTUBRO 2018

ASSOCIATIVISMO

ÓRGÃOS SOCIAIS

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
> De 3 a 5 de outubro – 7th ECM City Cards Expert Meeting (Zurique);

> 16 de outubro – Reunião de Direção da ATL com a admissão dos seguin-

tes associados:

> Westcliffs;

> Golf Aldeia dos Capuchos;

> Orion ODM Lisbon Apartments;

> Your Lisbon Flat;

> Restaurante Geographia;

> Cantina Zé Avillez;

> Wine With a View;

> Walk N’ Roll;

> Portugal Tours;

> Helloboat;

> MesaLuísa;

> Wavetour;

> Europcar;

> Bagsitter;

> One Way Ahead;

> Teatro Nacional de São Carlos.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

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

Restaurantes 17

Alojamento 52

Agências de viagens e turismo 13

Passeios e circuitos turísticos 5

Transferes e Rent-a-Car 4

Catering e Gastronomia 4

Outros 9

TOTAL 104

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de outubro, foram enviadas 26 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 outubro, foram enviados os seguintes mailings:

> Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

> Revista Follow Me Lisboa;

> Projeto URBAN WASTE | WasteApp.

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
> Análise das propostas apresentadas.

POSTS REDES SOCIAIS
> Facebook  63

> Twitter  61

> Instagram 56

> Pinterest  9

VISITAS AO SITE: 208.105

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS CERTAMES 
GENERALISTAS (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.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
> ALEMANHA – Freelancer Ottmar Heinze, em colaboração com o TP. Pro-

grama realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

> ALEMANHA – Revista “Senses of Cinema”. Programa realizado em Lis-

boa. Presente 1 elemento;
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> ARGENTINA – Grupo “Latam”, em colaboração com o TP. Programa reali-

zado em Lisboa. Presente 1 elemento do jornal “La Capital”;

> BRASIL – Portal “Embarque na Viagem”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

> BRASIL – Portal “Sonho e Destino”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa. Presentes 4 elementos;

> BRASIL – Revista “Prazeres da Mesa”. Programa realizado em Lisboa e 

Região de Lisboa. Presente 1 elemento;

> BRASIL – Grupo “Latam”, em colaboração com o TP. Programa realizado 

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

revista “Viaje Mais”; portal “Passageiro de Primeira”; revista “Brasilturis” e 

jornal “Diário do Grande ABC”;

> CANADÁ – Grupo “Air Transat”, em colaboração com o TP. Programa reali-

zado em Lisboa e na região de Lisboa. Presentes 5 elementos dos seguin-

tes meios: blogues “Versepasi“; “Arianesvatina”; “This Renegade Love”; 

“Playingwithapparel” e “Tovogueorbust”;

> CHILE – Jornal “Diario Financiero” e TV “Canal 13”;

> CHINA – Blogue “Daydow Trip”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa e Região de Lisboa. Presente 1 elemento;

> ESPANHA – Portal “Consejero Viajero”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

> ESPANHA – Revista “Caiman - Cuadernos de Cine”. Programa realizado 

em Lisboa. Presente 1 elemento;

> ESPANHA – Rádio “Antena3”, em colaboração com o TP. Programa reali-

zado em Lisboa. Presentes 2 elementos;

> EUA – Revista “Virtuoso”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 ele-

mento;

> EUA – Revista “Slant”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 ele-

mento;

> FINLÂNDIA – Revista “Mondo”, em colaboração com o TP. Programa rea-

lizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

> GRÉCIA – Revista “Marie Claire”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

> GRÉCIA – Revista “Travelling in the Aegean and in the Ionian”, em co-

laboração com o TP. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

> IRLANDA – Vídeo “Barter Travel”. Programa realizado em Lisboa e Região 

de Lisboa. Presentes 7 elementos;

> ITÁLIA – Blogue “www.sempreinpartenza.it”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

> ITÁLIA – Revista “Forbes Europa”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sente 1 elemento;

> ITÁLIA – Revista “Vogue”. Programa realizado em Lisboa. Presente 01 elemento;

> POLÓNIA – “GRP Polónia/Arrábida”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa. Presentes 7 elementos dos seguintes meios de co-

municação: portais “podroze.onet.pl”, “turystyka.wp.pl”; Portal “polki.pl”, 

“wprost.pl” e “Dziennik Zachodni”; e jornal “Gazeta Wyborcza Katowice”;

> REINO UNIDO – Revista “Little White Lies”. Programa realizado em Lis-

boa. Presente 1 elemento;

> REINO UNIDO – Revista “Wire”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

> REINO UNIDO – Revista “FGUK”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

> RÚSSIA – Blogue “Katya Kids”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

4 elementos.

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS
> EUA - Fam trip “Herança Judaica”. Programa realizado em Lisboa e Re-

gião. Presentes 12 participantes;

> CHINA – Fam trip “British Airways”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes 11 participantes;

> RÚSSIA – Fam trip “PAC Group”. Presentes 16 participantes. Programa 

realizado em Lisboa e Região;
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> CANADÁ - Fam trip “Air Canada”. Presentes 13 participantes. Programa 

realizado em Lisboa.

Campanha em mercados tradicionais – desconcentração 
turística
> Avaliação das propostas para campanha de TV;

> Briefing para a produção de spot de 30”.

OUTROS
APOIO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO
> DINAMARCA – Jornal “Kristeligt Dagblad”;

> DINAMARCA – Jornal “Berlingske”;

> ESPANHA – Revista “Ling”;

> FRANÇA – Blogue “O’bon Paris”;

> GRÉCIA – Revista “ELLE”;

> REINO UNIDO – Guia turístico “Rough Guide”;

> HOLANDA – Antor Meets The Press.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

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

> 5 com Fundo Nacional + Lisboa;

> 9 com Fundo Lisboa;

> Análise Lisboa candidatura – Evento Desportivo 2021+.

PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM CERTAMES 
ESPECIALIZADOS DE MI (EIBTM, IMEX E IMEX AMÉRICA)
> IMEX AMÉRICA – Presente 1 representante do LCB na 7.ª edição desta 

feira de turismo de negócios em Las Vegas, EUA. Realizadas cerca de 40 

reuniões com hosted buyers com interesse na Região de Lisboa.

PUBLICIDADE ESPECÍFICA
> Compra de espaço nas revistas Headquarters e Tendence Nomad.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPECÇÃO
> MERCADO BRASIL – Ação iniciativa dos Leading Hotels. Apoio com Lisboa 

Cards;

> MERCADO REINO UNIDO – Ação iniciativa da Events by tlc e Hotéis Real. 

Apoio com atividade;

> MERCADO CHINA – Ação iniciativa do LCB. Presentes 17 buyers MI. Pro-

grama de 4 dias realizado na região de Lisboa (Lisboa, Cascais e Sintra) 

com workshop. Organização e acompanhamento da exclusiva responsabi-

lidade do LCB;

> MERCADO ALEMANHA – Ação iniciativa do LCB. Presentes 14 buyers. 

Programa de 3 dias organizado na Região de Lisboa (Lisboa, Cascais e 

Sintra) com workshop. Organização e acompanhamento da exclusiva res-

ponsabilidade do LCB.

VISITA INSPEÇÃO
> Congresso Ciências Médicas 2021.
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WORKSHOPS E ROADSHOWS
> MERCADO ALEMANHA – Ação iniciativa do LCB. Presentes 14 buyers;

> Workshop de meio dia com reuniões pré marcadas com os HB presentes 

na fam trip e os 15 associados do LCB e seguido de networking;

> MERCADO CHINA – Ação iniciativa do LCB. Presentes 17 buyers;

> Workshop de meio dia com reuniões pré marcadas com os HB presentes 

na fam trip e os 19 associados do LCB, e seguido de almoço de networking.

PROMOÇÃO DE GOLF

IGTM
> IGTM Golfe – Eslovénia. Participação de Lisboa com stand inserido no 

espaço de Lisboa Golf Coast. Presentes 12 empresas associadas.

PROMOÇÃO DE OUTROS PRODUTOS

BIRDWATCHING
> Acompanhamento da campanha e envio de conteúdos.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA
> Edição do 178.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 273, de outubro;

> Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
> Lisboa: 272.119

> Sintra: 29.342

> Ericeira: 2.606

> Arrábida: 1.309

> TOTAL DE TURISTAS ATENDIDOS: 305.376

> Lisboa Story Centre: 9.178 visitantes

> Arco da Rua Augusta: 17.312 visitantes

> Mitos e Lendas de Sintra: 751 visitantes

> Experiência Pilar 7: 6.383 visitantes

> Lisboa Card: 30.885 cartões vendidos

> PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 327
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_BAGSITTER 
A marca Bagsitter surgiu com uma missão: a 

de guardar a bagagem de todos os viajantes e 

prestar um serviço de qualidade. Assim, com um 

serviço inovador, pretende ser um “player po-

sitivo para o mercado”, que acrescenta valor à 

economia, tanto na perspetiva das pessoas como 

das empresas. Entre os fatores de diferenciação, 

destaca-se pela sua oferta agregada de múltiplos 

serviços, incluindo o aluguer de cacifos/guarda 

de bagagem, o serviço de ATM, centro de infor-

mação turística e o vending de bebidas. 

A marca aposta ainda na comunicação digital e 

criou uma hashtag: #wetakecareofyourbag. A Bag-

sitter tem também parcerias estabelecidas com a 

Cityrama e a Euronet, entre outros agentes, e um 

programa de parceria com os alojamentos locais.

“Estabelecer uma parceria privilegiada com uma 

montra de qualidade, agregadora de tudo o que 

de melhor se faz neste setor”, foi um dos motivos 

que levou a Bagsitter a aderir à Associação Turismo 

de Lisboa, a par do reconhecimento da associação 

como um símbolo distintivo e com awareness junto 

de todos os interlocutores. Para a Bagsitter, “é estar 

no lugar certo e ser parte de um todo muito maior”.

Rua dos Cavaleiros, 16A, Lisboa

Tel.: 218 862 164

www.bagsitter.pt

_WALK ‘N’ ROLL
A WALK ‘N’ ROLL foi fundada pela jovem geó-

grafa alemã Melina Eibs, em 2018, e desde ju-

nho que oferece passeios em Lisboa e arredores 

a turistas germanófonos. 

O mais importante para a fundadora da marca é 

que os seus clientes obtenham “uma experiência 

única, numa atmosfera pessoal”. Assim, os pas-

seios são feitos a pé ou de bicicleta, pois entende 

que, para descobrir a cidade como um verdadeiro 

local, é preciso “encontrar até mesmo os mais 

ínfimos becos e esconderijos secretos”, algo que, 

na sua visão, não é possível fazer de autocarro. 

De forma a proporcionar uma experiência “aco-

lhedora e amigável”, o número de participantes 

está limitado a 10 pessoas, sendo que também 

se pode reservar uma visita guiada privada. Além 

dos passeios a pé, com a duração de duas ou 

3,5 horas, a WALK ‘N’ ROLL oferece passeios de 

bicicleta até à Costa da Caparica, onde se inclui 

a travessia de barco; e ainda um passeio até ao 

Parque Florestal de Monsanto, que inclui a pas-

sagem pelo mítico Aqueduto das Águas Livres e 

um piquenique. 

A adesão à Associação Turismo de Lisboa surgiu 

com o objetivo de obter um maior alcance a po-

tenciais interessados e de expandir a sua rede 

com outros fornecedores e parceiros em Lisboa.

Apartado 027074, EC Praça Município, Lisboa

Tel.: 962 255 941

www.walk-n-roll-tours.com
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JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA

134 ANOS DE ESTÓRIAS NUM MUSICAL 
INFANTIL 

“ZOO” é o novo espetáculo musical infantil, que se 

inspira nos 134 anos de estórias e de história da 

“arca de Noé” lisboeta, e vai passar por duas salas 

lisboetas até fevereiro de 2019. Apresentado pelo 

Jardim Zoológico e pela Plano 6, o musical vai estar 

em cena no Casino de Lisboa, a 22 e 23 de dezem-

bro, e no Teatro Tivoli BBVA, de 9 de janeiro a 2 de 

fevereiro. Os espetáculos acontecem aos sábados, 

às 16:00, no caso do casino, e às 16:30, no teatro.

Com texto original de Ana Rangel e músicas de 

Dino Rodrigues e Nuno Pires, “ZOO” promove 

uma visita guiada ao coração do Jardim Zooló-

gico e aos animais que lá vivem. “É um hino à 

conservação, à liberdade e ao conhecimento”, 

mas também uma história de amor e amizade.

Estrada de Benfica, 158-160, Lisboa

Tel.: 217 232 900

www.zoo.pt

MUSEU DO DINHEIRO

EXPÕE O VALOR DA 
CONFIANÇA  
NO DINHEIRO

Confiança, contrafação e segurança: são os três 

conceitos chave da nova exposição do Museu do 

Dinheiro, “O Valor da Confiança no Dinheiro”, que 

abre ao público a 28 de novembro. Em paralelo 

com a coleção do museu, “O Valor da Confiança 

no Dinheiro” apresenta instrumentos e equipa-

mentos atuais, lado a lado com documentos e 

objetos históricos, que permitirão contextualizar 

os temas, testar o dinheiro que usamos todos 

os dias, bem como descobrir as marcas e os se-

gredos que conferem autenticidade às moedas 

e notas. Assim, a exposição, patente até 23 de 

fevereiro de 2019, permite reconhecer as carac-

terísticas físicas que fazem do Euro um meio de 

pagamento seguro e confiável.

Rua do Comércio, 148, Lisboa

Tel.: 213 215 337

www.bportugal.pt

MUSEU NACIONAL DO AZULEJO

REALIZA A PRIMEIRA 
EXPOSIÇÃO 
DE ESPÓLIO 
ARQUEOLÓGICO

A exposição “Memórias de uma Oficina Esque-

cida. Uma intervenção arqueológica no Largo 

das Olarias” está patente no Museu Nacional 

do Azulejo até 27 de janeiro de 2019. Esta é a 

primeira vez que o museu realiza uma exposi-

ção de espólio arqueológico, e apresenta mate-

riais datados de finais do século XVI e início do 

século XVII, recolhidos de importante contexto 

de produção cerâmica que integrava quatro for-

nos. Devido a um acidente com uma fornada, 

encontraram-se no interior desses fornos um 

grande número de materiais que constituem um 

dos mais importantes achados recentes para a 

compreensão de procedimentos associados à 

manufatura de peças de barro e faiança. Além 

da informação histórica, os objetos presentes 

na exposição são, segundo o museu, “capazes 

de nos cativar com uma beleza que somente se 

pode encontrar na imperfeição”.

Rua da Madre de Deus, 4, Lisboa

Tel.: 218 100 340

www.museudoazulejo.gov.pt
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INTERCONTINENTAL LISBON

INTEGRA MOVIMENTO RE-FOOD 
O Hotel InterContinental Lisbon vai integrar as 

rotas de recolha diária de alimentos exceden-

tários da Re-Food, reforçando o apoio às co-

munidades locais. “Aproveitar para Alimentar” 

é o mote do hotel, “face ao compromisso de 

responder às necessidades alimentares de de-

zenas de famílias portuguesas”. Neste sentido, a 

luta contra o desperdício alimentar passa a fazer 

parte do projeto do InterContinental Lisbon, que 

se junta ao Núcleo Re-Food de São Sebastião. 

“Com o objetivo de ajudar as comunidades lo-

cais de Lisboa, a parceria entre o Hotel Inter-

Continental Lisbon e a Re-Food vem também 

fortificar os laços entre todos os colaboradores 

do hotel e incentivá-los a dar vida ao traba-

lho notável deste projeto”, referiu a unidade 

hoteleira.

Rua Castilho, 149, Lisboa

Tel.: 213 818 700

www.intercontinental.com

KIDZÂNIA

ABRE CENTRO 
DE OPTOMETRIA
A optometria chegou à KidZânia e é uma das 

mais recentes profissões que os mais novos vão 

poder experimentar nesta cidade criada à esca-

la infantil. Esta presença resulta de uma parce-

ria com MultiOpticas, cujo espaço permite aos 

mais novos experienciar as diversas profissões 

de uma ótica, nomeadamente de optometrista 

e de vendedor, mas também ser o cliente que 

realiza o exame e escolhe os óculos graduados 

ou de sol. 

A KidZânia alia o entretenimento a uma com-

ponente pedagógica, com base no conceito de 

“brincar aos adultos”.

Dolce Vita Tejo, Loja 1054, Av. Cruzeiro 

Seixas, 7, Amadora

Tel.: 212 343 501

www.kidzania.pt

TAP

NOVAS REFEIÇÕES 
A BORDO E APOSTA 
NOS PRODUTOS 
NACIONAIS

A TAP tem novos menus de classe económica, 

nos voos de médio curso, com mais de 30 com-

binações diferentes de refeições, que se carac-

terizam pela preocupação com uma dieta sau-

dável e pela produção inteiramente portuguesa. 

Assim, estas novas refeições que resultam em 

ementas completas, variadas, frescas e mais 

portuguesas, vêm reforçar a “missão de promo-

ver o País no mundo” da transportadora. “Por 

mês, nos voos do médio curso, estarão a bordo 

mais de 315 mil delícias da pastelaria típica de 

Portugal, mais de 195 mil maçãs de origem na-

cional e cerca de meio milhão de queijos portu-

gueses”, revelou a TAP.

Os novos menus visam ainda melhorar a expe-

riência de voo dos passageiros e foram criados 

tendo em consideração a avaliação dos clientes, 

dos tripulantes e colaboradores.

Aeroporto de Lisboa, Edifício 25, 8.º, Lisboa

Tel.: 218 415 000

www.flytap.pt
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IBEROSTAR LISBOA

UNE O BRUNCH AO SPA E CRIA O SPRUCH
O Sprunch é o novo conceito do Iberostar Lis-

boa, que alia o cuidado do corpo e da mente 

às criações gastronómicas do chef Jorge Fernan-

des. Disponível aos domingos, o Sprunch com-

bina as surpresas culinárias do brunch sugerido 

pelo Restaurante Luz com o circuito de águas 

do centro de wellness e spa do hotel – sendo 

que, durante uma hora de descanso profundo, é 

possível usufruir da piscina interior, da sauna, do 

banho turco e dos duches bitérmico e sensorial.

Por sua vez, o menu do brunch, servido entre 

as 13:30 e as 15:30, promete surpreender com 

tábuas de queijos e enchidos, compotas e tostas 

caseiras, saladas, ovos Benedict, mexidos ou 

omelete, e tártaro de salmão, e ainda com um 

brownie de chocolate com caramelo salgado e 

gelado de baunilha.

Rua Castilho, 64, Lisboa, 

Tel.: 215 859 000

www.iberostar.com/pt/hoteis/lisboa

PRIVATE LANE

SERVIÇO COM 
MINIBUS DE 29 
LUGARES

A Private Lane tem um novo elemento na sua 

frota: um minibus de 29 lugares. Este miniau-

tocarro apresenta características diferenciadoras, 

entre as quais, tomadas usb em cada assento, 

mesas individuais rebatíveis, um sistema de led 

RGB – que permite colocar o interior da viatura 

de diferentes cores, e ainda dois LCD. Estas ca-

racterísticas vêm reforçar o posicionamento da 

Private Lane no mercado do chauffeur service 

e “oferecer ao cliente um produto efetivamente 

de qualidade superior”. Segundo a marca, este 

minibus é ótimo, por exemplo, para ser o trans-

porte para jantares de empresa, uma vez que, 

além do conforto proporcionado, não são neces-

sárias preocupações com estacionamentos.

Quinta da Bela Vista, 7B, R/C, Frielas

Tel.: 915 224 064

www.privatelane.pt

PARQUES DE SINTRA

PROMOVE SERVIÇO 
GRATUITO DE  
HOP-ON HOP-OFF
A Parques de Sintra apresenta um desafio re-

novado para se partir à descoberta dos seus 

parques e jardins: serviços de hop-on hop-off. 

Estes serviços percorrem os Parques da Pena e 

de Monserrate, bem como os jardins de Queluz, 

e passam, agora, a estar incluídos nos bilhetes 

de entrada nos monumentos. Esta nova oferta 

representa uma aposta e um investimento na 

qualidade da visita, ao assegurar uma vivência 

mais completa nestes espaços.

Além disso, para enriquecer a experiência pro-

porcionada pelo Parque da Pena, o Chalet da 

Condessa d’Edla terá entrada gratuita, para 

quem adquirir bilhete de entrada no parque ou 

no Palácio Nacional da Pena. O local está inte-

grado no circuito de hop-on hop-off, ligando-o 

ao restante universo da Pena. 

O transporte será assegurado por veículos elétri-

cos e contará com paragens nos principais pon-

tos de atração.

Parque de Monserrate, Sintra

Tel.: 219 237 300

www.parquesdesintra.pt
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MUSEU DAS CRIANÇAS

ORGANIZA FESTA  
DE NATAL 
A época natalícia vai ser celebrada no Museu das 

Crianças com duas festas para as famílias, onde 

é promovida uma visita à exposição interativa 

“A Minha Aventura pela História de Portugal”, 

um lanche com “cheirinho a Natal” e a “chegada 

do Pai Natal”. Com uma primeira data esgota-

da, a segunda festa está marcada para dia 2 de 

dezembro, entre as 15:00 e as 18:00, e é ideal 

para crianças dos 3 aos 10 anos. A participação 

neste evento tem um valor de 8,50 euros e ne-

cessita de  inscrição prévia, através do e-mail 

direcao.museudascriancas@gmail.com, para o 

qual deve ser enviado o nome do responsável 

da reserva, um contacto, um e-mail, bem como 

o número de crianças e de adultos. 

O Museu das Crianças é uma associação sem fins 

lucrativos e promove outras festas aos fins de 

semana para permitir que as famílias possam 

passar “bons momentos” juntas, além de visitas 

escolares durante a semana.

Estrada de Benfica, 158-160

 Jardim Zoológico, Lisboa

Tel.: 217 268 082

www.museudascriancas.pt

PAVILHÃO DO CONHECIMENTO

CELEBRA 200 ANOS 
DE FRANKENSTEIN
O Pavilhão do Conhecimento convida a explorar a 

história de Frankenstein, criada em 1818 por Mary 

Shelley, através do ciclo “Frankenstein Dissecado – 

200 anos”. No dia 11 de dezembro, às 19:30, no 

Auditório José Mariano Gago, vai ser exibido do 

filme “Frankenstein”, de James Whale (1931), a 

película que imortalizou a “criatura”. Ainda com o 

objetivo de dissecar aquela que é considerada a pri-

meira obra de ficção científica da história, segue-se 

o debate com Carlos Fiolhais (Universidade de Coim-

bra) e David Felismino (Museu da Saúde) sobre o 

que terá inspirado a jovem Mary Shelley, na altura 

com 19 anos, bem como “a forma como a sua obra 

influenciou a investigação médica e os desenvolvi-

mentos científicos e tecnológicos”. As inscrições po-

dem ser feitas no através do site do equipamento.

Parque das Nações, Alameda dos Oceanos, 

Lisboa

Tel.: 218 917 100

www.pavconhecimento.pt

BAIRRO ALTO HOTEL

NUNO MENDES  
É O NOVO DIRETOR 
CRIATIVO F&B
O Bairro Alto Hotel tem um novo diretor criati-

vo de Food & Beverage (F&B), Nuno Mendes. 

Com uma carreira de sucesso consolidada em 

Londres, este é o primeiro projeto do chef por-

tuguês em Lisboa.

O hotel, fechado para obras desde novembro 

de 2017 e com abertura prevista para abril do 

próximo ano, quis “levantar um pouco do véu” e 

desvendar algumas novidades em curso. Assim, 

revelou que a restauração é uma das áreas onde 

haverá maiores mudanças e contará com cinco 

espaços de restauração com menus idealizados 

pelo chef Nuno Mendes. O BAHR é um desses 

espaços, localizado no 5.º andar do hotel, bem 

como o Terraço BAHR, um prolongamento do 

restaurante com uma “vista arrebatadora” sobre 

o Tejo, mas também uma Pastelaria. O Bairro 

Alto Hotel vai contar ainda com dois bares: o 

Mezzanine, um bar intimista, e o Bar 18.68, um 

cocktail bar.

Praça Luís de Camões, 2, Lisboa

www.bairroaltohotel.com
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A ARTE DA TERRA

APRESENTA  
OBRAS INSPIRADAS 
NO NASCIMENTO 
DE JESUS
O nascimento de Jesus é abordado 

constantemente e é um tema que tem inspirado 

artes e artistas há séculos, independentemente 

das correntes artísticas ou das gerações. Neste 

sentido, A Arte da Terra apresenta uma seleção 

de meia centena de autores que se inspiraram no 

nascimento de Jesus, integrando uma mostra na 

qual se encontram obras que revelam a riqueza e 

a diversidade das artes e dos artistas portugueses. 

A exposição está patente de 1 de dezembro a 6 

de janeiro de 2019, neste espaço que há duas 

décadas se dedica às artes e culturas nacionais 

e que já recebeu milhares de obras de artesãos, 

escultores, pintores e designs portugueses. 

Rua de Augusto Rosa, 40, Lisboa

Tel.: 212 745 975

www.aartedaterra.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

PARQUE DA 
LIBERDADE 
TRANSFORMA-SE 
NUM REINO  
DE NATAL
O centro histórico de Sintra vai ser invadido pela 

magia do Natal, entre os dias 1 e 23 de dezembro, 

no Parque da Liberdade, proporcionando a todos os 

visitantes momentos de partilha e felicidade.

“Aqui, os visitantes têm todos os motivos para 

se deixar inebriar pelo espírito natalício”, refere 

a organização. 

A vila vai contar com seres fantásticos, fadas 

e duendes, bem como com o próprio Pai Na-

tal, transformando-a num verdadeiro Reino de 

Natal, onde não faltam brincadeiras, atividades 

desportivas, concertos, artesanato, espaços de 

restauração e ateliês. Os visitantes são convi-

dados a entregar um donativo - bens alimenta-

res não perecíveis – ou um valor simbólico em 

numerário que reverte, posteriormente, para a 

compra de alimentos para as famílias mais ca-

renciadas do concelho de Sintra.

O evento decorre das 09:00 às 17:00, nos dias 

6,7, 13 e 14 de dezembro; e das 11:00 às 19:00, 

nos dias 1, 2, 8, 9, 15, 16, 28, 19, 20, 21, 22 e 23.

Largo Dr. Virgílio Horta, Sintra

Tel.: 219 238 500

www.cm-sintra.pt

COIMBRA AIRPORT SHUTTLE

REFORÇA FROTA  
E AUMENTA OFERTA
O Coimbra Airport Shuttle, serviço que faz a liga-

ção entre a região centro do País e os principais 

aeroportos nacionais, reforçou a sua frota, au-

mentando a oferta de horários e as opções para 

os passageiros.

O gestor operacional da marca, Fausto Reis, 

refere que, com este aumento da operação, o 

Coimbra Airport Shuttle vai “conseguir reforçar 

alguns horários que esgotavam com frequência 

e, assim, alcançar mais clientes”.

Este serviço assegura o transporte em viaturas 

de oito lugares, equipadas com ar condicionado, 

wi-fi e tomadas de carga usb, disponibilizando 

também aos passageiros uma garrafa de água 

mineral, jornais e revistas. Lançado há cerca de 

um ano, o Coimbra Airport Shuttle já transportou 

mais de 10 mil passageiros.

Parque Industrial de Taveiro, lote 8, Taveiro

Tel.: 304 505 304

www.airportshuttle.pt
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FEIRA INTERNACIONAL DE LISBOA

DEZEMBRO 
COM DIVERLANDIA 
E NATALIS
O Natal não vai passar ao lado da FIL. O espaço vai 

receber a Diverlandia, uma “feira popular” indoor, 

que oferece diversas atrações, entre o dia 1 de de-

zembro e 6 de janeiro, e a Natalis, um mercado de 

Natal que se realiza de 5 a 9 de dezembro.

No caso da Diverlandia, vai ocupar o Pavilhão 

1 da FIL, onde será possível encontrar desde as 

diversões mais clássicas, até às atrações mais 

radicais, com montanhas russas eletrizantes, 

carrosséis mágicos, a maior pista de carros de 

choque da Europa, um Kanguru Louco XXL, e os 

Mega e Maxi Dance, entre outros.

Já a Natalis é um espaço dedicado exclusiva-

mente à venda de prendas e degustação de 

iguarias natalícias: há produtos personalizados e 

peças originais, para todos os gostos e bolsas. 

O evento tem ainda uma ligação à Diverlandia, 

tornando a FIL num espaço de lazer e diversão, 

onde impera um ambiente natalício.

Edifício FIL, Rua do Bojador, Lisboa

Tel.: 218 921 500

www.fil.pt

HERTZ PORTUGAL

RIDE CHEGA A TRÊS 
NOVOS PAÍSES EM 
2019
A Hertz Ride, serviço de aluguer de motos e mo-

toturismo criado pela Hertz Portugal, anunciou 

que vai reforçar a sua expansão no próximo ano, 

com a entrada em três novos mercados, nomea-

damente, Estados Unidos, Áustria e Eslovénia. 

De acordo com o CEO da Hertz Portugal, Duarte 

Guedes, os novos países representam um con-

tributo importante para a missão levada a cabo 

pela marca: a de criar a “melhor e a mais exten-

sa rede de mototurismo mundial”. O gestor con-

sidera ainda que, além de fortalecer a presença 

europeia com a chegada à Áustria e à Eslovénia, 

a abertura nos EUA é “um grande passo para 

esta equipa portuguesa”.

Nos novos mercados, o aluguer de motos e a 

realização de moto-tours poderão ser feitos 

nas estações de Viena (Áustria) e de Ljubljana 

(Eslovénia); já nos EUA, poderão ser feitos nas 

estações de Los Angeles, Miami, São Francisco 

Chicago e Las Vegas.

Avenida Severiano Falcão, 7-7 A, Prior Velho

Tel.: 219 426 300

www.hertz.pt

CASA SANTOS LIMA

VISITAS GUIADAS E 
PROVAS DE VINHO
A Casa Santos Lima, localizada em Alenquer, é uma 

empresa familiar que se dedica à produção, engar-

rafamento e comercialização de vinhos portugueses. 

Simultaneamente, proporciona visitas guiadas, que 

contemplam boas-vindas, a apresentação da Casa 

Santos Lima, demonstração do dia a dia da empresa 

através de um vídeo, uma visita à adega, à sala das 

barricas e às vinhas – mediante disponibilidade – e 

ainda uma prova de vinhos. No caso da prova de vi-

nhos, há quatro visitas disponíveis: a “Prova Lisboa” 

(13 euros), que contempla três vinhos da cidade, a 

“Prova Varietal” (15 euros), com quatro vinhos mo-

nocastas, a “Prova Terroir” (18 euros), onde são pro-

vados vinhos de cinco regiões, e ainda a “Prova Pre-

mium” (25 euros), com três vinhos premium. Além 

disso, é ainda possível agendar uma visita guiada 

sem prova de vinhos (10 euros), ou personalizá-la. 

Quinta da Boavista, Aldeia Galega da Mercea-

na, Alenquer,

Tel.: 263 760 621

www.casasantoslima.com
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SOFITEL LISBON LIBERDADE

RECEBE 
JORNALISTAS 
NOS WINE DAYS
O Sofitel Lisbon Liberdade recebeu um grupo de 

jornalistas franceses no âmbito da sua iniciativa 

Sofitel Wine Days. O encontro aconteceu a 25 de 

outubro, incluindo um jantar de degustação conce-

bido pelo chef executivo Daniel Schlaipfer, e com 

harmonização de vinhos do produtor Lima Mayer.

Os jornalistas Frédérique Hermine, Sylvue De-

roire, Alexandra Stillwell, Patrick Thomas e Marc 

Nevoux foram recebidos no restaurante AdLib 

pela diretora-geral do hotel, Mayka Rodriguez, 

e pelo co nselheiro diplomático da Embaixa-

da de França em Portugal, Frédéric Dépétris.  

Os Sofitel Wine Days acontecem em simultâneo 

nos 121 hotéis da marca espalhados pelo mundo 

com vista a proporcionar uma experiência única a 

apreciadores de vinhos.

Avenida da Liberdade, 127, Lisboa

Tel.: 213 228 300

www.sofitel-lisbon-liberdade.com

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

APOIA 
DOCUMENTÁRIO 
“TAGUS IBÉRICO”
A Câmara de Oeiras vai conceder um apoio fi-

nanceiro de 15 mil euros para a produção de 

“Tagus Ibérico”, um documentário que visa re-

tratar os territórios atravessados pelo rio Tejo 

e cujas filmagens se estendem até março de 

2019. 

“Tagus Ibérico” vai ainda abordar a forma como 

o rio “influencia as populações que ao longo dos 

tempos dele usufruíram e determina o rumo da 

história” e fará o enquadramento “do período 

histórico da época dos reis Filipe de Portugal e 

de Espanha”.

O documentário será transmitido, simultanea-

mente, em Portugal e Espanha, num canal de 

televisão generalista, em horário nobre, mas 

também está prevista a sua distribuição noutros 

mercados.

Largo Marquês de Pombal, Oeiras

Tel.: 214 408 300

www.cm-oeiras.pt

CULTURGEST

ESTREIA SINFONIA 
BASEADA NOS 
ROMANCES DE 
SARAMAGO
No dia 15 de dezembro, às 19:00, a Culturgest 

vai ser palco da estreia mundial da sinfonia “Me-

morial”, composta por António Pinho Vargas, 

baseada em três romances de José Saramago: 

“Ensaio sobre a Cegueira”, “Ensaio sobre a Luci-

dez” e “As Intermitências da Morte”. O concerto 

é protagonizado pela Orquestra Metropolitana 

de Lisboa, dirigida por Jonas Alber, e pretende 

recordar o Prémio Nobel de Literatura em língua 

portuguesa atribuído a Saramago há duas déca-

das, bem como celebrar os 70 anos da Declara-

ção Universal dos Direitos Humanos. A Sinfonia 

de Câmara, Op. 110a de Shostakovich, em arran-

jo para orquestra de cordas de Rudolph Barshai, 

completa o programa.

Rua Arco do Cego, 77, Lisboa

Tel.: 217 905 454

www.culturgest.pt
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OS AVENTUREIROS 
NA CIDADE 
FLUTUANTE
Um cruzeiro foi o ponto de partida para mais 

um episódio da coleção “Os aventureiros”, da 

escritora Isabel Ricardo. Intitulado, por isso, “Os 

aventureiros na Cidade Flutuante”, acaba de ser 

apresentado em Lisboa, ou não fosse a cidade 

um destino cada vez mais relevante para este 

segmento do turismo. O lançamento aconteceu 

a bordo do MSC Orchestra, na presença, entre 

outros, da chefe de divisão da rede de biblio-

tecas de Lisboa, Susana Silvestre. Destinado ao 

público infantojuvenil, este livro da Saída de 

Emergência apresenta uma narrativa dinâmica e 

repleta de humor e mistério.

RUI VELOSO
Neste concerto de Natal, o cantor, compositor e 

guitarrista português Rui Veloso vai apresentar 

os clássicos de uma carreira repleta de sucessos. 

O alinhamento, exclusivo para esta noite, conta 

com temas memoráveis do artista, como “Chico 

Fininho”, “Não Há Estrelas No Céu”, “A paixão 

(segundo Nicolau da viola)”, “Jura”, “Porto Covo” 

e “Nunca Me Esqueci de Ti”. Rui Veloso é um dos 

nomes mais influentes da música portuguesa, 

com êxitos que atravessam gerações.

Campo Pequeno, dia 8 de dezembro, às 

21:30. Entradas: a partir de 22 euros. Mais 

informação em: www.campopequeno.com

GISELA JOÃO 
A fadista Gisela João sai da sua “zona de confor-

to”, desafiada pelo CCB, para subir ao palco com 

um concerto de Natal inspirado no Songbook 

americano. Assim, preparado exclusivamente 

para esta ocasião, com um repertório surpreen-

dente e uma envolvente cénica irresistível, este 

espetáculo promete ser mágico. Apesar de um 

ainda curto percurso, a intérprete já marcou a 

história do fado e da música portuguesa, tendo 

conquistado o público e a crítica nacional, e ven-

cido vários prémios de prestígio.

Centro Cultural de Belém, dias 20, 21 e 22 

de dezembro, às 21:00. Entradas: a partir de 

7 euros. Mais informação em: www.ccb.pt
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