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O Tejo é indissociável da imagem de Lisboa 

quer pela beleza ímpar que confere à capital 

portuguesa quer como via de comunicação 

entre as duas margens, sendo-lhe reconheci-

do um enorme potencial de desenvolvimento. 

E é com este objetivo que o projeto Rede Cais 

do Tejo, uma iniciativa da Câmara Municipal 

de Lisboa em cooperação com a Associação 

Turismo de Lisboa, propõe a dinamização do 

rio e do seu potencial através do aumento da 

mobilidade, aproximando-o ainda mais dos 

lisboetas e dos muitos turistas que anualmen-

te visitam o destino. 

O que está em causa é valorizar uma ligação 

umbilical que, de alguma forma, se foi esba-

tendo com o tempo, mas que está na altura 

de recuperar e, mais do que isso, fortalecer. 

Este é um passo decisivo na devolução do rio 

aos habitantes da cidade e a todos quantos a 

visitam – sejam portugueses, sejam estrangei-

ros. Porque o rio é, indubitavelmente, um dos 

atrativos de Lisboa. 

Mas não basta que ele seja cenário de postais 

ilustrados ou de fotografias de viagem. É fun-

damental que seja desfrutado e que seja po-

tenciado, dele se tirando partido em matéria 

de mobilidade e, através dela, de desenvolvi-

mento das atividades económicas.

É isso, precisamente, o que está previsto. 

Destaco, em particular, a aposta em transpor-

tes amigos do ambiente, uma mais-valia de 

relevância para qualquer cidade empenhada 

em garantir o melhor para os seus cidadãos e 

para quem a visita.

E, por isso mesmo, não poderia haver melhor 

altura para assinar o protocolo que irá lançar 

COMPROMISSOS

E  | Editorial

os alicerces da Rede Cais do Tejo do que o 

mês em que Lisboa se estreia como Capital 

Verde Europeia. Esta escolha da Comissão Eu-

ropeia evidencia o compromisso assumido de 

contribuir para um futuro sustentável. E valida 

o trabalho que tem sido feito para reduzir a 

pegada ambiental da cidade, em matéria de 

resíduos, energia, mobilidade e muitos outros 

parâmetros. Evoluir é, aliás, a mensagem que 

Lisboa quer passar neste ano, com uma ambi-

ção que, no entanto, ultrapassa 2020. 

A primeira das iniciativas consistiu em plan-

tar 20.000 árvores – prevendo-se um total de 

100.000 até 2021 –, que tornarão a cidade se-

guramente mais verde e amiga do ambiente.  

Participaram cerca de 4.500 pessoas, o que 

diz muito da capacidade de mobilização e de 

como a sustentabilidade é uma causa coletiva. 

E é também uma causa de quem viaja: são 

muitos os estudos que colocam a sustentabi-

lidade no topo das razões para escolher um 

destino. Ambiente e turismo podem, e devem, 

andar a par e passo e Lisboa prova-o.
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TEJO VAI DINAMIZAR O RIO
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A Associação Turismo de Lisboa (ATL) e a Câmara 

Municipal de Lisboa (CML) assinaram, no início 

de janeiro, um protocolo de cooperação para o 

estudo e desenvolvimento da Rede Cais do Tejo. 

A rede visa fomentar a utilização do rio como 

meio de transporte público ou privado, turístico 

e de lazer, coletivo ou individual, contemplando 

os vários pontos da frente ribeirinha.

E, com esse objetivo, está prevista a instalação e 

a reabilitação de alguns pontos e cais de acosta-

gem de modo a potenciar a utilização de trans-

portes associados à economia verde. 

O projeto tem em vista a criação de novas in-

fraestruturas ou adaptações das já existentes 

para a atracagem de diferentes tipos de embar-

cação e modelos de negócio para todos os ope-

radores interessados, como táxis-barco, barcos 

tradicionais, ou outras soluções inovadoras. O 

ponto central da Rede Cais do Tejo será na Es-

tação Sul e Sueste, no Cais de Lisboa, recente-

mente apresentado, sendo que estão previstos 

quatro cais principais em Belém, Parque das 

Nações, Montijo e Cacilhas, um projeto especial 

para o Cais da Matinha e sete cais complemen-

tares no Cais do Gás, Alcântara, Ginjal, Trafaria, 

Porto Brandão, Seixal e Barreiro.  

A este propósito, o presidente da autarquia, 

Fernando Medina, sustenta que a Rede Cais 

do Tejo “resulta do desafio à criação de no-

vas formas de mobilidade e atividade eco-

nómica”: “Este é um projeto que potencia as 

valências do rio em benefício dos lisboetas 

e de quem nos visita, numa clara aproxima-

ção das duas margens do rio e de valorização 

da oferta e serviços disponíveis”, acrescenta. 

A proposta da CML para este iniciativa partiu 

da vereadora Teresa Leal Coelho, que defende 

a necessidade de “transformar o Tejo numa via 

estruturante”. Na sua opinião, este protocolo 

pode potenciar o surgimento de novos negó-

cios que favoreçam a mobilidade da Grande 

Lisboa, além de que contribuirá para “a coesão 

regional e social”, na medida em que pode aju-

dar ao “desenvolvimento de outras margens”. 

Cabe à ATL estudar e implementar a rede, por 

incumbência da CML, tendo a Administração do 

Porto de Lisboa e a Transtejo como parceiros. 

Até ao final do primeiro trimestre, deverá ser 

apresentada uma proposta de concretização do 

projeto, nela se incluindo um plano de negócios 

e de financiamento e a respetiva calendarização. 

REDE CAIS DO TEJO

ATL E CML ASSINAM PROTOCOLO 
DE COLABORAÇÃO 
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Durante o ano de 2020 a cidade à beira Tejo será 

a Capital Verde Europeia. Pela primeira vez, uma 

cidade do sul da Europa foi premiada com o Euro-

pean Green Capital Award, uma distinção conce-

dida pela Comissão Europeia e atribuída todos os 

anos à capital que mais se destacar em termos 

de progressos sustentáveis em seis áreas-chave, 

nomeadamente, energia, água, mobilidade, bio-

diversidade, resíduos e infraestruturas verdes. 

Na apresentação oficial do programa, o vereador 

do Ambiente, José Sá Fernandes, explicou que o 

galardão não foi atribuído por Lisboa ser a cidade 

mais sustentável, mas, sim, por ter sido uma das 

que mais evoluiu dentro dos parâmetros analisa-

dos. Assim, entre 2004 e 2017 a cidade reduziu 

em 33% o seu consumo de água e, entre 2002 

e 2016, as emissões de dióxido de carbono dimi-

nuíram 42%. O vereador frisou ainda que a taxa 

de reciclagem se encontra hoje nos 34,4% e a 

taxa de recolha seletiva fixa-se nos 28%. 

Apesar do bom desempenho, a capital “escolhe 

evoluir”, sendo também este o slogan escolhi-

do para o programa a desenvolver ao longo de 

2020. Neste contexto, o presidente da Câmara 

Municipal de Lisboa, Fernando Medina, afirma 

que a cidade quer continuar a “assumir compro-

missos ambiciosos” para o futuro. 

CAPITAL VERDE EUROPEIA 

LISBOA ESCOLHE EVOLUIR

>	1 a 3 de abril: Urban Future Global 

Conference 2020

>	23 a 25 de abril: 

Planetiers World Gathering

>	18 a 21 de maio: Congresso Sistemas 

e Serviços Inteligentes de Transporte 

>	1 a 3 de junho: Semana Verde Europeia

>	2 a 6 de junho: Conferência 

dos Oceanos das Nações Unidas

>	novembro: EcoProcura 2020

AGENDA

E, precisamente para o futuro, a autarquia apre-

sentou já algumas metas. É o caso da redução 

do consumo de água em 60%, nos próximos dez 

anos, da instalação de painéis solares em 27% 

dos telhados com melhor potencial., ou da redu-

ção em 60% das emissões de dióxido de carbono 

até 2030, a par de alcançar a neutralidade carbó-

nica em 2050. Das medidas previstas faz também 

parte o investimento em autocarros de “elevado 

desempenho ambiental”, mais de 400 até 2023, 

bem como a duplicação da frota de elétricos rápi-

dos. A autarquia pretende ainda ter 200 quilóme-

tros de ciclovias que liguem toda a cidade. 

ATIVIDADES E EVENTOS

A temática do ambiente será central durante todo 

o ano, com um programa que se revela vasto em 

atividades que envolvem desde os mais peque-

nos aos mais velhos e dos mais preocupados aos 

mais indiferentes. O dia 11 de janeiro assinalou 

o arranque do “ano verde” com a passagem do 

testemunho de Oslo para Lisboa, acompanhado 

por um flash mob no Parque Eduardo VII, num 

evento que contou com a presença do secretário-

-geral da ONU, António Guterres, do Presidente 

da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do 

presidente da autarquia. Nesse dia, ficou também 

disponível no Oceanário de Lisboa a primeira ex-

posição do ano dentro da temática: “O mar de 

Portugal como nunca o vimos”, uma instalação 

artística que retrata a ligação do Homem com o 

oceano. Seguiu-se o dia que bateu o recorde de 

se terem plantado 20 mil árvores em Lisboa — 

4000 no Alto da Ajuda, 6000 no parque do Vale 

da Ameixoeira, 9000 entre o Areeiro e Marvila, 

no Vale da Montanha, e mais mil no corredor ver-

de de Monsanto. Ainda em janeiro, o dia 20 mar-

cou o início do projeto “Um Jardim em Lisboa”, 

que, com o intuito de equipar a cidade com mais 

espaços verdes, vai procurar inaugurar um jardim 

público por mês. 

Durante os meses de fevereiro e março, estão 

também previstas algumas atividades, como 

a exposição botânica “Florae Fluminensis”, na 

Torre do Tombo, e um seminário sobre socie-

dade e ambiente, organizado pela Associação 

Portuguesa de Sociologia. Para a primavera, 

estão marcadas várias conferências, entre elas 

a Urban Future Global Conference, um dos maio-

res eventos sobre cidades sustentáveis. Estão 

também programadas atividades em Monsanto 

para assinalar o Dia Mundial da Árvore, o Dia 

Internacional de Biodiversidade e o Dia Europeu 

dos Parques Naturais, prevendo-se a realização 

de caminhadas para aprender mais sobre a im-

portância da manutenção de zonas de florestas, 

sobre alterações climáticas e a contribuição da 

presença humana para o desaparecimento de 

algumas espécies que existiam em Lisboa. 

Apesar de ainda não ser conhecido na sua tota-

lidade, o programa da Capital Verde Europeia es-

tende-se até ao final do ano, contando com con-

versas sobre ambiente e alterações climáticas, 

um ciclo de conferências nacionais e múltiplas 

atividades gratuitas com o intuito de abranger o 

maior número possível de pessoas. 
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O World Business Council for Sustainable De-

velopment, através da sua associação em Por-

tugal, o BCSD, juntamente com a Câmara Mu-

nicipal de Lisboa e 56 empresas e instituições 

assinaram o Pacto de Mobilidade Empresarial, 

assumindo o compromisso de tornar as deslo-

cações mais sustentáveis na cidade. 

Esta iniciativa surge em resposta ao desafio 

lançado pelo presidente da câmara, Fernando 

Medina, para “reduzir as nossas emissões e 

tornar todos os tipos de transporte mais sus-

tentáveis”. Nesse sentido, este pacto pretende 

acelerar a transformação da mobilidade urba-

na, sugerindo às entidades que o assinaram a 

adoção de medidas para que a capital passe 

a ter um sistema mais seguro, ecológico, efi-

ciente e acessível. O objetivo passa por pro-

mover soluções e condições para a adoção de 

novos comportamentos, quer por parte dos 

colaboradores das empresas aderentes, quer 

por parte dos seus clientes e fornecedores.

Lisboa vai ter mais ciclovias e a Avenida Infante 

Dom Henrique vai ser requalificada. A câmara 

municipal aprovou a celebração de contratos 

com a Empresa Municipal de Mobilidade e Esta-

cionamento de Lisboa (EMEL) para incluir aque-

las obras nas “Grandes Opções do Plano para 

a cidade de Lisboa para os anos 2019-2022”.  

Assim, as obras na Avenida Infante D. Hen-

rique, bem como nas ruas adjacentes, darão 

continuidade às intervenções realizadas pela 

EMEL no Campo das Cebolas, que já conta com 

um parque de estacionamento. As interven-

ções na avenida, integradas também no Plano 

de Intervenção da Frente Ribeirinha da Baixa 

Pombalina, preveem a existência de quatro 

vias de circulação, sendo uma delas exclusiva 

para transportes públicos, e a ampliação da 

linha do elétrico com o intuito de permitir o 

retorno do percurso a Santa Apolónia. Estão 

também previstas reorganizações ao trânsito 

das ruas Cais da Lingueta, Boqueirão da Praia 

da Galé e do Largo Terreiro do Trigo a fim de 

ser criado mais espaço para os peões. 

Estas intervenções terão um custo de cinco mi-

lhões de euros e procuram criar um acesso dire-

to ao rio Tejo, quebrando a barreira criada pela 

via marginal. 

A autarquia celebrou ainda um contrato com 

a EMEL para a criação e execução de ciclovias, 

um investimento de 27,4 milhões de euros, em 

parte financiados pelo Banco Europeu de Inves-

timento. Desta empreitada, a mais dispendiosa 

será o percurso que liga Benfica a Sete Rios, 

que irá custar 5,1 milhões de euros. A segunda 

obra com um valor mais elevado, estimado em 

três milhões de euros, será o eixo ciclável da 

Avenida Gago Coutinho e a fechar o pódio dos 

maiores empreendimentos está o trajeto ciclá-

vel ocidental, com um custo de 2,5 milhões de 

euros. O contrato estende-se ainda à constru-

ção de uma ciclovia entre Carnide e Telheiras, 

outra no Parque das Nações, bem como nove 

redes na cidade. Além dos novos trajetos, es-

tão previstas obras de continuação de três eixos 

já existentes: entre a Avenida Manuel da Maia 

e a Avenida Afonso Costa; o que liga Alvalade 

à Avenida Gago Coutinho; e o da Avenida dos 

Combatentes até à Rua Lima Basto.

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

MAIS DE 50 
EMPRESAS 
ASSUMEM 
O COMPROMISSO 

REQUALIFICAÇÕES

LISBOA INVESTE NA MOBILIDADE
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O tema para a letra da Grande Marcha de 

Lisboa 2020 é inspirado em Amália Rodri-

gues. No ano em que se celebra o centenário 

do nascimento da fadista, a Câmara Munici-

pal de Lisboa e a Empresa de Gestão de Equi-

pamentos e Animação Cultural voltam a lançar 

o desafio, tendo a letra como tema obrigatório 

“Lisboa” e inspiração na “diva maior” do fado.  

As candidaturas para o hino deste ano já estão aber-

tas e os interessados têm até 28 de fevereiro para 

entregar as suas composições. Desta vez, a escolha 

do vencedor está nas mãos de Renato Júnior, re-

presentante da Sociedade Portuguesa de Autores, e 

dos músicos Carlos Mendes e Rita Guerra. O vence-

dor deste concurso, que já se tornou uma tradição, 

recebe um prémio de 5.500 euros. 

Lisboa foi o local escolhido pela revista Time para fa-

zer o retrato de Greta Thunberg, eleita pela mesma 

publicação “Personalidade do Ano 2019”. A jovem 

ativista sueca esteve em Lisboa no início do mês de 

dezembro antes de rumar a Madrid para participar 

na Cimeira Mundial do Clima. Foi durante a sua curta 

estadia na cidade que a fotógrafa Evgenia Arbugae-

va encontrou o local “perfeito” para retratar a pessoa 

mais jovem a receber a distinção da Time. 

Numa entrevista à mesma revista, a fotógrafa expli-

cou o processo de seleção do local e do momento 

da captação: “Um dia encontrei uma praia calma 

quase deserta apenas com alguns pescadores. Pen-

sei que era o local perfeito. Durante o pôr do sol, o 

céu ficou colorido com as cores de um rosa dourado 

que criou uma linda luz, a maré subiu e as ondas 

começaram a chegar até ela”, descreveu. 

SANTOS POPULARES

AMÁLIA INSPIRA CONCURSO 
PARA GRANDE MARCHA 

REVISTA TIME

CAPA COM GRETA 
THUNBERG “MADE 
IN” LISBOA

A capital portuguesa será palco de mais um grande 

evento internacional, o Congresso Interact, que 

incide sobre publicidade digital. Agendado para 

junho deste ano, terá lugar no Pavilhão Carlos Lopes 

numa organização da associação de empresas 

de conteúdos e comunicação interativa digital, 

Interactive Advertising Bureau (IAB) Portugal, em 

parceria com o IAB Europa. Depois de, em 2016, 

ter decorrido no Parque das Nações, este evento 

regressa a Lisboa, com o intuito de ser um dos 

maiores congressos da área. A organização prevê 

reunir mais de 500 líderes europeus da indústria 

de publicidade digital, assim como especialistas 

do setor e anunciantes. Este congresso revela-

se importante, segundo um dos responsáveis 

pelo pelouro de Eventos do IAB Portugal, Mário 

Matos, uma vez que “a realização de um evento 

desta natureza e com esta envergadura […] vem 

contribuir para a construção de competências e 

estrutura necessárias para enfrentar os desafios 

futuros com maior confiança”.

CONGRESSO INTERACT

MAIS UM EVENTO MUNDIAL EM LISBOA
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A revista CEOWORLD elegeu Lisboa como me-

lhor destino do mundo para se visitar pela pri-

meira vez e a solo. Lidera, assim, o ranking de 

25 destinos elaborado por esta publicação aus-

traliana dedicada a executivos, investidores e 

empresários. SIdney, na Austrália, e Taipé, em 

Taiwan, completam o pódio. 

Além de Lisboa, nos primeiros dez lugares, encon-

tram-se apenas mais três destinos europeus: Cra-

cóvia (Polónia), em quarto lugar, Londres (Inglater-

ra) e Praga (República Checa), em sétimo e oitavo, 

respetivamente. A fechar a lista de destinos para 

conhecer a solo encontram-se a cidade canadiana 

de Vancouver e a capital tailandesa, Banguecoque.

VIAJAR A SOLO

CAPITAL É O MELHOR DESTINO 2020 

A Condé Nast Johansens, da editora da Condé 

Nast Traveller, apresenta o seu primeiro guia 

global de recomendações de hotéis e spas de 

luxo. Das 135 opções apresentadas, em estabe-

lecimentos de África, Ásia, América e Europa, 29 

são portuguesas e 14 ficam em Lisboa. O Farol 

Hotel, Heritage Avenida Liberdade, o Hotel Brita-

nia, o Olissippo Lapa Palace Hotel, O Palácio Estoril 

Hotel, Golf & Spa, o Sofitel Lisbon Liberdade, o 

Solar Do Castelo, The Lumiares Hotel & Spa, ou o 

Tivoli Palácio De Seteais, são, assim, algumas das 

propostas do “Condé Nast Johansens: Luxury Ho-

tels, Spas & Venues - Luxury Hotels”, para 2020. 

Este guia inclui imagens ilustrativas dos espaços, 

informações sobre os destinos, destacando os 

melhores pontos de cada lugar e acrescentando 

comentários editoriais. 

CONDÉ NAST JOHANSENS

LISBOA COM 
14 PRESENÇAS 
NO NOVO GUIA

A Organização Mundial do Turismo (OMT) 

estima que, durante o ano de 2019, a ati-

vidade turística no mundo tenha cresci-

do entre 3 a 4% e perspetiva que este 

crescimento se mantenha em 2020, 

apesar de um ritmo mais moderado.  

Algumas das características apontadas pela 

OMT passam por fatores como o aumento do 

número de ligações aéreas, a maior coneti-

vidade entre destinos, mais oferta de servi-

ços, condições mais favoráveis nos vistos e 

sobretudo maior confiança no turismo global.  

A organização revela que no primeiro semes-

tre de 2019, foram contabilizadas 671 milhões 

de chegadas, em todo o mundo, mais 30 mi-

lhões do que no período homólogo, o que 

se traduz num crescimento de 4%. Portugal, 

recebeu, em 2018, 22,8 milhões de turistas, 

tendo sido o quinto país que mais cresceu en-

tre 2018 e 2019, mais do que destinos como 

México, Itália ou Espanha, encontrando-se 

agora em 17.º lugar do ranking da OMT.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO 

ATIVIDADE VAI CONTINUAR A CRESCER 
EM 2020
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As companhias aéreas TAP e Qatar Airways vão 

aumentar o número de ligações a Lisboa no iní-

cio do verão. 

O balanço que a companhia aérea do Qatar faz 

dos primeiros seis meses de atuação em Portugal 

é “bastante positivo” e a prova disso encontra-se 

na quase duplicação de voos anunciada para ju-

nho. Assim, vai passar a realizar 13 ligações com 

Lisboa, pois acredita que o país tem “um enorme 

potencial de crescimento a curto prazo”. 

Também a TAP prevê reforçar as suas rotas para 

a capital portuguesa, mais concretamente desde 

Santiago de Compostela, na Galiza (Espanha). A 

partir do dia 6 de junho vão passar a fazer-se 

duas ligações diárias entre Lisboa e a cidade ga-

lega, com partidas da capital às 8:30 e 14:05 e 

no sentido inverso às 11:45 e 17:20. 

LIGAÇÕES AÉREAS 

TAP E QATAR AIRWAYS REFORÇAM ROTAS

A revista Internacional Living, através do estudo 

Global Retirement Index, elege Portugal como 

o melhor destino para os aposentados viverem 

em 2020. Este índice realiza-se anualmente e 

analisa fatores como alojamento, benefícios e 

descontos, custos de vida, entretenimento e 

socialização, cuidados de saúde, clima, entre ou-

tros, numa lista que engloba 24 países. 

A publicação refere que os reformados em 

Portugal “podem viver bem” com cerca de 2.500 

euros. No entanto, se optarem por cidades como 

Lisboa, Cascais, Porto ou Algarve o orçamento já 

deverá rondar os três mil. As principais vantagens 

apontadas pela revista são os cuidados de saúde e 

a qualidade dos profissionais, o clima com tempe-

raturas moderadamente quentes e as facilidades 

digitais, nomeadamente, a rede de fibra ótica.  

GLOBAL RETIREMENT INDEX

PORTUGAL É O 
MELHOR PAÍS PARA 
REFORMADOS
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NOVA ESPLANADA 

BAR & PAVILION EM BELÉM

TRIP PLANNER 

PLANEAR A VISITA NO SITE VISIT LISBOA

O Bar & Pavilion, concessionado pela Asso-

ciação Turismo de Lisboa, está agora pron-

to para proporcionar momentos de lazer 

ou de trabalho junto à frente ribeirinha. 

Depois de ter sido demolido aquando das obras 

de construção da ponte pedonal que liga o Mu-

seu Nacional dos Coches ao rio, o espaço foi 

recentemente reconstruído. Projetada pelo ar-

quiteto Ricardo Bak Gordon, em 2011, esta es-

planada pode descrever-se como um “pavilhão 

O Trip Planner, a ferramenta que ajuda os turistas a 

planear a sua visita pela capital, está cada vez mais 

completo. Para utilizar esta aplicação disponível no 

site Visit Lisboa é necessário iniciar sessão com 

uma conta pessoal ou através do Facebook. De 

seguida, escolhem-se as datas de início e de fim 

da visita e o local onde se pretende começar. Ime-

diatamente abaixo, são apresentadas várias cate-

gorias de atividades, entre elas, “observação de 

aves”, “aventura e natureza”, “desportos”, “atra-

ções”, “monumentos e museus”, “golf”, “surf” 

ou “sol e mar”. Assim, o turista pode escolher os 

tópicos que mais lhe interessam e continuar para 

a página seguinte, onde são expostas, em lista, as 

atividades disponíveis nas datas indicadas, os ho-

rários de funcionamento, os preços, quando dispo-

níveis, bem como a que distância se encontram do 

ponto definido como partida. Após a seleção dos 

pontos de interesse, obtém-se um mapa com o 

percurso e que inclui as várias paragens para mais 

facilmente criar uma rota linear e não desperdiçar 

tempo entre atividades, mas que também permite 

desenhar uma rota com mais ziguezagues, se o 

intuito for perder-se pelas ruas da cidade. 

jardim”. Estende-se por uma área de 100m2, 

onde apenas 60 são de interior, entre o rio Tejo, 

o Museu Nacional dos Coches e o Museu de 

Arte, Arquitetura e Tecnologia. Procura contra-

riar a ideia de espaço fechado com esplanada e, 

como tal, o interior e o exterior podem funcionar 

como um só, uma vez que estão separados por 

duas portas envidraçadas que podem ser reti-

radas por completo. A geometria da estrutura 

e a forma como foi construída permitem um 

ambiente aberto sobre o rio, bem como uma 

atmosfera intimista sob cobertura. 

©
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O "BOOM" TURÍSTICO FAZ-SE 
SENTIR DE FORMA CLARA

GONÇALO SALGADO
SÓCIO DO GRUPO SUSHICAFÉ 

O grupo 
SushiCafé detém 
13 restaurantes 
com conceitos 
distintos assentes 
em gastronomia 
internacional, mas, 
segundo o sócio 
Gonçalo Salgado, 
todos mantêm 
“a perspetiva 
portuguesa”. A 
marca foca-se na 
modernidade e 
na qualidade da 
oferta e prevê o 
desenvolvimento 
de novos 
conceitos, que 
poderão conduzir 
a novas “origens 
gastronómicas”. 
Quanto ao impacto 
do turismo no 
negócio, adianta 
que é positivo, 
até porque muitos 
dos espaços se 
localizam nos eixos 
turísticos naturais.
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O conceito da marca SushiCafé 

relaciona-se com o ADN cosmo-

polita de Lisboa. Em que medi-

da isso se torna atrativo para os 

turistas? 

O grupo SushiCafé tem a sua ori-

gem e crescimento em Lisboa. 

Neste momento, dos 13 restauran-

tes que temos em funcionamento, 

todos são na Grande Lisboa e 12 

são no interior da cidade. O facto 

de os nossos projetos serem pen-

sados e executados por portugue-

ses, apesar de a gastronomia ser 

internacional, e com um ADN vin-

cado na qualidade e modernidade, 

permite aos turistas experienciar 

aquilo que Portugal tem para ofe-

recer de melhor, mesmo em áreas 

gastronómicas diversas e interna-

cionais. Por outro lado, alguns dos 

nossos restaurantes têm localiza-

ções únicas que, certamente, irão 

deslumbrar os turistas, como, por 

exemplo, o Este Oeste, no Centro 

Cultural de Belém, o Avenida Sushi-

Café junto à emblemática Avenida 

da Liberdade, ou o Izanagi, nas Do-

cas, apenas para enumerar alguns.

O grupo SushiCafé está pre-

sente em treze espaços: o que 

os distingue e o que os une?  

A diferenciação está assente em 

oito conceitos diferentes com po-

sicionamentos completamente dis-

tintos. Destes diferentes conceitos, 

quatro são de cozinha japonesa, 

dois pan-asiáticos, um japonês/

italiano e um último italiano. Clara-

mente que aquilo que une cada um 

destes diferentes conceitos e res-

taurantes é a atenção à qualidade 

e a preocupação em oferecer expe-

riências únicas aos nossos clientes.  

De que forma o boom turístico tem 

beneficiado os vossos espaços?

Verificamos que temos cada vez 

mais turistas nos nossos espaços, 

O grupo SushiCafé afirma-se 

“muito empenhado” em me-

lhorar o desempenho ambien-

tal e em trabalhar em conjunto 

com as comunidades locais, na 

melhoria da qualidade e sus-

tentabilidade. 

“Logo no início de 2019, aca-

bámos completamente com 

as palhinhas de plástico, 

substituindo-as por papel reci-

clado. Nos últimos meses, te-

mos estado a trabalhar numa 

nova gama de embalagens de 

takeaway, também em pa-

pel, para substituir as atuais, 

de plástico. Esta alteração tem 

particular importância, uma vez 

que o takeaway e as entregas 

em casa têm crescido a um rit-

mo muito acelerado”, concreti-

za o sócio, acrescentando que 

outras iniciativas de redução 

de plásticos e aumento da uti-

lização de materiais amigos do 

ambiente “virão a seu tempo”. 

“Estamos também a trabalhar 

com diversas entidades com o 

objetivo de melhorar o nosso 

impacto na sociedade através 

dos nossos conhecimentos na 

área alimentar e de alguma 

capacidade financeira. Seja 

melhorando a utilização do 

desperdício que geramos nos 

nossos restaurantes, seja atra-

vés de apoios à produção de 

produtos alimentares em co-

munidades carenciadas”, com-

pletou Gonçalo Salgado.

O caminho da sustentabilidade
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pelo que o impacto do boom tu-

rístico se faz sentir de uma forma 

clara, principalmente nos restau-

rantes mais próximos dos circuitos 

turísticos naturais. 

Qual é a proporção de turistas 

entre os clientes e quais são as 

nacionalidades que mais vos 

procuram?

Neste momento, não temos dados 

completamente fidedignos sobre a 

percentagem de turistas nas nossas 

operações. Recentemente, fizemos 

uma alteração no nosso sistema de 

front-office, de forma a que pos-

samos, no futuro, identificar essa 

informação. Posso, no entanto, di-

zer que temos uma operação em 

particular, no Time Out Market, com 

mais de 90% de clientes estrangei-

ros.

Desde que abriu, em 2005, que 

o grupo tem vindo a crescer e 

a expandir conceitos. Qual a im-

portância desta expansão?

Esta expansão foi a consequência 

da nossa ambição empresarial, 

mas também da satisfação dos 

nossos clientes, que originou o 

sucesso das nossas operações. 

Temos como objetivo trazer ao 

mercado experiências modernas 

e inovadoras assentes em gastro-

nomias de origens diversas, mas 

sempre na perspetiva portuguesa 

e, muitas vezes, explorando a li-

gação entre essas gastronomias e 

a nossa.

Quais serão as novidades que 

2020 vai trazer? 

Felizmente, ideias não faltam! Es-

tamos numa fase de análise apro-

fundada de cada uma das oportu-

nidades em carteira, de forma a 

podermos tomar decisões finais. 

Temos projetos de expansão de 

alguns dos conceitos atuais, em 

Lisboa e noutras cidades do País, e 

temos projetos de desenvolvimen-

to de novos conceitos originais, que 

nos poderão levar a outras origens 

gastronómicas.

A marca está num período de 

expansão, mas vai manter-se 

concentrada na cidade ou con-

tinuar a crescer para a região de 

Lisboa?

Temos previsto expandir para fora 

da zona de Lisboa, em colaboração 

com parceiros locais.

Sobre as vantagens que o 

grupo encontra em perten-

cer à Associação Turismo 

de Lisboa, Gonçalo Salgado 

adianta que a decisão de 

aderir assentou no facto 

de a base de clientes dos 

restaurantes ser cada vez 

mais internacional, o que 

“permitiu identificar a opor-

tunidade de captar ainda 

mais clientes estrangeiros”. 

“Acreditamos que a ATL é 

uma fonte de informação 

e inspiração muito credível 

e com crescente utilização 

por parte dos turistas, tanto 

ao nível de grupos, como 

de individuais”, comentou.

As vantagens 
de pertencer 
à ATL



VVisita Guiada  |
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

15

que defendia um clube aberto 

a todos e que desenvolvesse os 

valores e a cultura desportiva 

em Portugal. A identidade do 

Sporting CP é mais do que os 

seus símbolos, como o leão ou 

o verde e branco, são os valores 

representados e comunicados na 

visita ao Estádio e Museu Sporting.

CINCO RAZÕES PARA VISITAR 

MUSEU DO SPORTING
A diretora do Museu do Sporting, Isabel Victor, é a anfitriã desta visita guiada 
ao espaço que conta a história e as memórias de um dos principais clubes 
portugueses. Uma visita que começa no próprio estádio e que pode até ser 
protagonizada por um dos atletas que vestem a camisola verde e branca.

1. LOCAIS EMBLEMÁTICOS 

DO ESTÁDIO JOSÉ ALVALADE

A visita guiada ao Estádio 

José Alvalade é sempre uma 

experiência carregada de emoção. 

Os visitantes são convidados 

a percorrer o caminho dos 

jogadores, com início na mítica 

Porta 10A, passagem pelo 

balneário e subida ao relvado. A 

magia do futebol tem ainda outros 

pontos de interesse, como a sala 

de conferências de imprensa e 

a tribuna presidencial, onde é 

possível experienciar grandes 

momentos em família. 

2. O CLUBE QUE FORMOU 

OS MELHORES DO MUNDO

A formação está na génese do 

Sporting CP. O único clube que 

formou dois jogadores considerados 

os melhores do mundo pela UEFA 

ostenta, orgulhosamente, alguns 

objetos destas duas grandes figuras: 

Cristiano Ronaldo e Luís Figo. No 

Museu Sporting é possível ver as 

fichas de jogador dos dois atletas, 

bem como os cartões de sócio, que 

demonstram a ligação dos melhores 

do mundo ao clube que os formou. 

.

3. HISTÓRIA E IDENTIDADE 

DO SPORTING CP

Esta visita guiada é uma grande 

oportunidade para aprofundar o 

conhecimento sobre a história e a 

identidade do Sporting CP. Clube 

fundado em 1906, o seu principal 

fundador foi José Alvalade, um 

pensador moderno do desporto 

4. ECLETISMO E DESPORTO 

NACIONAL

Como um dos clubes que mais 

contribuiu para a evolução do 

desporto em Portugal, atualmente 

com 55 modalidades e milhares 

de atletas de ambos os géneros 

e várias faixas etárias, o Museu 

Sporting reflete uma cultura 

desportiva diversa e inclusiva.  Com 

36 conquistas europeias em sete 

modalidades distintas, os visitantes 

poderão ter noção da dimensão do 

ecletismo do Sporting CP, nas suas 

várias vertentes.

5. VISITAS DE AUTOR

As “Visitas de Autor” são 

oportunidades únicas para 

conhecer e partilhar histórias 

sobre o Sporting Clube de 

Portugal, com ídolos do clube 

verde e branco. Na primeira 

quinzena de cada mês, um dos 

sábados está reservado para esta 

atividade que gera momentos 

únicos. Figuras como Francis 

Obikwelu, Fernando Mamede, 

Madjer, Hilário ou Ana Borges 

foram alguns dos protagonistas 

destas visitas. Os visitantes 

podem dialogar e partilhar 

memórias com as figuras que 

apresentam o museu pela sua 

própria voz. 
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EMPRESAS 
GERARAM VOLUME 
DE NEGÓCIOS 
DE 2 MIL MILHÕES 
DE EUROS
O concelho do Seixal afirma-se
como um dos principais 
polos de desenvolvimento 
da região e do País, no qual 
“nasceram” 637 empresas 
em 2018, entre sociedades 
anónimas e cooperativas, além 
de empresários em nome 
individual, banca e seguros, 
afirma o presidente da câmara 
municipal, Joaquim Santos, 
acrescentando que o volume 
de negócios gerado foi de 
dois mil milhões de euros.

JOAQUIM SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DO SEIXAL
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No segundo ano do segundo 

mandato à frente da autarquia 

do Seixal, que pontos do progra-

ma foram já cumpridos e quais 

os que estão por cumprir? Que 

projetos que irão avançar este 

ano e onde, concretamente?

O nosso projeto autárquico de va-

lorização do território e defesa in-

transigente dos interesses da nossa 

população assenta num programa 

eleitoral ambicioso e inovador, que 

vem registando níveis elevados de 

cumprimento. Nestes primeiros dois 

anos, podemos afirmar que 70% 

dos compromissos se encontram 

concretizados ou em concretização, 

e apenas 30% das propostas por ini-

ciar. Conseguimos reforçar a situação 

económico-financeira da autarquia, 

registando-se uma evolução muito 

positiva dos seus principais indica-

dores. Esta situação traduz-se num 

ciclo virtuoso de progresso, como 

também no aprofundar do nível de 

investimento municipal em todas as 

áreas de competência da autarquia, 

de que são exemplo o Centro Dis-

tribuidor de Água de Fernão Ferro, 

a Piscina Municipal de Paio Pires, 

os dois quartéis de bombeiros (de 

Fernão Ferro e Amora), o Pavilhão 

Desportivo em Foros de Amora, as 

duas ampliações das escolas bási-

cas de Paio Pires e Quinta de Santo 

António, o novo Parque Urbano do 

Seixal ou o processo de realojamen-

to de Vale de Chícharos. Destacando 

alguns dos projetos que vão avançar 

brevemente, elenco o lançamento 

dos concursos das obras da Loja do 

Cidadão, do Centro de Dia do Casal do 

Marco, o apoio à construção dos lares 

de idosos em Fernão Ferro e Corroios, 

o lançamento da 1.ª fase do Parque 

Metropolitano da Biodiversidade, o 

desenvolvimento dos projetos para 

a construção do troço da alternati-

va à EN10 até Amora, a construção 

do Centro Internacional de Medalha 

Contemporânea e o lançamento do 

concurso para a construção do novo 

Centro de Recolha Oficial de Animais 

de Companhia.

O concelho tem-se revelado 

atrativo para o investimento dos 

agentes económicos? 

Sim, constatamos o grande interes-

se que o concelho do Seixal tem 

Joaquim Cesário Cardador dos 

Santos, 43 anos, é licencia-

do em Engenharia Civil, pelo 

Instituto Superior Técnico, e 

em Gestão, pela Universidade 

Aberta. É presidente da Câma-

ra Municipal do Seixal desde 

2013. Eleito vereador nas elei-

ções autárquicas de 2001 – com 

responsabilidades em diversas 

áreas, como a Mobilidade e 

Trânsito, o Desporto e Associa-

tivismo, Obras e Equipamen-

tos Municipais, Infraestruturas, 

Água, Saneamento, Espaços 

Verdes e Metro Sul do Tejo –, 

desempenhou o cargo de vice-

-presidente de 2005 a 2013. 

Foi presidente do Conselho de 

Administração da Agência Mu-

nicipal de Energia do Seixal, en-

tre 2002 e 2010. Desde 2011 

e até 2017, coordenou o Grupo 

de Vereadores da Mobilidade e 

Transportes da Área Metropo-

litana de Lisboa. É presidente 

do Conselho de Administração 

da Rede Portuguesa dos Mu-

nicípios Saudáveis e represen-

tante da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses no 

Conselho Nacional do Despor-

to. É também coordenador do 

Movimento Municípios pela Paz 

e representante dos municípios 

pela Associação Nacional de 

Municípios no Conselho Nacio-

nal para as Migrações.

Perfil: Joaquim dos Santos 

Para uma 
valorização plena 
do território, 
falta concretizar 
também o 
investimento 
público 
fundamental 
para o concelho, 
para a região 
e para o País

suscitado, em virtude do reconhe-

cimento do trabalho desenvolvido 

pela autarquia na potenciação do 

território, afirmando-o como um 

dos principais polos de desenvolvi-

mento da região e do País. Dados 

de que dispomos, relativos a 2018, 

indicam o “nascimento” de 637 

novas empresas, entre sociedades 

anónimas a cooperativas, e não se 

contabilizando aqui os empresá-

rios em nome individual, banca e 

seguros. É um número que reflete 

um aumento de 55% em relação 

a 2014. O volume de negócios ge-

rado pelas empresas do concelho 

ascendeu, em 2018, a dois mil mi-

lhões de euros. De salientar anda 

que mais de 10% das empresas se-

diadas no concelho são exportado-

ras. Entre projetos de investimento 

público e privado, em curso ou pre-

vistos, são mais de 900 milhões de 

euros que vão contribuir para este 

novo ciclo de desenvolvimento 

económico e social.

A indústria tem um peso rele-

vante no território. Como se ca-

rateriza a já instalada e a que 

poderá estar em projeto?

É verdade. O Plano Diretor Municipal 

do Seixal, de março de 2015, 

confirmou a aposta do concelho na 

estratégia de incremento do nosso 

desenvolvimento económico e social. 

Nele, a câmara traçou os principais 

eixos de desenvolvimento, que re-

fletem uma estratégia que consa-

gra uma aposta clara na fixação da 

indústria, logística e serviços, mas 

também no turismo. Na criação de 

novas áreas de desenvolvimento 

económico, destaca-se o Projeto do 

Arco Ribeirinho Sul/Lisbon South 

Bay, através da criação de condições 

para o reforço do desenvolvimento 

do polo industrial existente e da 

procura de novas unidades produti-

vas. Na nossa perspetiva, o reforço 

da matriz industrial no concelho 

corresponde não só à garantia da 

fixação da população no município, 

como ao necessário contributo para 

a produção nacional, fator decisivo 

em termos da independência do 

País, além dos evidentes benefícios 

económicos e sociais para a nossa 

população. Como resultado desta 

estratégia, vamos ter em breve no 

concelho a instalação da empresa 

Hovione, uma grande multinacional 

portuguesa da área das ciências da 

Saúde, que irá gerar riqueza e criar 

centenas de postos de trabalho 

qualificados.

Quando diz que a zona da Mun-

det está em profunda transfor-

mação, o que significa concreta-

mente esta afirmação?

Significa que temos realizado um 

forte investimento no espaço da 

antiga fábrica corticeira Mundet, 

criando espaços e projetos cul-

turais, desportivos, patrimoniais, 

ambientais e de restauração, que 

ainda vão dar mais vida ao nú-

cleo urbano antigo do Seixal. São 

exemplo o novo Parque Urbano do 

Seixal, um miradouro natural para a 

Baía do Seixal e para Lisboa, o Pa-

vilhão Desportivo Municipal Leonel 

Fernandes, para a prática do hóquei 

em patins, e o Armazém 56 – Arte 

Sx, dedicado a iniciativas culturais. 

Aqui está também a nascer o Ho-

tel Mundet, um projeto há muito 

desejado e que vai trazer mais tu-

rismo e desenvolvimento para esta 

zona. 
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AUTENTICIDADE DE 
UM TERRITÓRIO ÚNICO

Que projetos turísticos tem o mu-

nicípio e em que fase se encon-

tram? Que novidades são expec-

táveis a curto e a médio prazo? 

No quadro da intervenção urbana 

com vocação turística e na área 

envolvente à baía, estamos a de-

senvolver projetos em toda a sua 

extensão, na Frente Ribeirinha do 

Seixal, na Frente Ribeirinha de Amo-

ra e na restinga da Ponta dos Cor-

vos, procurando preservar o que de 

melhor temos: a autenticidade de 

um território único. Em pleno núcleo 

urbano antigo do Seixal, de aspeto 

renovado, já está em construção o 

primeiro empreendimento turístico 

de 4 estrelas da frente ribeirinha – o 

Hotel Mundet, que mencionei antes. 

Subordinado ao tema da cortiça, 

pela memória do espaço em que 

se insere, terá 94 alojamentos e a 

inauguração prevê-se para 2021. 

Estima-se um investimento de 16 

milhões de euros. Mas estão pla-

neadas mais unidades hoteleiras, 

designadamente o Hotel e Porto de 

Recreio do Seixal, cujo procedimen-

to de hasta pública está em concre-

tização, e uma outra junto ao Pala-

cete da Quinta da Trindade. Do outro 

lado da Baía, na Frente Ribeirinha 

de Amora, estamos a preparar os 

estudos para o Porto de Recreio de 

Amora, também com uma unidade 

hoteleira, projeto associado a uma 

intervenção de requalificação de 

toda a área que irá ver prolongado 

o seu passeio ribeirinho até à envol-

vente do Estádio Municipal da Medi-

deira, que também irá ser renovado, 

e onde irá nascer o Centro Náutico 

de Amora. O eco-resort do Seixal, 

aproveitando os cerca de 90 hecta-

res da restinga da Ponta dos Corvos, 

possibilitará um turismo ligado à na-

tureza e à preservação do ambiente, 

com construção sustentável. De uma 

riqueza natural invulgar e uma forte 

proximidade a ecossistemas ainda 

bastante íntegros, exerce uma enor-

me atratividade sobre os habitantes 

das zonas urbanas circundantes. São 

projetos de regeneração urbana 

de grande dimensão, associados à 

promoção turística do Seixal, que, 

saliente-se, tem vindo a crescer de 

forma expressiva, fruto da campa-

nha da autarquia “Seixal, uma Baía 

no Coração do Tejo”.

Em termos de interesse turís-

tico, quais são os locais a não 

perder no concelho?

A Baía do Seixal, com quase 500 

hectares, é o recurso natural mais 

valioso e, desde há várias gera-

ções, o polo de desenvolvimento 

económico, social e ambiental do 

Vocação marítima seixalense
Questionado sobre de que 

modo tem evoluído a vocação 

marítima seixalense, Joaquim 

Santos recorda que a câmara 

municipal tem vindo, desde há 

duas décadas, a desenvolver 

planos e programas de valori-

zação visando a rentabilização 

da Baía do Seixal. “Neste âm-

bito, destacam-se as infraestru-

turas e equipamentos de quali-

ficação das frentes ribeirinhas, 

a criação da Estação Náutica 

Baía do Seixal, com dois pontos 

de acostagem – Seixal e Amora 

–, bem como a preparação de 

dois novos portos de recreio. 

Acrescem os programas de re-

vitalização dos núcleos urbanos 

antigos, a recuperação de pa-

trimónio histórico, a valorização 

ambiental da Baía do Seixal 

com o tratamento integrado 

de efluentes, e a promoção de 

projetos e iniciativas no âmbi-

to do desporto, da cultura, do 

turismo e das atividades eco-

nómicas”, salienta. De realçar 

também a “intensa atividade” 

das diversas associações náuti-

cas do concelho, que motivou 

o desenvolvimento de projetos 

para a construção de dois no-

vos centros náuticos, nas fren-

tes ribeirinhas do Seixal e de 

Amora, acrescenta.
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concelho. Com uma ampla frente 

ribeirinha, o Seixal é um destino 

perfeito para a prática das ativi-

dades de náutica de recreio, não 

só pelas suas caraterísticas únicas, 

nomeadamente a configuração de 

um porto de abrigo natural, como 

também pela sua excelente loca-

lização perto da capital. Classifica-

das como Reserva Ecológica Na-

cional, a baía e respetivas frentes 

ribeirinhas integram uma área hú-

mida da maior importância a nível 

nacional e europeu, pela sua ele-

vada biodiversidade e excecional 

qualidade paisagística. Os vários 

núcleos do Ecomuseu Municipal – 

Núcleo Naval, a Tipografia Popular, 

o Moinho de Maré de Corroios e 

exposições da Mundet – dão a co-

nhecer o património do concelho, 

bem como a sua história, visando 

a promoção da cultura e das tra-

dições do Seixal. Destaque ainda 

para o Núcleo de Olaria Romana 

do Rouxinol, monumento nacional, 

e para a Quinta da Fidalga e para 

a Oficina de Artes Manuel Carga-

leiro, um equipamento cultural de 

excelência. O Seixal tem também 

duas embarcações tradicionais 

do estuário do Tejo do século XX: 

o varino “Amoroso” e o bote de 

fragata “Baía do Seixal”. A bordo 

destes é possível passear pela Baía 

do Tejo e conhecer a sua fauna e 

flora, bem como o património que 

se encontra ao longo das margens.

Relativamente à Baía do Sei-

xal, há alguma iniciativa que 

queira destacar?

A Câmara Municipal do Seixal está 

a implementar um Laboratório Vivo 

para a Descarbonização (LVpD), em 

que serão desenvolvidos 17 pro-

jetos de forma integrada junto à 

Baía do Seixal, referentes às áreas 

da mobilidade, energia, economia 

circular, ambiente e habitação. O 

principal objetivo é fomentar a des-

carbonização através de soluções 

tecnológicas que aumentem a efi-

ciência e reduzam o consumo de 

Entre projetos 
de investimento 
público e 
privado, em curso 
ou previstos, 
são mais de 
900 milhões 
de euros que 
vão contribuir 
para este 
novo ciclo de 
desenvolvimento 
económico 
e social
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energia e cocriar cidades inovadoras, 

sustentáveis e inclusivas que visem 

a melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos e das comunidades.

No plano cultural, quais são as 

principais iniciativas?

O Seixal possui uma vida cultural 

muito dinâmica, permitindo aos 

munícipes terem acesso a bons es-

petáculos sem que para isso tenham 

de sair do concelho. Destaco o Festi-

val Internacional SeixalJazz, que, em 

2019, comemorou a sua 20.ª edição, 

e que tem trazido ao concelho gran-

des nomes deste género musical. 

Decorreu também recentemente 

o Festival de Teatro, que apresenta 

variadas peças de grande qualidade, 

assim como a Aldeia Natal do Seixal 

e a festa de passagem de ano. Ao 

longo de todo o ano, passam pelo 

Auditório Municipal grandes nomes 

da música, de que é exemplo o con-

certo de Rodrigo Leão. Destaco ain-

da o Festival do Maio e o Fado Food 

Fest, duas iniciativas culturais de 

grande importância para o concelho, 

além das festas populares.

REFORÇAR A REDE 
DE TRANSPORTES 
PÚBLICOS

O concelho está bem servido em 

termos de acessibilidades?

A resposta é afirmativa, sendo que 

o concelho é atravessado por duas 

autoestradas (A2 e A33), por uma 

linha de caminho de ferro que liga 

Lisboa a Coina, através da Ponte 25 

de Abril, com quatro estações fer-

roviárias no concelho, além de um 

terminal fluvial que liga o Seixal ao 

Cais de Sodré. Mas há muito por 

fazer, especialmente no âmbito da 

rede de transportes públicos, que se 

deseja integrada e eficaz, designa-

damente com a expansão do Me-

tro Sul do Tejo, o reforço do serviço 

ferroviário, dos transportes fluviais 

e de autocarros de passageiros e 
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O impacto decorrente da 

instalação do Centro de Trei-

nos do Benfica no Seixal é 

tremendo, afirma Joaquim 

Santos, salientando que cons-

titui “um orgulho” para o 

concelho. “Tem sido notável 

o trabalho realizado, visível 

pelos resultados alcançados 

pela equipa principal e por to-

dos os escalões de formação. 

Tem também contribuído de 

forma decisiva para a notorie-

dade do concelho e o aumen-

to de emprego e da riqueza”, 

sublinha.

Impacto 
do Centro 
de Treinos 
do Benfica

O reforço da 
matriz industrial 
no concelho 
corresponde não 
só à garantia 
da fixação da 
população no 
município, como 
ao necessário 
contributo para 
a produção 
nacional

a concretização das infraestruturas 

de mobilidade por realizar, como a 

Estrada Regional 10 com a ponte 

Seixal-Barreiro. A eliminação das 

portagens na A33 concorreria igual-

mente de forma muito positiva para 

a melhoria da mobilidade concelhia, 

sendo ainda necessária a construção 

de um novo nó de acesso à A2, nos 

Foros de Amora, bem como a re-

qualificação da EN378. Ainda relati-

vamente à mobilidade sustentável, 

merece destaque o investimento da 

autarquia no alargamento da rede 

ciclável, que vai crescer em 2020, 

a colocação de postos de abaste-

cimento de veículos elétricos e a 

criação de um serviço turístico e de 

proximidade de transporte de pas-

sageiros em veículos elétricos.

 

Como define e enquadra a ci-

dade na Área Metropolitana de 

Lisboa?

O município do Seixal, com 95 km2 

de superfície, composto pelas fregue-

sias de Aldeia de Paio Pires, Amora, 

Arrentela, Corroios, Fernão Ferro e 

Seixal, situa-se na península de Setú-

bal e está muito próximo de Lisboa, 

cidade a que é facilmente ligado por 

autoestrada, por via fluvial e por fer-

rovia. O concelho possui atualmen-

te cerca de 170 mil habitantes, e o 

significativo crescimento e desen-

volvimento transformou, em pouco 

tempo, um território de caraterísticas 

predominantemente rurais num con-

celho urbano constituído por aglome-

rados de grandes dimensões, quer 

populacionais, quer em número de 

empresas e estabelecimentos e ain-

da de equipamentos sociais. Enquan-

to espaço de centralidade, em termos 

empresariais e populacionais, come-

ça assim a assumir-se, devido à sua 

posição geográfica, quer no âmbito 

da península de Setúbal, quer da Área 

Metropolitana de Lisboa, posição esta 

que tem vindo a ser reforçada através 

do investimento nas acessibilidades 

ferro e rodoviárias e na melhoria da 

rede de transportes públicos.

Que iniciativas gostaria de ver 

implementadas até ao final do 

mandato e como vê o futuro do 

Seixal? 

Vejo um concelho em franco desen-

volvimento, um concelho cada vez 

melhor para se viver, trabalhar ou 

visitar. Para uma valorização plena do 

território, falta concretizar também o 

investimento público fundamental 

para o concelho, para a região e para 

o País, da responsabilidade do Poder 

Central. Intervenções determinantes 

há muito identificadas, cujo adiamen-

to sucessivo minora a capacidade de 

cumprir a missão de desenvolvimen-

to dos órgãos autárquicos. Em maté-

ria de Saúde, é fundamental avançar 

de forma determinada para a cons-

trução do hospital do Seixal. Na área 

da Educação, é fundamental a cons-

trução da Escola Básica dos 2.º e 3.º 

ciclos em Fernão Ferro e proceder a 

um profundo investimento nos equi-

pamentos existentes em avançado 

estado de degradação e muitos deles 

sem pavilhões desportivos escolares. 

O Estado tem de assumir o seu papel 

decisivo nestas matérias, e de reforço 

da economia, de incremento da atra-

tividade e de exploração do potencial 

pleno da região, aqui se inserindo os 

projetos e infraestruturas estruturan-

tes e determinantes para a promoção 

de um desenvolvimento económico 

e social equilibrado e equitativo, de-

signadamente a construção do novo 

aeroporto de Lisboa, a construção da 

Terceira Travessia do Tejo (rodoferro-

viária), a instalação do Novo Terminal 

de Contentores do Porto de Lisboa, 

a criação da ligação ferroviária de 

Sines-Badajoz ou a criação da ligação 

ferroviária de Alta Velocidade (TGV), 

entre Lisboa e Madrid.



P  | Postal de Lisboa
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

22

“Sou alfacinha, nasci no bairro de Alcânta-

ra, mas foi na Ericeira durante umas férias de 

verão, que encontrei o meu caminho na vida, 

o mar. Só me consegui mudar definitivamen-

te para a minha tão desejada Ericeira após ter 

acabado o 12.º ano, que correspondeu à data 

da minha passagem de prospeção de surfista a 

profissional da modalidade.

É verdade que, nos quase 20 anos que se suce-

deram, a minha relação com Lisboa pouco mais 

passou das frequentes viagens para o aeropor-

to, de alguns escassos jantares e de alguns ain-

da mais escassos momentos de confraterniza-

ção com amigos. Vida de desportista não é fácil!

Foi depois de me apaixonar por aquela que viria 

a ser a mãe dos meus filhos que a minha verda-

UMA CIDADE ESPECIAL

almoço estar a surfar na Ericeira, ou na linha do 

Estoril, algumas das melhores ondas da Europa 

e ainda ter tempo de ir buscar o meu filho à 

escola para o levar a andar de bicicleta na mar-

gem do Tejo. 

Na minha lista de “must-see”, nunca descarto 

uma visita ao Castelo de São Jorge, especial-

mente ao final da tarde, quando a cor dourada 

banha a cidade e o tom avermelhado do reflexo 

dos telhados ganha vida. Observar o movimen-

to da cidade, a ponte 25 de Abril e deambular 

pelos corredores do castelo são visita obriga-

tória, especialmente quando recebo amigos 

de fora. Também adoro passear pelas ruas do 

Bairro Alto, entrar num ou outro bar e deixar-me 

arrastar até ao Cais do Sodré para jantar. 

Quando bate a fome, as opções são mais do que 

muitas, mas mantenho-me fiel ao Pap’Açorda, 

pois são mestres a transportarem a nossa cozi-

nha típica portuguesa para patamares estratos-

féricos! Quando preciso matar a minha gula, ou 

vou até à pizzaria Casanova, à beira do rio Tejo, 

ou ao Ground Burger, comer o melhor hambur-

ger vegetariano (já ouvi dizer que o de carne é 

ainda melhor) da cidade! Faço também visitas 

frequentes ao café Choupana, para comer aquele 

que, para mim, é o melhor croissant da cidade, à 

pastelaria Versalhes para um almoço mais clás-

sico ou mesmo ao Galeto para um jantar fora de 

horas! Enfim, em Lisboa a lista é extensa e todos 

os dias eu mesmo vou sendo surpreendido com 

novos espaços abertos, que só vêm completar 

ainda mais este nosso lindo cantinho!

O postal desta edição é assinado por um “alfacinha” que confessa ter-se apaixonado 
primeiro pelo mar da Ericeira. O surfista Tiago Pires revela que a sua relação inicial 
com Lisboa se prendia sobretudo com viagens para o estrangeiro. Só mais tarde, 
“mais velho” e “mais assertivo”, começou a frequentar a “nossa linda cidade” 
e a “apreciar a sua singularidade”, elevando-a a “maravilha urbana deste planeta”.

deira relação com Lisboa se começou a desen-

rolar. Mais velho, mais sábio e mais assertivo, 

comecei a frequentar a nossa linda cidade mais 

regularmente e o interesse pela mesma come-

çou a ganhar forma. 

Com o tempo, aprendi a deslocar-me dentro dela, 

a apreciar a sua singularidade, assim como a 

confinar-lhe o estatuto de maravilha urbana deste 

planeta. A cidade das 7 colinas detém um tom cro-

mático único e não há ninguém que não o valide.

As opções desportivas, culturais e gastronómi-

cas que esta cidade oferece são um caso ímpar 

e tornam Lisboa numa espécie de “case-study” 

do século XXI. Posso comprova-lo melhor do 

que ninguém, pois, no mesmo dia, consigo ter 

uma reunião de negócios de manhã, à hora do 
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VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS

SÉCULOS DE HISTÓRIA PARA CONHECER
Lisboa encerra debaixo das suas colinas várias histórias e, sobretudo, História. Numa 
viagem arqueológica pela cidade é possível visitar vários tesouros, como os vestígios de 
uma fábrica romana de molhos de peixe, ou um teatro romano que remonta ao século IV. 
À vista de todos, mas “escondida” na paisagem citadina, também se pode observar, na 
Praça do Martim Moniz, a muralha fernandina que contabiliza quase sete séculos, assim 
como a muralha que D. Dinis mandou erguer no século XIII, em tempos em que ainda se 
temia uma nova invasão árabe. 

TEATRO ROMANO 

A primeira paragem nesta viagem arqueológica é 

também a mais antiga. Os vestígios encontrados 

na encosta sul do Castelo de São Jorge dão conta 

de um antigo teatro romano que remete para o 

século I d.C. O teatro terá sido mandado cons-

truir pelo primeiro imperador romano, Otaviano 

Augusto, e sabe-se que foi alvo de reconstrução 

no período em que Nero foi imperador e, pos-

teriormente, desmantelado durante o reinado de 

Constantino, já no século IV. Permaneceu soterra-

do até 1798, data em que foi descoberto, aquan-

do da reconstrução de edifícios nessa zona, no 

âmbito do projeto de reurbanização pombalina, 

após o terramoto de 1755. Foi o arquiteto Fran-

cisco Xavier Fabri quem procedeu às primeiras 

escavações no local. Os indícios da construção 

comprovam que ocupava 34,60 metros. É hoje 

possível ver os pilares paralelepipédicos, onde as-

sentavam as traves de madeira que suportavam 

o pulpitum, o palco onde a cena se desenrolava, 

assim como a infraestrutura da zona inferior, o 

hyposcaenium, e a orchestra, uma área semicir-

cular onde se sentava a elite da cidade. O muro 

do proscénio (proscaenium), que delimitava a 

zona entre os espetadores e a área destinada 

aos atores, foi encontrado quase intacto, apesar 

de, pouco tempo depois da descoberta de Xavier 

Fabri, uma porção das ruínas ter sido destruída. 

receitas culinárias da Roma antiga De re coqui-

naria, este petisco era confecionado à base de 

pequenos peixes e diversos moluscos esmaga-

dos, que se misturavam com o sangue, as tripas 

e as ovas de outros pexes selecionados, como 

o atum ou a cavala. A esta receita juntavam-se 

especiarias e deixava-se a macerar em sal, em 

recipientes de pedra, conhecidos como cetárias, 

durante cerca de dois meses. Depois de pronta, 

esta mistura era colocada em ânforas e exportada 

para todo o território sob domínio romano. 

VESTÍGIOS DE LISBOA 
MEDIEVAL 

Corria o ano de 1294 e o reino de Portugal con-

centrava-se entre Trás-os-Montes e as margens 

do Tejo. Com o receio de que os muçulmanos, 

ainda presentes na Península Ibérica, voltassem 

 

FÁBRICA ROMANA 
DE MOLHOS DE PEIXE

Sabe-se hoje que, entre os séculos I e V da nossa 

era, entre a Rua dos Bacalhoeiros, mais preci-

samente onde se encontra a Casa dos Bicos, e 
a Rua Augusta funcionavam vários complexos fa-

bris destinados à salga, conserva e preparados de 

peixe. Desde 1982 que se têm vindo a descobrir 

oficinas, pátios, tanques e estruturas pertencentes 

a esta atividade a que os romanos se dedicavam. 

Os levantamentos arqueológicos realizados em 

1991 detetaram a existência de um armazém 

que se encontrava no cruzamento entre as ruas 

da Madalena e de S. Julião e de dois tanques de 

salga na Rua dos Franqueiros. Era também nestas 

fábricas que se produzia um petisco muito apre-

ciado em todo o império, o molho de peixe, na 

altura conhecido por garum. Segundo o livro de 
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Os vestígios 
encontrados na 
encosta sul do 
Castelo de São 
Jorge dão conta 
de um antigo 
teatro romano 
que remete para 
o século I d.C.

que, ao longo dos anos, foram sendo construí-

dos e apoiados pela solidez das suas paredes. 

Um exemplo disso foi o Paço Real da Ribeira, 

mandado edificar por D. Manuel no período dos 

Descobrimentos, provando que aquela estrutura 

defensiva do século XIII influenciou o urbanismo 

da capital. Com o terramoto de 1755, o imóvel 

ficou destruído quase na sua totalidade. Foi em 

2010, quando decorriam as obras de reabilitação 

do edifício sede do Banco de Portugal, que se 

descobriram no subsolo os vestígios da arquite-

tura construída há mais de 700 anos e soterrada 

há pelo menos dois séculos.

MURALHA FERNANDINA 

Por motivos idênticos aos que haviam levado, 

um século antes, D. Dinis a erguer uma mura-

lha, em 1373 o rei D. Fernando manda ampliar 

a cerca velha da cidade, construída inicialmen-

te no período romano. Para maior e melhor 

fortificação de Lisboa contra invasões, na altura 

sobretudo castelhanas, ordenou que se cons-

truíssem novos muros e altas torres, chamando, 

para o efeito, população proveniente de toda 

a região a norte e a sul do Tejo, desde Bena-

vente, passando por Torres Vedras, até Setúbal. 

Com mais de dois mil homens envolvidos, a 

fortificação da capital demorou apenas dois 

anos a concluir-se. Os muros que constituíam 

a “cerca nova”, em oposição à cerca velha que 

existia anteriormente, tinham dois metros de 

a atravessar o rio, o rei D. Dinis mandou erguer 

uma muralha na zona ribeirinha que delimitava 

a então cidade medieval em expansão e, simul-

taneamente, a protegia de possíveis ataques 

provenientes do mar. Pelo que os arqueólogos 

apuraram, a muralha foi utilizada durante cerca 

de 75 anos e era junto a ela que se desenrola-

va o dia a dia na cidade. Apesar de ter perdido 

o seu propósito menos de um século depois 

da sua construção, muitos foram os edifícios 

espessura e partes onde a altura atingia os 

oito metros. A muralha, que depressa ganhou 

o nome de “fernandina”, circundava a cidade, 

começava na Porta da Traição, no Castelo de 

São Jorge, estendia-se até onde se encontra a 

torre do Bugio, continuava até à Mouraria e su-

bia novamente por entre as inúmeras ruas da 

capital até Santo André, junto ao castelo. Sabe-

-se hoje que abrangeria uma área superior a 

100 hectares, e que era constituída por 77 tor-

res e 34 portas. Uma das elevações da cerca 

está ainda à vista de todos na Praça do Martim 

Moniz. Trata-se da Torre do Jogo da Pela, que se 

situa entre dois prédios, no topo de uma zona 

relvada, num local de passagem, junto às esca-

das que vão dar à Rua Arco da Graça. 
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CONDÉ NAST TRAVELER

LISBOA, UMA CIDADE MÁGICA
A Condé Nast Traveler espanhola publicou um artigo sobre a capital portuguesa, 
considerando-a “a melhor cidade do mundo”. Privilegiada pelo “clima quase 
perfeito”, pelo ambiente “afável”, pela “efervescência culinária” e “com tanto 
para visitar nos seus arredores”, Lisboa revela-se, para a jornalista Ana Díaz-Cano, 
“perfeita” para visitar.  

o que poderá ter estado na origem deste ter-

mo que se perpetuou no tempo. Uma prende-se 

com o facto de, há muitos séculos, as colinas da 

capital se encherem de alfaces, trazidas pelos 

árabes ainda durante a ocupação muçulmana 

e que serviam tanto para culinária, como para 

fins medicinais e de perfumaria. Outra possibi-

lidade respeita a um hábito cultural do século 

XIX, quando os lisboetas passeavam, pelas zo-

nas limítrofes da cidade, aos domingos, com os 

seus laços farfalhudos que, em muito, se asse-

LISBOA E LISBOETAS

“Lisboa é uma das cidades mais deliciosas do 

mundo”, começa por se ler no artigo da revista 

Condé Nast Traveler, de Espanha. Privilegiada por 

um clima temperado, que lhe proporciona dias 

maioritariamente soalheiros, invernos mais ame-

nos e verões livres de calor extremo, a capital re-

vela-se “leve” e “surpreendente”. A jornalista Ana 

Díaz-Cano descreve os pormenores mais tradicio-

nais, como as casas baixas, a roupa estendida nos 

parapeitos das janelas e a própria população mais 

idosa, para se referir depois aos detalhes mais mo-

dernos, como o ritmo urbano, as lojas das “grandes 

marcas”, os “elegantes edifícios pombalinos”, ou 

os “sofisticados restaurantes”. 

Além da cidade em si, tece também elogios à 

população “alfacinha”, explicando que este é 

o nome pelo qual os lisboetas são conhecidos. 

“Não se saberá bem qual a origem do nome”, 

comenta. Efetivamente, há várias teorias sobre 

melhavam a alfaces ao pescoço. Seja qual for a 

origem, a designação eternizou-se na obra de 

Almeida Garrett “Viagens na Minha Terra”, de 

1846, onde se pode ler: “Pois ficareis alfacinhas 

para sempre, cuidando que todas as praças des-

te mundo são como a do Terreiro do Paço”. Mais 

do que alfacinhas, a autora do artigo descreve os 

portugueses como “afáveis e calmos”, “gentis e 

educados”, destacando o facto de ser razoavel-

mente fácil comunicar, quer em inglês, quer em 

espanhol. 

PRATOS E SOBREMESAS

Visitar Lisboa implica, segundo a autora do artigo, 

conhecer a sua “efervescência culinária”. Se, por um 

lado, os espaços tradicionais dão a conhecer pra-

tos, como Bacalhau à Brás ou Ameijoas à Bulhão 

Pato, por outro, há espaços que dão um toque de 

“modernidade” à cozinha portuguesa, graças à sua 

“criatividade” e aos seus “chefs talentosos”. Reco-

mendada pelo Guia Michelin, Ana Díaz-Cano passou 

pelo restaurante de Henrique Sá Pessoa, o Alma, 

que já conta com duas estrelas. Aqui, os pratos de 

autor dão destaque ao sabor que, além de portu-

guês, tem um toque asiático. Referenciou também 

o “templo gastronômico” de José Avillez, o Belcan-

to. Este espaço, igualmente distinguido com duas 

estrelas Michelin, disponibiliza diversos menus e é 

através do sabor que se conta a história da cozinha 

portuguesa. Este passeio pela cultura gastronómica 

não deixa de fora os quase bicentenários Pasteis de 

Belém. Fabricados no mesmo local, que começou 

por ser uma refinação de cana-de-açúcar associada 

a um pequeno anexo de comércio variada, man-

têm-se fiéis à receita secreta, apenas transmitidas 

aos pasteleiros. Segundo a jornalista, são uma ver-

dadeira “iguaria”.
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PATRIMÓNIO CULTURAL 

A capital tem muito para ver e conhecer. Além dos 

edifícios históricos, por Lisboa também se encon-

tram outros ícones culturais, como os “templos 

de fado”, assim intitulados no artigo, procurados 

por quem quer adquirir “um pedacinho da alma 

permite realizar uma panóplia de atividades, como 

observar a vista nos miradouros, fazer piqueniques, 

jogar basquete, futebol, andar de skate ou de bici-

cleta, e ainda levar as crianças a andar de baloiço, 

de escorrega, experimentar os insufláveis ou fazer 

arborismo. Até ao final da década de 1930, este 

parque florestal era muito diferente, possuía olivei-

ras, moinhos de vento e pedreiras, mas era prati-

camente desprovido de arvoredo. Só no início da 

década seguinte, sob orientação do arquiteto Keil 

do Amaral, o parque ocidental, assim designado 

primeiramente, começou a ser arborizado. 

SINTRA

Neste artigo da revista espanhola, os arredores de 

Lisboa não ficaram por explorar: a jornalista faz re-

ferência a Sintra, à sua “aura e lendas misteriosas” 

e à sua “arquitetura imponente”, destacando a 

Quinta da Regaleira. Localizada no termo do centro 

histórico da vila, a propriedade de quatro hectares 

é constituída pelo palácio, que conjuga elementos 

de estilos românico, gótico, renascentista e manue-

lino, e por jardins decorados com lagos, grutas e 

algumas construções cujos significados alquímicos 

evocam a Maçonaria e a Ordem dos Templários. 

ARRÁBIDA

Além Tejo e a menos de uma hora de Lisboa 

também há paisagens para admirar. Ana Díaz-

-Cano foi conhecer o Portinho da Arrábida e 

concluiu que “a beleza tem um padrão perfei-

to entre o azul profundo e o verde intenso das 

montanhas”. Esta praia localiza-se na Serra da 

Arrábida, em pleno parque natural, tem águas 

calmas e transparentes e a fauna e flora mari-

nhas constituem reserva natural. 

portuguesa” com o género musical que a UNESCO 

consagrou Património Imaterial da Humanidade. 

Os cafés com história, como A Brasileira, no Chia-

do, ou o Martinho da Arcada, no Terreiro do Paço, 

são outros exemplos. Monsanto entra também 

no artigo, que refere que o chamado “pulmão” 

da cidade tem uma extensão de mil hectares, e 
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PREVISÕES DA BOOKING 

TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE 
SÃO AS GRANDES TENDÊNCIAS 
O site de reservas Booking.com realizou uma previsão das principais 
tendências turísticas, partindo de um estudo que envolveu mais de 22.000 
viajantes, 180 milhões de avaliações de hóspedes, de 29 mercados diferentes. 
Assim, na nova década em que agora entramos, podem esperar-se férias 
cada vez mais recheadas de tecnologia, maior sentido de responsabilidade 
ambiental e maior conetividade com as pessoas e os locais que se visitam. 

IMPACTOS AMBIENTAIS

Sustentabilidade e diminuição dos impactos 

ambientais são considerações que se encon-

tram no topo das preocupações dos viajantes. 

De acordo com as conclusões do estudo, mais 

de metade da amostra, 54%, gostaria de con-

tribuir para a redução do excesso de turismo e 

51% dos turistas não se importaria de trocar o 

destino de férias por um outro semelhante se 

isso, de alguma forma, implicasse uma redução 

no impacto ambiental. Ainda sobre este tema, 

60% das pessoas desejariam ter acesso a ferra-

mentas digitais, como aplicações ou websites, 

que recomendassem locais para viajar onde o 

aumento da procura provocasse um impacto po-

sitivo na comunidade local. É, por isso, um novo 

desafio para as empresas dos setores de viagens 

e de turismo introduzir e facilitar a identificação 

de destinos alternativos no país ou na região 

escolhida pelos turistas, assim como aumentar 

a colaboração da atividade com campanhas de 

conscientização e melhorias nas infraestruturas, 

de forma a criar impactos positivos. 

TECNOLOGIA 

A tecnologia, nomeadamente a inteligência ar-

tificial, vai manter-se em alta durante este ano. 

A tendência para recorrer a gadgets e pesquisas 

online enquanto se viaja vai permanecer nas 

opções dos viajantes, com os turistas a colocar 

a escolha dos locais a visitar e as atividades a 

realizar nas mãos dos aparelhos digitais e a se-

guir as suas recomendações para melhorar as 

experiências no local onde se encontram, conse-

guindo, assim, economizar o tempo de pesquisa 

e usufruir melhor das férias. A Booking concluiu 

que 59% dos participantes no estudo preten-

dem que a tecnologia continue a propor novas 
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ficar e das atividades a realizar. No estudo que 

realizou, aferiu que 55% das pessoas considera 

os seus animais tão importantes quanto os filhos 

e 42% dos turistas afirma que há uma grande 

probabilidade de escolher o destino de férias 

com base na possibilidade de levar os seus ani-

mais de estimação. A juntar a estas considera-

ções, concluiu ainda que 49% dos viajantes re-

vela não se importar de pagar mais pela estadia 

caso possa levar os seus pequenos companhei-

ros. Esta tendência, com potencial de crescimen-

to, suscita a necessidade de inovar nesta área, 

nomeadamente, na criação de mais ofertas e 

comodidades para os animais, acrescentando, 

por exemplo, camas, spas e menus próprios. 

VIAGENS EM FAMÍLIA 

Segundo a Booking, 75% da amostra afirma que 

as férias são das melhores alturas para que as 

diferentes gerações partilhem bons momentos. 

O estudo conclui que as gerações mais velhas 

têm vindo a ganhar maior espírito aventureiro e 

que estão mais dispostas a manterem-se ativas 

e que 72% dos inquiridos com mais idade con-

corda que se sente mais jovem quando passa 

tempo com os netos. Por isso, a plataforma an-

tecipa que 2020 vai trazer mais atividades entre 

avós e netos. 

VIAGENS DE LONGA DURAÇÃO

Mantendo o foco neste mesmo público, a 

Booking prevê também que a aposentação pos-

sa ser sinónimo de férias prolongadas e reple-

tas de aventura, sobretudo porque, com base 

no estudo realizado, 65% das pessoas acredita 

que viajar é a melhor forma de aproveitar o 

tempo e 19% dos reformados afirma ponderar 

tirar um ano sabático para viajar. A juntar a estas 

opções e a surpreende-los nas suas estadias fora 

de casa, que 46% pretende usar aplicações para 

reservar atividades em tempo real e ainda que 

44% tem intenções de recorrer a aplicações para 

planear as atividades.  Nesta ótica, a tendência 

é de que o ano de 2020 traga mais aplicações 

de inteligência artificial que personalizem as via-

gens, indicando lugares onde pernoitar ou ati-

vidades a realizar, tendo por base preferências 

pessoais dos utilizadores, clima, ou a populari-

dade dos locais.

PASSEAR DEVAGAR

Apesar de a tendência de recorrer à tecnologia 

se manter em alta, prevê-se que a pressa e a 

vontade de visitar o máximo de locais possível 

diminua. Este ano, mais de seis em dez viajan-

tes (61%) pretendem optar por caminhos mais 

longos para tirar maior partido da viagem e qua-

se metade dos viajantes, 48%, deseja realizar 

férias mais calmas e em transportes menos no-

civos para o ambiente. As caminhadas, os pas-

seios de bicicleta, de comboio e de barco vão 

ganhar destaque, por um lado, porque 64% dos 

turistas querem realizar viagens mais lentas de 

forma a torná-las mais marcantes e porque, por 

outro, 56% das pessoas escolheriam um destes 

meios de transporte a fim de tornar a sua via-

gem especial. 

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Enquanto site de reserva de hotelaria, a Booking 

tem vindo a verificar que o número de proprie-

dades a aceitar animais de estimação está em 

crescimento. As pessoas incluem, cada vez mais, 

as necessidades dos seus companheiros de qua-

tro patas na seleção do destino, do local para 

conclusões, 47% dos turistas planeia ser mais 

aventureira durante as suas viagens depois de 

se reformar. 

RESERVAS

O estudo apontou ainda que as ambições gastro-

nómicas serão decisivas nas escolhas dos locais 

de passeio e que a possibilidade de efetuar ou 

não reservas em determinados restaurantes em 

muito influencia a ida. Segundo a Booking, onde 

e quando se viaja começa e, por vezes, depende 

da possibilidade de reservar uma mesa para des-

frutar de uma gastronomia específica, em muitos 

casos em lugares cujas listas de espera são de 

meses. Para 71% das pessoas que participaram 

no estudo, provar produtos de origem local é im-

portante. Neste sentido, a tendência passa, cada 

vez mais, por orientar planos de férias para usu-

fruir de oportunidades de degustação únicas. 
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DEZEMBRO 2019

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
>	Dia 12 – Reunião do Conselho Fiscal;

>	Dia 17 – Reunião de Direção;

>	Dia 19 – Assembleia Geral;

>	Dia 20 – Assembleia Geral da ERT

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

Restaurantes 5

Alojamento 5

Agências de viagens 6

Passeios e circuitos 1

Transferes e rent-a-car 7

Outros 4

TOTAL 28

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de novembro, foram enviadas 28 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;

>	Reuniões com associados e futuros associados.

MAILINGS ENVIADOS:
Durante o mês de dezembro, foram enviados os seguintes e-mailings:

>	Postal de Natal;

>	Jantar Fórum dos Portugueses em Madrid;

>	Congressos, reuniões e eventos Internacionais 2019;

>	Convocatória para Assembleia geral;

>	Hoteliers European Marketplace Offer for LCB partners.

PROMOÇÃO TURÍSTICA

PROMOÇÃO DO DESTINO – CANAIS ONLINE  
– PROJETO DIGITAL

POSTS REDES SOCIAIS
	> Facebook  62

	> Twitter  69

	> Instagram 58

	> Pinterest  70

	> YouTube  1

> VISITAS AO SITE:  227.465

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

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

trade nos certames internacionais de 2020, através do portal Feiras 

do TP;

>	MULTIMERCADOS – Gestão da participação, organização e coordenação 

da participação de Portugal e do seu trade nos certames internacionais 

de 2020; 

>	VAKANTIBEURS 2020 – Gestão da participação do trade no certame;

>	FITUR 2020 – Gestão da participação, organização e coordenação da 

participação de Portugal e do seu trade.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>	ÁFRICA DO SUL – Blogue “In Africa and Beyond”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes quatro elementos.

>	BRASIL – Blogue “Vamos por aí”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes três elementos.

>	ESPANHA – Jornal “ABC”. Programa realizado em Lisboa. Presente um 

elemento.
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>	ESPANHA – Rádio “Voz da Galicia”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa. Presente um elemento.

>	EUA – Site “the Fabulous Reporter”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento.

>	FINLÂNDIA – Revista “Matka opas”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa. Presentes dois elementos.

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

Presente um elemento.

SUÍÇA – Jornal “Sonntags Zeitung”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa. Presente um elemento. 

OUTROS

APOIO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
>	AÚSTRIA – Revista “Diner’s Club”;

>	BÉLGICA – Revista de bordo “B-Inspired”;

>	CHINA – TV “CCTV9”;

>	EUA – Site “Fodor’s”;

>	EUA – Revista “Fodd & Wine”;

>	IRLANDA – TV “RTE”;

>	REINO UNIDO – Site de viagens “A Small World”;
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>	REINO UNIDO – Revista “News Magazine”.

OUTROS:

>	CHINA – Apresentação de Lisboa a representantes do município de Huangzou.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PROMOÇÃO E APOIO A CONGRESSOS E INCENTIVOS
>	Viabilização de diversas candidaturas de Lisboa a eventos internacionais 

corporate e associativos 2020-2024;

>	Candidaturas no âmbito do Programa Lisboa – 7.

APOIO NAS EDIÇÕES EM LISBOA
>	Jornadas Reumatologia; 

>	DataCamp Work Week;

>	Shopping Summit;

PLANO DE COMERCIALIZAÇÃO 
E VENDAS

PROGRAMA DA INICIATIVA DAS EMPRESAS
>	Apoio aos processos de encerramento das candidaturas.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA

>	Edição do número 192 da Revista Institucional do Turismo de Lisboa (RTL).
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MELHORIA DA INFORMAÇÃO 
E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

GUIA FOLLOW ME

>	Produção do n.º 288. de dezembro;

>	Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>	Lisboa – 111.154

>	Sintra – 23.399

>	Ericeira – 1.025

>	Arrábida – 1.012

>	TOTAL DE TURISTAS ATENDIDOS: 136.590

GESTÃO DA INFORMAÇÃO

>	Lisboa Story Centre – 6.545 visitantes

>	Arco da Rua Augusta – 11.786 visitantes

>	Mitos e Lendas de Sintra – 700 visitantes

>	Experiência Pilar7 – 5.251 visitantes

>	Lisboa Card – 18.543 cartões vendidos

>	PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 167
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_GARDENS 
RESTAURANTE 
BAR
O restaurante Gardens é um espaço que mis-

tura criatividade com produtos da gastronomia 

portuguesa. Aqui, podem apreciar-se algumas 

combinações improváveis com matérias-primas 

tradicionais, como o bacalhau, o salmão, a vitela 

ou o pato. Aos sabores apresentados pelo chef 

Joel Sales junta-se a vista sobre o campo de gol-

fe e dois lagos, no Paço do Lumiar. O restaurante 

junta-se à Associação Turismo de Lisboa com o 

objetivo de reforçar a sua credibilidade e cons-

truir relações de confiança com os seus clientes, 

pois procura ser lembrado sempre que estes 

procurem um espaço calmo para uma refeição. 

Rua Formosinho Sanchez, 79, Lisboa

Tel.: 217 571 087

www.restaurantegardens.pt

_PASSARINHOS 
DE PORTUGAL
A Passarinhos de Portugal é uma empresa fami-

liar que produz e comercializa o apito de água, 

um instrumento musical de barro feito à mão e 

em roda de oleiro cujas origens remontam ao 

século XVII.  Este engenho musical em forma de 

pássaro emite um som semelhante ao cantar de 

uma ave, quando se introduz água no interior 

e se sopra. É produzido nesta empresa há 15 

anos e comercializado para todo o País. Tendo 

uma boa opinião do trabalho desenvolvido pela 

Associação Turismo de Lisboa e desenvolvendo 

uma arte também direcionada ao turismo, de-

cidiu aderir com o objetivo de conseguir uma 

maior visibilidade para a marca. Sem um espaço 

físico, a empresa está presente em locais como 

escolas, eventos, feiras e mercados.

Tel.: 919 930 556

www.passarinhosdeportugal.pt

Market Place | M
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 | Market PlaceM

APAVT

46.º CONGRESSO 
EM NOVEMBRO

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens 

e Turismo (APAVT) já tem data marcada para o seu 

46.º congresso. Este ano, o encontro que reúne 

centenas de profissionais da área vai realizar-se 

em Aveiro, entre os dias 12 e 15 de novembro. 

Considerados fóruns de grande importância para o 

debate sobre o turismo nacional, os congressos da 

APVT realizam-se desde 1973 com o objetivo de 

debater os variados assuntos de maior interesse 

para o setor.  A organização tem também por há-

bito convidar vários especialistas que apresentam 

diversos temas a fim de partilhar experiências e 

desenvolver novas estratégias para a atividade.

Rua Rodrigues Sampaio, 170, Lisboa

Tel.:  213 553 010

www.apavtnet.pt

LUGGAGE @ CITY CENTER

NOVA LOJA 
E MAIS SERVIÇOS

A Luggage @ City Center abriu uma segunda 

loja no Centro Comercial do Chiado. Além do 

serviço de depósitos de malas, a empresa passa 

também a disponibilizar um Cowork & Internet 

Lounge. Este mais recente espaço foi decorado 

com o intuito de se tornar confortável e tranquilo 

para se trabalhar no centro da cidade. Aqui, é 

possível alugar uma mesa de escritório e ace-

der a Internet de alta velocidade até 1 GB; fazer 

impressões e digitalizações. Os preços variam 

entre os 3 euros por hora em regime de curta 

duração e os 100 euros para os utilizadores de 

longa duração. A Luggage @ City Center criou 

ainda um serviço de escritório virtual, para alo-

jar e ter tratamento de correspondência por 40 

euros por mês. 

Rua da Misericórdia,14, Loja 2, Lisboa

Tel.: 213 460 542

www.luggageatcitycenter.com

TAP AIR PORTUGAL

TRANSPORTOU 
17 MILHÕES 
DE PASSAGEIROS

Em 2019, a TAP transportou 17,05 milhões de 

passageiros, mais 1,29 milhões do que em 

2018. Com uma taxa de ocupação de voos de 

80,1%, a companhia aérea portuguesa teve um 

crescimento no tráfego de 8,2%, face ao ano de 

2018. Apesar do abrandamento no primeiro tri-

mestre, os indicadores revelaram uma evolução 

significativa nos últimos meses do ano, encer-

rando dezembro de 2019 com o recorde absolu-

to do transporte de 1,3 milhões de passageiros. 

Em comunicado, a transportadora adianta que 

tem vindo a renovar e a aumentar a sua frota e 

a apostar na diversificação de rotas e de merca-

dos, o que tem contribuído para o crescimento 

sustentado. 

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

Tel.: 218 415 000

www.flytap.pt
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INTERCONTINENTAL LISBON

DIRETOR 
DE RECURSOS 
HUMANOS É BEST 
TEAM LEADER 

O diretor de Recursos Humanos do InterConti-

nental Lisbon, Vitor Silva, conquistou o primeiro 

lugar do ranking “Best Team Leaders 2019”, na 

categoria da comunicação. Este estudo, realiza-

do de forma independente, avalia os gestores 

quanto às suas características pessoais, de-

sempenho da equipa, dos colaboradores e da 

própria empresa e reconhece publicamente os 

melhores líderes nacionais. As conclusões são 

baseadas nas opiniões fornecidas anonimamen-

te pelos elementos das equipas das várias em-

presas. Esta distinção, atribuída numa cerimónia 

que decorreu em dezembro no Casino do Estoril, 

coloca o diretor dos recursos humanos do Inter-

Continental Lisbon no grupo de melhores líderes 

de Portugal.

Rua Castilho, 149, Lisboa

Tel.: 213 818 700

www.intercontinental.com

CHAPITÔ

APRESENTA 
NAPOLEÃO 
OU O COMPLEXO 
DE ÉPICO

A mais recente criação coletiva da Companhia 

Chapitô gira em torno da personalidade de Na-

poleão Bonaparte. “NAPOLEÃO ou O Complexo de 

Épico” coloca na balança o fascínio e o repúdio a 

esta personalidade que se apropriou dos ideais 

da Revolução Francesa e, posteriormente, se 

reaproximou dos valores aristocráticos, chegando 

a autoproclamar-se imperador. Com humor e 

poesia, o público é convidado a entender quem 

foi Napoleão e o fenómeno criado em seu redor. 

Esta história pode ser vista desde 23 de janeiro 

até 15 de março, entre quintas-feiras e domingos 

no Chapitô.

Costa do Castelo, 1, Lisboa 

Tel.: 218 855 550

www.chapito.org

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

PARQUE DOS 
POETAS COMPLETO 
COM JOSÉ 
CRAVEIRINHA

O Parque dos Poetas, em Oeiras, está agora 

completo com um último conjunto escultórico, 

representativo de Moçambique. José Craveirinha 

é o 60.º poeta representado através de quatro 

peças com formas e tamanhos diferentes. O es-

cultor Frank NTALUMA inspirou-se no poema do 

autor “Quero Ser Tambor” e criou uma tertúlia 

da poesia. Três das quatro peças representam 

pessoas a tocar tambor em diferentes posições 

– em pé, sentada e ajoelhada – e a última fi-

gura está apenas sentada sobre o instrumento 

musical. O objetivo é transmitir o entusiasmo da 

poesia acompanhado pela expressão da música 

tradicional de Moçambique.

Largo Marquês de Pombal, Oeiras 

Tel.: 214 408 358 

www.cm-oeiras.pt
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HOTEL BRITANIA

O MELHOR 
“HERITAGE 
& DESIGN” 

O hotel Britania, do grupo Heritage Lisboa, foi 

distinguido como sendo o melhor na catego-

ria “Heritage & Design”, nos prémios Heritage 

Hotels of Europe Awards. Os Heritage Hotels of 

Europe são uma federação que representa, em 

vários países da Europa, propriedades e hotéis 

com história, herança e tradição. A atribuição 

destes galardões tem como objetivo reconhecer 

as qualidades e os serviços prestados nas cate-

gorias design, bem-estar, hospitalidade e cultura 

dos vários hotéis. 

Av. da Liberdade, 30, Lisboa

Tel.: 213 218 200 

www.heritage.pt

CASA MUSEU AMÁLIA RODRIGUES

SUCESSOS NOS 100 ANOS 
DA FADISTA 

Na casa onde Amália Rodrigues viveu mais de 

40 anos, tocam-se agora solos dos sucessos 

da fadista. Com João Filipe na viola de fado 

e Pedro Amendoeira na guitarra portuguesa, 

os serões têm uma sonoridade diferente, num 

ambiente intimista e recatado. A considerada 

“rainha do fado”, que completaria, este ano, 

100 anos, tem, assim, a sua casa-museu mais 

preenchida, sob forma de homenagem, uma 

vez que sempre desejou promover esta arte. 

Além desta atividade, há também sessões de 

fado todas as terças e sextas-feiras, às 18 ho-

ras.

Rua de São Bento, 193, Lisboa

Tel.: 213 971 896

www.amaliarodrigues.pt

PARQUES DE SINTRA

ARRANJOS 
MUSEOGRÁFICOS 
NA PENA

Os arranjos museográficos recentemente con-

cluídos no Palácio Nacional da Pena permitem 

ao visitante observar a decoração da Sala de 

Fumo, com o mobiliário original, do tempo de D. 

Fernando II, e ter a perceção de como estavam 

adornadas as áreas da Copa e Sala de Jantar no 

tempo do rei D. Carlos. A Sala de Fumo, utiliza-

da pelo rei e convidados, volta a estar decorada 

com divãs almofadados e as cadeiras destinadas 

à principal atividade do salão. A mesa da Sala 

de Jantar, que se mantém em destaque, passa 

a exibir novamente três cestos em porcelana da 

China, entre outros detalhes. Foram igualmente 

realizados trabalhos de restauro nos aposentos 

do último rei a habitar o palácio, tendo sido sub-

metidos a intervenções o gabinete, o quarto de 

cama e a casa de banho, onde se fizeram reves-

timentos de parede, tetos e pavimentos.

Palácio Nacional da Pena, Sintra

Tel.: 219 237 300

www.parquesdesintra.pt  
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CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

AUTOCARROS GRATUITOS 
PARA RESIDENTES

A Câmara Municipal de Cascais viu, no final do 

ano, o seu programa de mobilidade rodoviária 

gratuita ser aprovado pelo Tribunal de Contas. 

Assim, durante todo o mês de janeiro, andar de 

autocarro dentro do concelho é gratuito para 

todos e a partir de fevereiro passa a ser uma 

vantagem apenas para quem trabalha, estuda 

e vive em Cascais. Esta medida abrange oito 

autocarros da MobiCascais e mais de 20 outros 

da Scotturb, tornando o município o primeiro do 

País a disponibilizar transporte público rodoviário 

sem custos para os utilizadores, sendo apenas 

necessário possuírem o cartão Viver Cascais.

Praça 5 de Outubro, Cascais

Tel.: 214 825 000

www.cm-cascais.pt

FAROL HOTEL 

COMEÇA O ANO 
COM PROMOÇÕES 
PARA GRUPOS

Para começar o ano de trabalho da melhor for-

ma, o Farol Hotel sugere, não apenas “a melhor 

vista de Cascais”, como também que reúna a 

equipa ou os clientes nas salas de reunião. E 

para isso apresenta duas promoções: 135 euros 

por quarto e por noite, entre até 29 de fevereiro, 

e 150 euros entre 1 de março e 30 de abril. Este 

desconto aplica-se a reservas de grupos que ne-

cessitem de, pelo menos, 12 quartos por duas 

noites e que usufruam de, pelo menos, dois ser-

viços de reuniões ou de refeições. Além deste 

desconto, o Farol Hotel acrescenta um “Pacote 

de Reunião” que inclui almoço com entrada, pra-

to principal, sobremesa e soft drinks, dois coffee 

breaks, wifi gratuito, ecrã, projetor e flipchart 

numa sala com luz natural e acesso direto ao 

exterior, a partir de 72 euros por pessoa. 

Av. Rei Humberto II de Itália, 7, Cascais

Tel.: 214 823 490

www.farol.com.pt

SHERATON CASCAIS RESORT

TEM NOVO 
BRUNCH

Com o objetivo da partilha à mesa, o Sheraton 

Cascais passa a ter, aos domingos, um brunch 

no restaurante Glass Terrace. Desenvolvido pelo 

chef Pedro Rebelo dos Santos e pensada para 

dividir, é composto por quatro tábuas e está 

disponível entre as 12:30 e as 16. A primeira 

inclui uma seleção de queijos, chouriços, bacon 

e ovos mexidos, panquecas e ainda uma verrine 

de iogurte natural com granola e frutos verme-

lhos. O segundo conjunto é composto por três 

opções de crostini e três saladas. Há ainda uma 

tábua de comidas quentes, que inclui um creme 

de cogumelo, peito de frango, batata assada e 

uma grande variedade de legumes assados da 

época. Para completar a refeição, um copo de 

arroz doce, uma mousse de chocolate e uma 

mini tartelete de limão e framboesa compõem 

a tábua das sobremesas.

Rua das Palmeiras, lote 5, Cascais

Tel.: 214 829 100

www.sheratoncascaisresort.com 
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VILA GALÉ 
12 MESES,
12 PRATOS, 12 EUROS

Este ano, os hotéis Vila Galé voltam a adotar a 

iniciativa que divulga um prato típico português 

por mês, “12 meses, 12 pratos,12 euros”. De 

janeiro a dezembro, nos restaurantes da cadeia 

hoteleira, será possível degustar, ao almoço ou 

ao jantar, uma refeição com sabores regionais e 

produtos portugueses, como Arroz de Tamboril, 

Bacalhau à Zé do Pipo, Alheira Frita, Arroz de 

Polvo, Arroz de Pato, entre várias outras recei-

tas. Esta iniciativa tem revelado muita adesão, 

quer por parte do público português, quer pelos 

clientes estrangeiros, que “aproveitam para ex-

perimentar as iguarias mais típicas”, esclarece 

o diretor de alimentação e bebidas do grupo, 

Miguel Santos.

Campo Grande, 28, Lisboa

Tel.: 217 907 600 

www.vilagale.com

NEWSMUSEUM

RELATA O BEST 
OF DO DESPORTO 
NACIONAL 

O NewsMuseum dedica agora uma área de 

exposição a oito notícias e acontecimentos do 

mundo do desporto que mais marcaram os por-

tugueses. Numa parceria com o jornal Record, 

foi realizada uma votação online com 50 con-

quistas individuais ou coletivas de equipas e se-

leções nacionais de modalidades como futebol, 

atletismo, ciclismo ou hóquei. Depois do escru-

tínio, foram selecionados os oito eventos mais 

votados pelos internautas, passando agora a ser 

possível reviver o golo de Eder no Euro 2016, as 

vitórias de Rosa Mota e de Carlos Lopes nos Jo-

gos Olímpicos de 1988 e 1984, respetivamente, 

a conquista do título de campeão do mundo de 

Ciclismo por Rui Costa, em 2013, entre outros 

feitos do desporto nacional, relatados pela voz 

dos próprios jornalistas que, nas diversas datas, 

fizeram as coberturas mediáticas. 

Rua Visconde Monserrate, 26, Sintra

Tel.: 210 126 600

www.newsmuseum.pt

MUSEU DA MARIONETA

ACOLHE 
EXPOSIÇÃO 
DO FESTIVAL 
MONSTRA

O Museu da Marioneta acolhe a exposição “O 

Mundo Animado de Tim Burton”, uma home-

nagem aos filmes de animação do realizador 

norte-americano. Esta é uma iniciativa do Fes-

tival Monstra, que decorre em Lisboa durante o 

mês de março.  Já exposição vai estar disponí-

vel desde o início de fevereiro até 19 de abril e 

nela é possível apreciar marionetas e desenhos 

originais dos filmes stop motion do realizador. 

Além das marionetes, o público terá também a 

possibilidade de ver as armaduras, maquetes, 

adereços, esboços e pesquisas gráficas usados 

nos filmes «Marte Ataca!», «A Noiva Cadáver” e 

«Frankenweenie». 

Rua da Esperança, 146, Lisboa

Tel.: 213 942 810 

www.museudamarioneta.pt
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SUD LISBOA HALL

MEDITERRÂNEO 
EM DESTAQUE 
NO CARDÁPIO 
DE INVERNO 

Com a chegada do novo ano chega também 

um novo cardápio ao SUD Lisboa, pela mão 

do chef executivo, Patrick Lefeuvre. Há agora 

novas criações feitas a partir de produtos fres-

cos e inspirados nos sabores do Mediterrâneo, 

acompanhadas por empratamentos singulares 

inspirados no seu percurso profissional. Entre 

as várias propostas de peixe incluem-se o par-

go assado em crosta de sal aromatizado, com 

legumes da época salteados, batata assada ao 

alecrim e salada verde, e o risotto de carabineiro 

com açafrão. Nos pratos de carne, as sugestões 

ficam entre o ossobuco de vitela acompanhado 

por trufa e gnocchi de espinafres e limão, ou a 

perna de cabrito confitada com creme de aipo, 

salsifi glaciado e broccolini. No que toca a so-

bremesas, há também várias opções, entre elas 

nougatine com crocante de amendoim, ou couli 

de framboesa e gelado de iogurte. 

Av. Brasília, Pavilhão Poente, Lisboa

Tel.: 211 592 700

www.sudlisboa.com

LISBON MARRIOTT HOTEL

CHÁ DA TARDE 
NO PAÍS 
DAS MARAVILHAS

Entre o meio dia e as sete da tarde, o Tapas & 

Tiles, do Lisbon Marriot Hotel, rende-se ao mun-

do de fantasia de Alice no País das Maravilhas, 

criado por Lewis Carrol. O bar, situado no lobby, 

transforma-se no Wonderland Tea e, com todos 

os detalhes temáticos, transmite a sensação de 

que se caiu na toca do coelho da Alice mesmo a 

tempo do chá da tarde. Disponibiliza um menu 

eclético, cujos preços variam entre 32, os 35 e os 

38 euros, e que inclui uma seleção de salgados, 

sanduiches e doces acompanhados por chás di-

versos, smoothies ou espumante.

Av. dos Combatentes, 45, Lisboa

Tel.: 217 235 400

www.lisbonmarriott.com

PALÁCIO DO GOVERNADOR

NOVA CARTA
NO RESTAURANTE 
ÂNFORA

O restaurante Ânfora, do Palácio do Governador, 

renovou a carta de inverno com menus de de-

gustação que têm na origem sabores e produtos 

da época. Assim, a chef Vera Silva propõe duas 

alternativas: “O mais Português de Portugal” e 

“Portugal no Mundo”, sendo que o primeiro in-

clui seis pratos e o segundo nove. Já no menu 

À la Carte, as sugestões são para começar por 

alheira de Mirandela, com espargos e ovo e 

maçã Bravo Esmolfe, em Moscatel roxo de Se-

túbal com morcela salteada. Para prato principal, 

as opções estão entre o bacalhau corado, com 

puré de grão e legumes baby, o borrego, numa 

crosta de caju e azeitona verde com creme de 

castanhas assadas e ainda opções vegetarianas, 

como tofu ou grão de bico. Para terminar, há a 

carola cremosa com leve sabor a citrinos, sem 

esquecer o pastel de nata, que se mantém. 

Rua Bartolomeu Dias, 117, Lisboa

Tel.: 212 467 800

www.nauhotels.com
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BORIS CHARMATZ
10 000 GESTOS
A quantidade de gestos que o título promete é a 

mesma que apresenta em palco: dez mil movi-

mentos únicos, onde cada um é executado apenas 

uma vez. A experiência de ver gestos que nunca 

são completados ou repetidos tem um efeito hip-

nótico e convida à meditação, pois, ao contrário do 

que seria espectável, a explosão de movimentações 

não origina um sentimento de aceleração mecâni-

ca, aproximando-se, sim, da imobilidade. A coreo-

grafia é assinada por Boris Charmatz, considerado 

um dos coreógrafos mais influentes da atualidade.

21 e 22 de fevereiro, sexta-feira, às 21:00; 

sábado, às 19:00, Culturgest, Rua do Arco do 

Cego. Mais informação em: www.culturgest.pt

RODRIGO LEÃO
O MÉTODO
Rodrigo Leão soma prémios nacionais e interna-

cionais e aplausos da crítica, um reconhecimen-

to que não o faz parar. Em 2020, apresenta “O 

Método”, um novo projeto no qual trabalhou 

nos últimos dois anos, procurando cruzar música 

clássica contemporânea e eletrónica. O processo 

criativo resultou em cerca de 40 peças, de que, 

em conjunto com os seus colaboradores próximos 

e coprodutores, foram escolhidas 15 composições 

para integrar o mais recente disco, contemplando 

espaço para colaborações. Ao vivo, o artista portu-

guês apresentar-se-á em quinteto, com João Eleu-

tério, Carlos Toni Gomes, Viviane e Ângela Silva.

27 de fevereiro, às 21:00, Centro Cultural 

de Belém, Praça do Império. 

Mais informação em: www.ccb.pt

SARAH AFFONSO.
OS DIAS DAS 
PEQUENAS COISAS
Esta exposição celebra os 120 anos do nascimen-

to da artista modernista portuguesa Sarah Affonso, 

dividindo-se em nove núcleos, que recordam a sua 

vida e os seus trabalhos. Da pintura às linhas do bor-

dado, da ilustração ao ensino, do desenho de estudo 

à criação azulejar, passando pelo grande desenho 

de uma geografia moderna, são mais de uma cen-

tena de obras que se reúnem no museu, compondo 

“Os Dias das Pequenas Coisas”.  

Até 22 de março, de terça a domingo, 

das 10:00 às 18:00, Museu Nacional de Arte 

Contemporânea do Chiado, Rua Serpa Pinto. 

Mais informação em: 

www.museuartecontemporanea.gov.pt
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