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4  EDITORIAL
A expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa através 
da extensão ao Montijo é o ponto de partida para uma análise sobre os 
desafios que se colocam ao destino em 2015.

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

11  VISITA GUIADA
O presidente do Centro Cultural de Belém, Elísio Summavielle, elege cinco 
razões pelas quais vale a pena visitar este ícone de Lisboa.

 12  BOLETIM INTERNO
A adesão à Associação Turismo de Lisboa tem vindo a crescer: afinal, são 
muitas as vantagens de que beneficiam os membros.

14  TENDÊNCIAS
A tecnologia continua a marcar a agenda do setor do turismo em 2019: 
das reservas online às aplicações para telemóvel, passando pelos 
pagamentos por blockchain.

16  ENTREVISTA
A secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, analisa o potencial de Lisboa 
enquanto destino cultural, debruçando-se ainda sobre a relação com o turismo.

22  POSTAL DE LISBOA
O chef João Rodrigues assina este postal sobre a cidade onde 
já conquistou uma estrela Michelin. Luz, monumentos e festas 
populares, mas também gastronomia, fazem parte das suas 
escolhas.

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

32  LISBOA VISTA DE FORA 
O El Mundo identificou 11 praças de Lisboa que merecem uma visita: 
Rossio, Chiado, Marquês de Pombal são apenas três. 

34  TESOUROS
O Museu Ferreira de Castro, em Sintra, é o tesouro da região de Lisboa 
em destaque este mês: um espaço para conhecer a vida e obra do 
escritor que lhe dá o nome.

41  MARKET PLACE
Esta é uma montra da vitalidade do tecido empresarial e cultural de 
Lisboa: todos os meses, a oferta renova-se, multiplicando as razões 
para visitar a cidade e a região.  Multiplicam-se também as notícias que 
testemunham a qualidade dessa oferta.
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Acaba de ser assinado entre a ANA-Aeroportos de 

Portugal e o Governo o acordo com vista à expan-

são aeroportuária da região de Lisboa, envolven-

do a extensão do Aeroporto Humberto Delgado, 

a qual já devia ter começado há pelo menos três 

anos, se a negociação tivesse sido considerada 

separada do Montijo, dada a situação provocada 

pelo grande aumento de tráfego. Trata-se de um 

passo deveras relevante, tendo em conta o peso 

crescente que o turismo tem vindo a assumir quer 

em termos de economia regional quer nacional. 

E, neste contexto, as acessibilidades, nomeada-

mente as aeroportuárias, são fundamentais para 

garantir o desenvolvimento da atividade turística 

que catapultou Lisboa para o lote de destinos de 

eleição, presença constante nos mais conceitua-

dos guias de todos os continentes. Num mundo 

onde se viaja cada vez mais e mais facilmente, os 

aeroportos revelam-se assim como plataformas 

de estímulo à atividade económica e, por conse-

guinte, essenciais à vida em sociedade, gerando, 

entre muitas outras medidas positivas, a criação 

de emprego, direto e indireto – tão necessário.  

Nota, ainda, para os benefícios que advirão para a 

região de Lisboa decorrentes da existência de um 

aeroporto em cada margem do Rio Tejo. 

Mas não basta construir infraestruturas aeropor-

tuárias. Temos também que ter meios humanos 

no SEF para evitar uma má imagem, com longas 

filas de espera associadas à chegada a Portugal, 

que infelizmente se tem verificado atualmente. 

Por outro lado, temos também que assegurar fá-

ceis e bons acessos aos aeroportos, quer terres-

tres, quer marítimos.

FINALMENTE, A EXPANSÃO 
AEROPORTUÁRIA DE LISBOA

E  | Editorial

A questão da requalificação aeroportuária é se-

guramente um tema excelente para marcar o 

primeiro comentário deste ano, que se adivinha, 

desde logo, pleno de desafios. O facto de Lisboa 

se ter consolidado e evoluído como destino tu-

rístico de primeira linha, vencedor de inúmeros 

prémios e outras distinções, coloca também a 

fasquia mais alta, já que os desafios são natu-

ralmente maiores. É por isso mesmo necessária 

uma estratégia firmemente orientada, concerta-

ção entre os diversos players, inovação e dina-

mismo para que continuemos a avançar de modo 

sustentado e bem-sucedido como até aqui. Pros-

seguiremos a fórmula de sucesso que passa por 

privilegiar o trabalho entre entidades públicas e 

privadas. Os resultados confirmam-na. Sabemos 

que a concorrência é enorme, mas Lisboa tem-se 

destacado pautando-se pela diferenciação, fiel ao 

que lhe é genuíno e à sua identidade, mas sem 

virar costas ao progresso e aos novos desafios. 

Qualidade e diversidade aliadas à arte de bem 

receber, tão caraterísticas do nosso povo, têm-nos 

feito ganhar notoriedade além-fronteiras, sendo 

cada vez mais os que nos querem (re)descobrir 

para desfrutar daquela experiência ímpar, só pos-

sível num cenário: Lisboa!
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ASSINADO ACORDO 
SOBRE AEROPORTOS 

DA PORTELA E MONTIJO

UM ANO REPLETO 
DE DESAFIOS

José Luís Arnaut
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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A ANA – Aeroportos de Portugal vai investir 1,15 

mil milhões de euros até 2028 na expansão do 

aeroporto de Lisboa, ao abrigo de um acordo assi-

nado a 8 de janeiro com o Governo tendo em vista 

a extensão da capacidade aeroportuária da região.

O acordo teve como palco a Base Aérea do 

Montijo, que acolherá precisamente o futuro 

aeroporto civil. Estiveram presentes o primeiro-

-ministro, António Costa, o ministro do Planea-

mento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e o 

presidente e CEO da VINCI, Xavier Huillard.

No documento, estão plasmados os principais 

pressupostos técnicos, operacionais e financei-

ros do projeto, bem como a evolução da futura 

regulamentação económica. Os seus termos se-

rão incluídos na adenda ao contrato de conces-

são, que deverá ser assinado em 2019, uma vez 

obtidas as autorizações ambientais.

Neste contexto, do investimento total, 650 mi-

lhões de euros destinam-se à primeira fase da 

extensão do atual aeroporto de Lisboa e 500 mi-

lhões à abertura de um novo aeroporto civil no 

Montijo. Outros 156 milhões visam compensar a 

Força Aérea e melhorar os acessos às duas es-

truturas aeroportuárias. 

Trata-se de um projeto a financiar inteiramente 

pelo setor privado e que assegurará a competiti-

vidade do hub de Lisboa através de uma evolu-

ção moderada das taxas aeroportuárias. 

Assim, o projeto contempla um novo sistema 

dual de infraestruturas aeroportuárias para servir 

a região de Lisboa. O Aeroporto Humberto Del-

gado verá reforçada a sua função de hub, atra-

vés de posições de contacto adicionais e tempos 

de ligação reduzidos. O Montijo acolherá um ae-

roporto ponto-a-ponto, flexível, rentável, sus-

tentável, com um terminal de nova geração 

e a vantagem da proximidade ao centro de 

Lisboa (25 km). O objetivo é que ambos propor-

cionem uma experiência de passageiros moderna.

Com uma capacidade de 48 movimentos por 

hora na Portela e 24 movimentos por hora no 

Montijo, este sistema dual de aeroportos poderá 

absorver o crescimento expectável do tráfego 

até ao final da concessão à ANA (filial a 100% 

da VINCI Airports), que se mantém em 2062. 

Na cerimónia de assinatura, Nicolas Notebaert, 

CEO da VINCI Concessions e presidente da VINCI 

Airports disse: “Este projeto e este investimento 

que anunciamos hoje confirmam os dois princi-

pais compromissos que assumimos há seis anos, 

quando nos candidatámos, pela primeira vez, à 

privatização da ANA – contribuir para o desen-

volvimento da economia portuguesa através do 

aumento do tráfego e investir em infraestruturas 

para apoiar o crescimento futuro. O tráfego em 

Lisboa já aumentou quase 100% nos últimos 

seis anos e aqui estamos novamente, anuncian-

do novos investimentos depois dos 200 milhões 

de euros que já investimos nos diferentes aero-

portos portugueses”.

Este é um projeto que a Entidade Regional de 

Turismo de Lisboa (ERTL) acolhe favoravelmente, 

reconhecendo os benefícios para a região da exis-

tência de um aeroporto em cada margem do Rio 

Tejo. Para o presidente da entidade, Vítor Costa, 

esta é uma solução global que permitirá estrutu-

rar e desenvolver o turismo nos próximos anos e 

sem tensões com a operação de hub da TAP.

Contribuirá igualmente para a economia da re-

gião, dado que serão criados dez mil postos de 

trabalho, diretos e indiretos. 

AEROPORTO DE LISBOA
ASSINADO ACORDO PARA A EXPANSÃO
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METRO DE LISBOA
LIGAÇÃO ENTRE 
RATO E CAIS 
DO SODRÉ AVANÇA

TRAVEL HACKER GUIDE 2019
LISBOA É DESTINO 
TENDÊNCIA PARA 
ESTE ANO

A expansão do Metropolitano de Lisboa foi apro-

vada pelo Conselho de Ministros, confirmando a 

ligação entre o Rato e o Cais do Sodré, e garan-

tindo a construção de duas estações: Estrela e 

Santos. O investimento será de 210 milhões de 

euros, 83 milhões dos quais são comparticipa-

dos pelo Programa Operacional Sustentabilidade 

e Eficiência no Uso dos Recursos, e as obras vão 

decorrer entre 2019 e 2023.

De acordo com o projeto aprovado, a linha Verde 

passará a ser circular, através da construção de 

um troço de dois quilómetros entre o Rato (linha 

Amarela) e o Cais do Sodré (linha Verde), e a 

incluir as novas estações. A empreitada abran-

ge ainda a remodelação das instalações do Cais 

do Sodré e intervenções nos viadutos do Campo 

Grande para ligar as linhas Verde e Amarela.

Lisboa é um dos dez destinos tendência para 

2019, segundo o Travel Hacker Guide, um guia 

elaborado pelo site de pesquisa de viagens 

Kayak, com base na análise de dados provenien-

tes de mais de 1,5 mil milhões de pesquisas fei-

tas anualmente. O Kayak concluiu, assim, que a 

procura por voos e hotéis para Lisboa aumentou 

42%, colocando a capital portuguesa em sexto 

lugar na categoria de trending destination.

Na informação partilhada no Travek Hacker Guide 

2019 sobre Lisboa, a cidade é considerada ótima 

para passear e fazer compras, mas também para 

quem gosta de História e de aproveitar a vida 

noturna. Além de outras informações, como a 

população, a língua e a moeda, o guia apresenta 

também algumas dicas para os viajantes, e uma 

delas passa por “trazer bons sapatos” para cami-

nhar pelas sete colinas da cidade e, entre outras 

coisas, apreciar a arte de rua “épica”.

O Top 10 dos destinos tendência para este ano 

é liderado pela Cidade do México, seguida de 

Bali, Ho Chi Minh, Bahamas e Guadalajara. Atrás 

de Lisboa ficaram Paris, Roma, Maui e Munique. 

CONFERÊNCIAS
CAPITAL PORTUGUESA 
ACOLHE VELO-CITY EM 2021
A cidade de Lisboa venceu a corrida para a rea-

lização da conferência Velo-City, promovida pela 

Federação Europeia de Ciclismo, e vai acolher o 

evento em 2021. 

Em declarações à Agência Lusa, fonte da câ-

mara municipal referiu que esta conferência “é 

considerada como a referência em termos de 

planeamento e promoção do uso de bicicleta, 

como modo de transporte diário, mas também 

em atividades de lazer, passando pelas verten-

tes económica e de saúde”.

De acordo com a autarquia, Lisboa “destacou-se 

pelo forte compromisso político local e nacional, 

mas também pelo envolvimento na indústria da 

bicicleta nacional (Portugal é o terceiro maior 

produtor europeu) e da Academia”. Segundo 

informação transmitida pelo município, estes 

eventos “atraem, em cada ano, mais de 1500 

delegados, sobretudo urbanistas, engenheiros e 

arquitetos, mas também académicos, estudan-

tes e ativistas pela mobilidade sustentável de 

mais de 60 países”.

A Velo-City nasceu em 1980, na cidade alemã de 

Bremen, e já foi realizada em vários pontos do mun-

do, sendo que em 2019 vai passar por Dublin (Irlan-

da) e, em 2020, pela Cidade do México (México).
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As empresas de transporte aéreo, turismo, hotelaria 

e restauração estão entre as que mais contribuem 

para o grupo das 1000 maiores de Portugal, de 

acordo com o estudo da consultora Informa D&B. 

Assim, considerando o alojamento, operadores 

turísticos e lazer, o turismo peso 17% naquele 

ranking, a que se juntam as empresas de res-

tauração, que representam 14%.

No conjunto, as maiores 1000 empresas do 

país representam 47% do volume de negócios 

e 51% das exportações do tecido empresarial, 

sendo ainda responsáveis por 23% do emprego.

EMPRESAS EM PORTUGAL
SETOR DO TURISMO 
EM DESTAQUE ENTRE 
AS MAIORES 1000 

THE TELEGRAPH 
RECOMENDA 
NOS ALIVE
O NOS Alive é um dos dez festivais de música 

a não perder este ano, de acordo com as re-

comendações do jornal britânico The Telegraph. 

Diz a publicação que os dois grandes atrativos 

do festival são, por um lado, realizar-se numa 

das cidades mais na moda na Europa e, por ou-

tro, apresentar um cartaz de grandes sucessos 

internacionais. O jornal salienta que, paralela-

mente, o evento reserva palco para as estrelas 

da música portuguesa, incluindo o fado, e para 

as sonoridades afro. E que há a vantagem de os 

concertos só começarem ao fim da tarde, dando 

tempo para desfrutar da cidade. 

MUNICÍPIO DE MAFRA
TAXA TURÍSTICA 
ENTRA EM VIGOR
O município de Mafra passou a cobrar, a partir do 

dia 1 de janeiro, uma taxa turística sobre as dormi-

das, cujo valor é de dois euros por noite, na época 

alta, e metade, durante a época baixa. 

O regulamento da nova taxa turística prevê que, 

entre 1 de maio e 31 de outubro, os hóspedes 

paguem dois euros por cada noite passada em 

Mafra, até um máximo de sete noites, sendo 

que esse valor passa para um euro, entre 1 de 

novembro e 31 de abril. Os proveitos retirados 

da nova taxa deverão ser aplicados em ativida-

des relacionadas com o turismo, entre as quais 

o apoio e informação aos turistas, a manutenção 

e requalificação urbanística, e o desenvolvimento 

de infraestruturas de lazer dirigidas aos visitantes.

FALTA
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A Wine Enthusiast, uma das publicações sobre vi-

nhos mais prestigiadas, acaba de eleger a Região 

de Lisboa como um dos destinos vínicos mundiais 

para 2019, destacando a sua localização – debru-

çada sobre o Atlântico, bem como a sua “miríade 

de solos, microclimas e topografias”.

Assim se justifica, segundo a publicação, a 

existência de nove Denominações de Origem 

Controlada (DOC), que têm em comum vinhos 

descritos como “proeminentes”.  

Escreve a revista que a região vinícola costeira 

de Lisboa reflete a diversidade vínica encon-

trada em todo o território nacional. Em conso-

nância, recomenda a visita a algumas adegas, 

de Bucelas a Colares e Sintra, passando por 

Alenquer. E recomenda ainda uma visita nos 

meses de maio, junho, setembro e outubro, os 

mais amenos. 

A Região de Lisboa surge ao lado de outros 

destinos vínicos, como a Tasmânia (Austrália), 

Tessalónica (Grécia) e Lavaux (Suíça) ou ainda 

Beaujolais (França) e Vale de Maipo (Chile). 

WINE ENTHUSIAST
LISBOA UM DOS DESTINOS 
VÍNICOS PARA 2019

INVESTIMENTO EM OEIRAS
MAIOR CHRISTMAS FUN PARK 
DA EUROPA
O concelho de Oeiras vai receber, a partir de 

novembro de 2019, o Christmas Fun Park, 

um espaço totalmente dedicado à neve e ao 

gelo e que se apresenta como o maior da Eu-

ropa no género. Trata-se de um investimento 

de seis milhões de euros, ao abrigo de um 

acordo de quatro anos com a autarquia local. 

Na apresentação do projeto, o presidente da 

câmara municipal, Isaltino Morais, destacou 

que esta iniciativa se insere na “linha estratégi-

ca” do executivo visando captar eventos atrati-

vos para as pessoas.

Os promotores da iniciativa esperam receber 

meio milhão de visitantes, numa média de 20 mil 

por dia, sendo que, por cada entrada vendida, vão 

doar um euro para causas sociais ainda a definir.

CANAL DE TELEVISÃO JAPONÊS
GRAVA 
DOCUMENTÁRIO 
NO ELÉTRICO 28
A capital portuguesa e o seu icónico elétrico 

28 foram a escolha do canal de televisão japo-

nês NHK para dar início a uma série documen-

tal sobre elétricos, que vai passar por várias 

cidades do mundo. 

De acordo com o jornal Público, o produtor que 

dirige a equipa responsável pelo documentá-

rio, Kazuto Kimura, considera que, “em termos 

de imagem, este elétrico é, sem dúvida, o 

mais fotogénico”. Daí que Lisboa tenha sido 

escolhida “por unanimidade” pela NHK para 

começar esta série.

A transmissão está prevista para março, no Ja-

pão, mas o documentário irá passar também 

em feiras de tecnologia mundiais.

Localizado no Passeio Marítimo de Algés, este 

parque de diversões ocupará uma área de 72 

mil m2 onde vai ser recriada a magia da aldeia 

do Pai Natal, na Lapónia. Estão prometidos di-

vertimentos únicos, espetáculos temáticos e 

ativações natalícias, bem como uma Christmas 

Villa Especial com uma forte missão social e um 

mercado de Natal que será acessível a todos.
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ESTUDO “ROOFTOPS OF EMEA”
TERRAÇOS LISBOETAS DESTACAM-SE 
À ESCALA EUROPEIA
Os rooftops lisboetas surgiram destacados no 

estudo “Rooftops of EMEA”, desenvolvido pela 

Cushman & Wakefield, que analisa o recente 

desenvolvimento deste conceito imobiliário 

na Europa. A publicação selecionou 20 proje-

tos europeus que se diferenciam neste seg-

mento, e incluiu dois terraços em Lisboa que 

se distinguem pelo conceito inovador e pelo 

sucesso, sendo estes o Rio Maravilha, no Lx 

Factory, e o Park, no Chiado. 

Em comunicado, a Cushman & Wakefield afir-

ma que, devido à crescente procura por expe-

riências, “o futuro do imobiliário passará pela 

sua capacidade de criar uma ligação emocional 

dos indivíduos aos espaços físicos, através de 

conceitos inovadores, icónicos e memoráveis”. 

Este é apontando como um dos motivos para 

o aumento de rooftops, uma vez que apresen-

tam um caráter “diferenciador e marcante”.

Em Portugal, o conceito ganhou recentemen-

te particular destaque, com a abertura de 

vários espaços, sendo que, de acordo com o 

estudo, Lisboa é a cidade que concentra a 

maioria dos rooftops. Quase todos os terraços 

situados na capital são bares e restaurantes, 

e 54% dos projetos identificados estão insta-

lados no topo de hotéis.

VIAGENS
LISBOA FOI UMA 
DAS CIDADES 
MAIS POPULARES 
NO NATAL
O site de notícias norte-americano Business In-

sider publicou uma lista com as 15 cidades mais 

populares para viajar durante a época natalícia e 

Lisboa está nos lugares cimeiros. A capital portu-

guesa ocupa a quarta posição deste ranking, que 

é liderado por Londres, Nova Iorque e Amester-

dão, por ordem decrescente. A listagem resultou 

de um estudo no qual foram analisados os voos 

pesquisados na plataforma de viagens Kayak 

entre 22 de dezembro e 1 de janeiro de 2019. 

Portugal é o país mais popular, considerando que 

é o único com duas cidades a integrar este top, 

com a presença do Porto na 14.ª posição.
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FROM START-TO-TABLE
PROGRAMA DA 
STARTUP LISBOA JÁ 
TEM VENCEDORES
Os projetos TempJobs, LEMON’MATE e Breadfast 

foram os vencedores do “From Start-To-Table”, 

o programa de aceleração da Startup Lisboa 

que pretende apoiar novos conceitos de res-

tauração e tecnologias. Os três grupos recebe-

ram prémios num total de 25 mil euros para 

investirem nas próximas fases de implemen-

tação dos seus negócios.

A TempJobs, um marketplace de trabalhado-

res independentes que funciona em tempo 

real, venceu na categoria de Tech, e o seu fun-

dador, Tiago Pereira, referiu que, através do 

programa, conseguiu validar a sua estratégia 

“num mercado muito mais amplo e estruturar 

esta ideia num negócio”.

Na categoria Non-Tech, ganhou a LEMON’MATE, 

um refrigerante artesanal biológico – craft 

soda – com cafeína energizante, feito pela 

marca “Why Not”. Os responsáveis pelo pro-

jeto, Nils Schwentkowski, Stefanie Hunstock 

e Hendrik Raufmann, estão a criar a primeira 

marca portuguesa de refrigerante biológico 

artesanal, e referem que a participação no 

“From Start-To-Table” foi uma mais-valia em 

vários aspetos: “O que aprendemos aqui foi 

posicionamento e estratégia: saber quais são 

os nossos clientes target e o que vamos fazer 

no próximo ano”. 

Já a Breadfast, um serviço de entrega de 

pequenos-almoços ao domicílio, venceu na 

categoria de Best Team. “Entramos no progra-

ma porque sentíamos uma falta de expertise 

no setor da restauração. Foi no programa que 

anunciamos um projeto piloto e estamos já a 

trabalhar com o apoio da Amazon Web Servi-

ces, com a Delta e com a AHRESP”, explicou o 

fundador, Mário Tarouca. 

O projeto “COP By Electric Car” levou até Ka-

towice (Polónia) a mensagem de Lisboa Capi-

tal Verde 2020, num carro 100% elétrico que 

partiu do Terreiro do Paço no dia 3 de dezem-

bro e chegou ao destino nove dias depois. 

Ao longo do percurso tiveram lugar encon-

tros estratégicos com protagonistas políticos 

europeus da área da sustentabilidade, com 

o intuito de debater e colocar na agenda 

mediática a viabilidade do modo elétrico na 

Europa, bem como de captar a atenção da 

opinião pública para os desafios da descar-

bonização. O modelo 100% elétrico da Kia, 

e-Niro, percorreu um total de 3741 quilóme-

tros e efetuou paragens em 13 cidades: Ma-

drid, Vitoria-Gasteiz (Capital Verde Europeia 

em 2012), San Sebastian, Bordéus, Tours, 

Paris, Bruxelas, Nijmegen – a atual Capital 

Verde Europeia, Essen (Capital Verde Euro-

peia em 2017), Dortmund, Berlim, Dresden, 

Breslávia e Katowice. 

Lisboa venceu, em junho de 2018, o prémio 

de Capital Verde Europeia 2020, que reconhe-

ce os esforços e resultados alcançados em 

áreas como a ecologia, eficiência energética 

e da política de resíduos e a sustentabilidade 

social das cidades.

CAPITAL VERDE 2020
CARRO 100% ELÉTRICO LEVA 
MENSAGEM DE LISBOA ATÉ KATOWICE
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CINCO RAZÕES PARA VISITAR
CENTRO CULTURAL DE BELÉM
Esta visita guiada vai até à zona ocidental de Lisboa, mais precisamente à Praça do 
Império, onde se localiza o Centro Cultural de Belém (CCB). Convidámos o presidente 
do espaço, Elísio Summavielle, a partilhar cinco motivos para uma visita: destacou, entre 
outros aspetos, a sua arquitetura e a oferta cultural diversificada, bem como a localização. 
“Viver Lisboa a ocidente é poder usufruir de um espaço único, diferente, pleno de História, 
de simbolismo, mas também sabiamente conjugado com a modernidade e a atração de 
uma oferta cultural onde todas as artes coexistem naturalmente”, escreve.

1. 

Antes de tudo o mais, ver e visitar o 

monumento. O CCB é um magnífico 

monumento moderno, classificado 

como “Monumento de Interesse 

Público”, cujo projecto arquitectónico, 

de finais dos anos 1980, tem a 

autoria de um dos grandes mestres 

da arquitectura moderna – Vittorio 

Gregotti, que o desenvolveu em 

conjunto com Manuel Salgado. A 

visita esta “cidade aberta” (assim 

definida por Gregotti), pelos seus 

espaços exteriores, pelas suas ruas 

e jardins, e pelos seus interiores, 

constitui por si só uma experiência 

enriquecedora para quem goste e se 

sinta atraído por arquitectura. 

2. 
A oferta cultural do CCB é vasta 

e plural. Desde a infância (na 

“Fábrica das Artes”) à idade 

adulta, todas as artes confluem 

no CCB: a música em todas as 

suas vertentes, as artes plásticas 

no seu centro de exposições 

(Fundação de Arte Moderna 

e Contemporânea-Colecção 

Berardo), as exposições de 

arquitectura (na Garagem Sul), 

o teatro, a dança, o cinema, 

a literatura e o pensamento, 

tudo isto é razão para que haja 

sempre algo a acontecer no CCB, 

e mereça a especial atenção da 

nossa própria agenda cultural.

3. 

Passear no CCB, e em todo o seu 

perímetro, é poder também fazer 

algumas compras nas suas lojas, e 

gozar também de boa gastronomia 

nos espaços de restauração e 

cafetaria ali existentes. Uma vez 

por mês, a um domingo, acontece 

o “Mercadinho”, uma feira 

tradicional de produtos dos mais 

diversos tipos, vindos de todo o 

país, artesanais e de alimentação.

4. 

À excepção do Inverno (nem 

por isso especialmente frio em 

Lisboa), todas as estações do ano, 

na sua amenidade, convidam a 

um passeio ao CCB, a estar nos 

jardins, a passar um dia agradável 

e com múltiplas escolhas.

5. 

A próxima temporada de 

2019/2020 prevê-se palpitante na 

oferta cultural. Mas ainda, e apesar 

de tudo isso, o fim de semana 

“alucinante” dos Dias da Música 

em Belém, a jornada intensa de 

celebração do Dia Mundial da 

Poesia, e a festa de Verão, já são 

marcas de referência, e momentos 

imperdíveis para o público que 

cada vez mais nos visita.
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A Associação Turismo de Lisboa fechou 2018 com 

um total de 886 associados, um número que repre-

senta um aumento de 42 membros face a 2017.

Considerando que existem várias categorias às 

quais os membros podem pertencer, consoan-

te o seu setor de atividade, verifica-se que, a 

categoria com mais associados continua a ser o 

Alojamento. Assim, conta, atualmente, com 300 

membros, ou seja, cerca de um terço do número 

total. Segue-se a Animação Turística, com qua-

se 150 entidades. Além de representantes do 

tecido empresarial, a ATL tem como membros 

um conjunto de entidades, nomeadamente os 

municípios de Lisboa, Oeiras, Cascais, Sintra, 

Mafra, Loures e Vila Franca de Xira, bem como a 

Entidade Regional de Turismo e a Direção-Geral 

do Património Cultural.

A propósito, a responsável pelo Associativismo, Car-

la Frade, que completa, em 2019, duas décadas de 

trabalho na ATL, considera que o associativismo é a 

base do Turismo de Lisboa e defende a importância 

de este ser constantemente renovado e de existir 

uma boa comunicação entre ambas as partes.

 

AS VANTAGENS 
DE SER ASSOCIADO

Os números apresentados mostram o aumento 

significativo de entidades que se associam à ATL 

e isso deve-se às diversas vantagens de que po-

dem beneficiar. 

Aderir à ATL significa, em primeiro lugar, partici-

par num projeto de prestígio, em conjunto com 

entidades públicas, associações empresariais e 

empresas, contribuindo ativamente para a me-

lhoria do produto turístico, para o aumento e 

qualificação dos fluxos turísticos e para a eficácia 

da promoção turística. A utilização do logótipo de 

membro do Turismo de Lisboa é também uma 

das vantagens, considerando que se trata de um 

UM CONCEITO, UM SETOR E UMA CIDADE
O ASSOCIATIVISMO 
DO TURISMO DE LISBOA
A Associação Turismo de Lisboa (ATL) tem percorrido um caminho de sucesso, 
acompanhada pelos seus associados, entre os quais estão municípios, hotéis, 
restaurantes, lojas, unidades de alojamento local, empresas de animação 
turística, museus, organizadores de eventos e agências de viagens. No total, 
são 886 entidades e empresas que enriquecem a capital portuguesa a vários 
níveis, e que viram na ATL um parceiro estratégico para as suas áreas de 
atividade. Juntos, a associação e os associados têm tornado Lisboa cada vez 
mais atrativa, somando mais-valias, de ambas as partes, numa equação cujo 
resultado final é superior aquele que seria atingido separadamente.

símbolo de credibilidade e que pode ser destaca-

do nos estabelecimentos e nos materiais próprios 

das entidades. Noutra perspetiva, os membros 

passam a ser incluídos nos materiais promocio-

nais editados pelo Turismo de Lisboa, nomea-

damente guias, roteiros e manuais, nos quais 

apenas constam os associados, além de que 

terão também preferência na participação em 

todas as ações – feiras, workshops, seminários –, 

bem como na aquisição de produtos ou serviços 

e na publicidade dos mesmos em publicações 

da ATL. Os associados têm ainda preferência no 

fornecimento de bens ou serviços do Turismo de 

Lisboa e nas ações em que este participe.

Entre as diversas mais-valias está também o 

facto de os associados serem divulgados e re-

comentados pelo Turismo de Lisboa junto dos 

seus membros e de terceiros, incluindo-os nas 

respostas a pedidos de informação feitos, por 

exemplo, em feiras e postos de turismo. Contu-

do, o Turismo de Lisboa também salvaguarda o 

direito de analisar os materiais cedidos pelos as-

sociados com vista à colocação dos mesmos nos 

postos de turismo, de forma a evitar qualquer 

conflito de interesses.

Ser associado traz igualmente vantagens em 

termos de descontos e comissões em diversas 

áreas, pois são superiores aos aplicados aos 

não membros. No caso das inserções publicitá-

rias em publicações, vídeos e filmes, entre ou-

tros suportes, e da aquisição de merchandising 

vendido pelo Turismo de Lisboa, os associados 

têm, pelo menos, 10% de desconto. Já na parti-

cipação em iniciativas promocionais organizadas 

pela ATL, este desconto pode ascender aos 50%. 

No que concerne às comissões, os associados 

recebem comissões superiores em 50% em 

relação aos não membros, na venda do Lisboa 

Card e de outros produtos, criados, geridos ou 

participados pelo Turismo de Lisboa.

Há ainda outros benefícios especiais aplicados 

aos associados, como, por exemplo, condições 

especiais na aquisição de bens ou serviços ne-

gociados pelo Turismo de Lisboa com outras en-

tidades, mas também a aquisição de materiais 

promocionais editados pelo Turismo de Lisboa a 

preço de custo ou grátis – consoante os materiais 

– enquanto são cobrados preços comerciais aos 

que não são associados. Do mesmo modo, têm 

preferência no patrocínio de ações do Turismo 

de Lisboa e a possibilidade de propor programas, 

projetos e ações para serem cofinanciadas pela 

entidade. Simultaneamente, podem propor e par-

ticipar em planos de comercialização e vendas. 

Por fim, mas não menos importante, os membros 

da ATL recebem informações regulares, resultan-

tes de estatísticas e estudos elaborados, ou obti-

dos, pelo Turismo de Lisboa. 

Os membros fundadores da ATL, que 

nasceu em 1997, foram a Câmara 

Municipal de Lisboa, a AIP – Asso-

ciação Industrial Portuguesa, a FIHSP 

(Federação da Indústria Hoteleira e 

Similares de Portugal), a AHP – As-

sociação da Hotelaria de Portugal, 

a UACDL – União das Associações de 

Comerciantes do Distrito de Lisboa 

(atualmente UACS – União de Associa-

ções do Comércio e Serviços), a APAVT 

– Associação Portuguesa das Agências 

de Viagem e Turismo, a TAP Air Portu-

gal e a Rodoviária Nacional.

Um ano depois de ser formada, a as-

sociação contava com 163 membros.

No princípio…
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LISBOA À PROVA
REVELADOS OS 
RESTAURANTES 
PREMIADOS
O Lisboa à Prova – Concurso Gastronómico pre-

miou os 150 melhores restaurantes de 2018, 

com os troféus de 1 Garfo, 2 Garfos e 3 Garfos, 

numa cerimónia que decorreu no dia 10 de ja-

neiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. 

Esta é a 12.ª edição do concurso e bateu recor-

des ao nível de restaurantes inscritos e pre-

miados, com 108 restaurantes a conquistar o 

prémio de 1 Garfo, 36 a vencer o de 2 Garfos e 

seis distinguidos com o de 3 Garfos, o escalão 

máximo do Lisboa à Prova. O Alma, o EPUR, o 

Feitoria, o Panorama, o River Lounge e o Va-

randa do Ritz foram os estabelecimentos que 

obtiveram a classificação mais elevada.

As distinções são o culminar de vários meses 

de visitas e avaliação aos restaurantes inscri-

tos nas três categorias do concurso: Cozinha 

Tradicional Portuguesa, Cozinha do Mundo e 

Cozinha Contemporânea. No total, foram rea-

lizadas 700 visitas por um júri selecionado, 

que tiveram como critérios base de avaliação 

a cozinha, o serviço, o ambiente e a relação 

qualidade/preço.

O Lisboa à Prova – Concurso Gastronómico, di-

rigido aos restaurantes da capital portuguesa, 

é promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, 

pelo Turismo de Lisboa e pela Associação de 

Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal 

(AHRESP), com o objetivo de valorizar o setor 

da restauração, de estimular um constante 

aumento da qualidade de serviços prestados 

e de promover a gastronomia da cidade en-

quanto fator de atração turística.
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VIAGENS PERSONALIZADAS

A personalização das viagens é uma das tendências 

mais relevantes que se vai verificar este ano no se-

tor do turismo, considerando que, segundo a ADI, 

quase 90% dos viajantes a nível mundial admitem 

que o processo de viagem padrão já não é suficien-

te. “Atualmente, uma abordagem personalizada 

é mais vista como uma expectativa do que como 

algo extraordinário”, refere a empresa. 

Neste sentido, verifica-se que há marcas que 

começaram a introduzir ofertas e serviços per-

sonalizados dedicados aos seus clientes, pois é 

um dos fatores que permitirá que se destaquem 

no “mercado moderno” dos serviços de viagens. 

A ADI afirma que “é preciso ser-se pessoal na 

atitude para com os clientes e agregar valor ine-

rente ao que as marcas lhes oferecem”. Por ou-

tro lado, esta tendência traz também desafios no 

que concerne a aceder a dados dos clientes, de 

forma a personalizar a experiência dos mesmos, 

mas sem violar os princípios da privacidade pes-

soal. Além disso, a personalização exige sofisti-

cação e a integração de soluções tecnológicas 

especializadas por parte das empresas.

TECNOLOGIA 
DE RECONHECIMENTO

A tecnologia de reconhecimento inclui impres-

são digital e reconhecimento facial, entre outros 

métodos de identificação biométrica. De acordo 

com a ADI, a tecnologia de reconhecimento, em 

particular a facial, tem grande potencial para 

a indústria de viagens. Mais uma vez, surge a 

referência à personalização de serviços, consi-

derando que esta tecnologia pode ajudar nesse 

campo, permitindo que clientes regulares pos-

sam ter acesso a determinados serviços.

Também a questão da segurança é identificada 

como área na qual estas tecnologias de reco-

nhecimento podem auxiliar. Um dos exemplos 

dados pela ADI é a identificação facial de clien-

tes com má reputação, que permite que as 

equipas de um determinado local possam estar 

preparadas para tomar as medidas necessárias. 

Esta tecnologia é também destacada por per-

mitir “eliminar o atrito de muitos processos de 

pagamento”, uma vez que pode tornar a auto-

rização rápida e sem complicações. Em simultâ-

neo, pode também considerar os bónus, planos 

de fidelização ou códigos de desconto para cada 

cliente em particular.

ROBÔS 

Nos dias de hoje, a tecnologia robótica permite que 

as máquinas tenham várias formas e executem di-

versas operações, tanto físicas como as que reque-

rem funções cognitivas. O turismo é um dos setores 

que tem introduzido essas tecnologias, muito devi-

do, segundo a ADI, às mudanças nos hábitos dos tu-

ristas, que têm revelado um crescente interesse em 

oportunidades de atendimento automático. Neste 

sentido, os hotéis e as agências de viagens estão 

a usar, cada vez mais, robôs nas suas atividades.

“O melhor campo para a aplicação de robôs é a 

indústria hoteleira”, considera a ADI. Na hotelaria, 

os robôs podem desenvolver um leque alargado de 

funções, entre as quais, cumprimentar os visitantes, 

realizar procedimentos de check-in e check-out, en-

tregar a bagagem nos quartos, realizar serviços de 

quarto e fornecer assistência informativa.

Embora seja considerada uma mais-valia e se en-

tenda que há vantagens face aos trabalhadores 

humanos – por terem a capacidade de trabalhar 24 

horas por dia, 365 dias por ano, “sem feriados, pau-

sas e salário” – há também questões menos van-

tajosas, nomeadamente a possibilidade de falhar 

em situações imprevistas e o facto de terem custos 

elevados, tanto iniciais, como de manutenção.

RESERVAS ONLINE

Os dados avançados pela ADI mostram que, em 

2018, a receita no segmento de reservas online de 

viagens superou os 92,5 milhões de dólares (cerca 

de 811 milhões de euros). Hoje em dia, mais de 

57% do total das reservas relacionadas com via-

gens são feitas online e as previsões apontam para 

um crescimento desta percentagem. 

As ofertas online permitem que as pessoas pos-

sam aceder a uma grande variedade de serviços 

e produtos, podendo escolher aqueles que mais se 

ajustam às suas necessidades, preferências e ex-

pectativas. Assim, em 2019, as empresas do setor 

turístico devem dispor de serviços e reservas online 

para atingirem um maior número de clientes.

APLICAÇÕES PARA TELEMÓVEL

Além das reservas online, há outra tendência que 

se tem vindo a revelar nos últimos anos no setor 

do turismo: as aplicações para telemóvel. Segundo 

a ADI, metade das operações de reservas online 

foram efetuadas em dispositivos móveis, conside-

rando ainda que as aplicações móveis vêm facilitar 

os procedimentos de reserva. Esta é também uma 

tendência fácil de ser seguida e implementada na 

indústria de viagens contemporânea. Nestes casos, 

além de ser importante ter-se um design de aplica-

ção de compreensão e navegação fácil, considera-

-se que as mensagens promocionais enviadas atra-

vés das mesmas também podem ser usadas como 

“parte da estratégia de marketing”.

TECNOLOGIA DE VOZ

A voz é o meio de comunicação mais eficaz. 

Assim, tendo em consideração que as pessoas 

priorizam, cada vez mais, a comodidade, asso-

ciar os controlos por voz a serviços na área das 

viagens – hotelaria, aviação, entre outros – será 

uma das tendências para 2019. 

O setor hoteleiro é um dos que mais tem imple-

mentado esta tecnologia de interações por voz, 

por exemplo, para ajustar as configurações dos 

2019 
TECNOLOGIA LIDERA 
TENDÊNCIAS DO SETOR
Atualmente, no setor do turismo, as empresas devem investir 
em estratégias digitais, incorporando inovações tecnológicas 
nos serviços que oferecem. Quem o diz é a Abobe Digital 
Insights (ADI), que fez o levantamento de dez tendências 
tecnológicas que se vão verificar ao longo de 2019.
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quartos consoante as necessidades de cada hós-

pede, bem como para aceder a informações ou 

para atendimento ao cliente.

A tecnologia por voz é parte integrante de ou-

tras tecnologias que têm sido aplicadas ao setor 

do turismo, a par da inteligência artificial e dos 

chatbots, e que são importantes para a persona-

lização das experiências dos viajantes.

CHATBOTS E INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

A inteligência artificial pode ser aplicada em di-

versos campos, sendo que, no setor das viagens, 

um dos mais notórios é no apoio ao cliente. Nes-

te caso, utilizam-se chatbots que respondem ra-

pidamente e de forma eficaz a questões feitas 

pelos viajantes. Segundo a ADI, estima-se que 

40% das marcas adotem esta tecnologia até 

2020 e que as empresas do setor de viagens 

também façam parte desta fatia.

A inteligência artificial tem a capacidade de tirar 

conclusões com base no feedback e no com-

portamento do cliente, o que lhe permite apre-

sentar às empresas sugestões de melhoria do 

desempenho comercial.

REALIDADE VIRTUAL 
E AUMENTADA

A realidade virtual é apontada como uma das 

“tendências mais promissoras de viagens de tec-

nologia”, revela a ADI. Através desta ferramenta, 

os viajantes podem entrar virtualmente num local 

– seja um hotel ou um ponto turístico –, ficando 

a conhecê-lo, mesmo antes de visitá-lo presencial-

mente. Já a realidade aumentada, descrita como “a 

irmã mais nova da realidade virtual”, pressupõe o 

aumento do ambiente real das pessoas, sendo que 

uma das suas vantagens é ser relativamente ba-

rata, especialmente para os utilizadores. Com esta 

tecnologia, as pessoas conseguem, através de uma 

aplicação para telemóvel, por exemplo, e de liga-

ção à internet, descobrir mais sobre o local onde 

estão, em tempo real. Assim, as empresas do setor 

podem melhorar a experiência dos seus clientes. 

A INTERNET DAS COISAS

A Internet das Coisas (tradução literal do termo, 

em inglês, Internet of Things) permite que os 

dispositivos inteligentes comuniquem através da 

internet, oferecendo amplas oportunidades, além 

de vários benefícios para as atividades relaciona-

das com viagens, otimizando diversos processos.

Existem diversas variações desta aplicação tecno-

lógica. No turismo, alguns dos exemplos passam 

pela hotelaria, podendo ser um dispositivo conec-

tado à luz, um equipamento de aquecimento, por 

exemplo, capaz de controlar tudo, de acordo com 

as preferências dos hóspedes e as opções inteli-

gentes de economia de energia, além de poder 

emitir alertas sobre a necessidade de reparar ou 

substituir determinados aparelhos.

A tecnologia da Internet das Coisas também permi-

te facilitar os processos de check-in, enviando cha-

ves eletrónicas para os smartphones dos hóspedes.

Nos aeroportos, há já sensores especiais que po-

dem ser instalados na bagagem para que o viajan-

te possa acompanhar a localização das suas malas. 

BLOCKCHAIN

A tecnologia Blockchain invadiu o mundo digital há 

alguns anos, mas ainda continua a ser uma noção 

vaga para muitas pessoas. Contudo, existe um gran-

de potencial associado a esta tecnologia que pode 

ser aplicada em diversas esferas, e, segundo a ADI, 

especialmente no setor do turismo e das viagens. 

Estas moedas digitais destacam-se, normalmen-

te, pela tecnologia associada e o aspeto das 

transações seguras, mas a ADI considera que 

“a essência do Blockchain reside no armazena-

mento de dados e na transferência através de 

clusters especiais, onde a informação é sempre 

segura, possível de rastrear e transparente”.

A empresa refere ainda que, num futuro próximo, 

a tecnologia de Blockchain “pode mudar total-

mente o mundo das viagens, sendo capaz de lidar 

com todos os procedimentos necessários comple-

tamente online em combinação com outras ten-

dências modernas na indústria de viagens”. Neste 

sentido, poder-se-á confiar os processos de reserva 

de voos, de hotel e as formalidades de aluguer de 

carros aos chatbots e robôs que interagem através 

da tecnologia baseada em Blockchain.
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FEITA POR TODOS 
E PARA TODOS
A região de Lisboa oferece 
ao longo de todo o ano uma 
multiplicidade de experiências 
culturais que funcionam como 
montra da sua diversidade, 
declara a secretária de estado 
da cultura, Ângela Ferreira, 
ao destacar o papel da capital 
portuguesa enquanto 
destino cultural de referência.

ÂNGELA FERREIRA
SECRETÁRIA DE ESTADO 
DA CULTURA
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Como vê Lisboa enquanto des-

tino cultural? 

Lisboa reúne caraterísticas únicas: 

é uma cidade antiga, com um 

património histórico singular, e 

é, simultaneamente, um destino 

europeu e cosmopolita com uma 

oferta cultural riquíssima e uma 

dinâmica de criação artística que 

a distingue. Ou seja, a nossa capi-

tal é atrativa hoje, sobretudo, pela 

sua cultura. O sol, o rio e a gas-

tronomia são a cereja no topo do 

bolo, mas o que nos distingue en-

quanto destino de excelência é a 

qualidade da nossa oferta cultural.

Em seu entender, o que é fun-

damental existir na oferta de 

um destino cultural?

Há muitos fatores, mas diria que 

são essenciais a diversidade, a 

elevada qualidade da oferta e de 

produtos culturais estruturados. 

O calendário cultural de Lisboa 

é suficientemente eclético e 

de qualidade para se tornar 

competitivo com o de outros 

destinos concorrentes?

Através do património e da arte par-

tilhamos a nossa memória e a nossa 

identidade e essa é a marca funda-

mental que podemos deixar em 

quem nos visita. Ao mesmo tempo, 

é determinante fomentar o acesso 

à Cultura, chegar a mais públicos e 

a mais territórios. Sem Cultura não 

é possível construir uma sociedade 

desenvolvida, rica e coesa.

CULTURA COM MAIS 
13% NO OE

Segundo o primeiro-ministro, a 

Cultura tem neste Orçamento do 

Estado (OE) o maior orçamento 

de sempre. Quer comentar?

A aposta na Cultura é fundamen-

tal para o desenvolvimento do 

país. A prioridade que tem sido 

dada por este Governo à Cultura 

está refletida nos últimos quatro 

Orçamentos do Estado, em que é 

visível o crescimento de 38% do 

orçamento atribuído a esta área 

de governação. No Orçamento do 

Estado para 2019 este aumento 

é de 13% em comparação com o 

ano anterior. Mas investir na Cul-

tura é também – e cada vez mais 

– trabalhar em rede e de forma 

interministerial. Esse caminho de 

parceria na promoção e apoio à 

Cultura permitiu reforços alarga-

dos no património e na criação 

artística, em projetos transversais 

que mobilizam, por exemplo, os 

ministérios dos Negócios Estran-

geiros, da Educação, da Ciência e 

Ensino Superior ou da Economia. 

A Cultura tem de ser feita por to-

dos e para todos.

Será, por assim dizer, um reco-

nhecimento da sua importância, 

por exemplo, enquanto geradora 

de riqueza e emprego?

É inegável que é um fator de 

competitividade. Os recursos cul-

turais que existem numa região 

ou localidade atraem, dinami-

zam e estimulam o crescimento 

económico. Quanto maior prio-

ridade se der à promoção des-

tas atividades – e refiro-me, por 

exemplo, à promoção do patri-

mónio, dos museus, dos eventos 

culturais e do ensino artístico, 

entre muitos outros – maior é a 

capacidade de atração do ter-

ritório. Ao colocar a Cultura no 

centro da gestão estamos a po-

sicionar as cidades, vilas, aldeias 

ou lugares numa estratégia mais 

competitiva, que envolve múlti-

plos intervenientes, públicos e 

privados. E com isso estamos a 

aumentar a coesão social destes 

territórios. Porque todos partici-

pam nesta valorização cultural, 

unidos por uma identidade pró-

pria. É o ambiente certo para o 

estímulo à criatividade, ao em-

preendedorismo e à criação de 

uma sociedade mais justa.

Que áreas específicas care-

cem de maior intervenção e 

o que está previsto para as 

mesmas?

Sabemos que há problemas con-

cretos nos equipamentos cul-

turais, nomeadamente, no que 

toca à bilhética. Para colmatar 

estas dificuldades, desde 15 de 

novembro que o Mosteiro dos 

Jerónimos e o Museu Nacional 

de Arqueologia passaram a ter 

bilheteiras automáticas, uma 

medida adotada para reduzir as 

filas de espera junto às bilhetei-

ras e gerir melhor os recursos 

humanos afetos a estes espa-

ços. Este sistema será alargado 

em 2019 aos museus, palácios e 

monumentos com maior afluên-

cia, nomeadamente, os mostei-

ros da Batalha e de Alcobaça e 

o Convento de Cristo, em Tomar. 

Facilitamos, assim, o acesso aos 

equipamentos culturais com 

mais procura, gerimos melhor o 

fluxo de visitantes e reduzimos 

a pressão sobre os edifícios, se-

guindo uma prática já testada 

com sucesso noutros edifícios na 

Europa. Outro aspeto a melhorar 

prende-se com a vigilância nes-

tes equipamentos. O programa 

Vigilância +, coordenado pelo 

Ministério da Administração In-

terna, prevê que sejam afetos 

vigilantes a estruturas de várias 

áreas de governação, incluindo 

da Cultura. Este programa permi-

te a militares da GNR na reserva 

fora da efetividade de serviço e 

aos elementos da PSP no regime 

de pré-aposentação o desempe-

nho, facultativo, de funções de 

vigilância nos organismos e en-

tidades do Estado. 

Questionada sobre quais são 

os principais desafios que se 

colocam à Cultura e de que 

modo se propõe enfrentá-los, 

Ângela Ferreira afirma: “O 

maior desafio é promover o 

acesso democrático à Cultura, 

em todo o território, para todos 

os públicos”. Esta missão, pros-

segue, só é possível trabalhan-

do em rede e em cooperação 

com todos os intervenientes: 

públicos, privados e sociedade 

civil. “É preciso reconhecer e 

partilhar a nossa herança cul-

tural através do cruzamento 

de diferentes domínios do co-

nhecimento e de abordagens 

inclusivas, integradas e susten-

táveis, e potenciar os recursos 

valiosos que temos. Só em 

rede conseguiremos soluções 

que tornem o Património Cul-

tural acessível a todos. Só em 

parceria conseguiremos Cultura 

para todos”, conclui.

Acesso democrático à Cultura

Lisboa tem os 
ingredientes 
necessários para 
se afirmar cada 
vez mais como 
destino cultural, 
multifacetado, 
diverso e 
inclusivo
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Sobre o calendário cultural para 

2019, Ângela Ferreira começa 

por salientar que o Ministério da 

Cultura, através da Direção-Geral 

do Património Cultural, tem a 

seu cargo a gestão direta de 23 

monumentos e museus, onde se 

incluem cinco monumentos Patri-

mónio Mundial da UNESCO e 15 

museus nacionais. A programação 

prevista para o próximo ano nos 

museus, palácios e monumentos 

é de tal forma abrangente que 

não é possível descrevê-la deta-

lhadamente, diz. “Além dos pro-

jetos de investigação, encontros 

científicos, publicações e concertos 

(no caso do Museu da Música e 

alguns dos monumentos), deixo 

alguns exemplos das exposições 

previstas para 2019. Para a galeria 

de exposições temporárias do Mu-

seu Nacional de Arte Antiga está 

programada, entre outras, a ex-

posição ´Guerreiros e Mártires - A 

Cristandade e o Islão na formação 

de Portugal´; no Museu Nacional 

Machado de Castro está prevista 

uma exposição sobre ´Azulejos 

Hispano-Árabes´; no Museu Na-

cional dos Coches estará patente 

a exposição temporária ´A arte 

Equestre do Oriente ao Ocidente´; 

o Panteão Nacional apresentará 

uma exposição temporária assina-

lando o centenário do nascimento 

da poetisa Sophia de Mello Brey-

ner Andresen… Isto só para citar 

alguns exemplos”, refere. Acres-

centa a realização de iniciativas 

de âmbito internacional, que são 

celebradas transversalmente nos 

equipamentos tutelados pela Di-

reção Geral do Património Cultu-

ral e noutros dispersos pelo país, 

como o Dia Internacional dos Mo-

numentos e Sítios (18 de abril), o 

Dia Internacional dos Museus (18 

maio) ou a Festa do Património, a 

realizar, estima-se, em maio.

Programação cultural abrangente
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TURISMO VALORIZA 
O TERRITÓRIO

Cultura e turismo complemen-

tam-se. Está de acordo com 

esta afirmação?

São duas áreas indissociáveis e 

complementares. Num mundo 

onde a mobilidade à escala glo-

bal nos aproximou, o património 

histórico, cultural e social é o que 

torna um país singular. Devemos 

valorizar e preservar as tradições 

e heranças que fazem parte da 

nossa identidade e comunidade, 

ao mesmo tempo que devemos 

dar a conhecer a quem nos visita 

o que nos distingue dos restan-

tes destinos. O turismo cultural 

espelha a nossa História, mostra 

quem somos. Dinamizar, atrair e 

fidelizar públicos para o patrimó-

nio, para a arte e para os museus 

é fundamental para alcançarmos 

um turismo de qualidade e sus-

tentável. A Cultura tem um papel 

essencial na descentralização da 

procura turística. Projetos como 

o Museu Nacional da Resistência 

e da Liberdade, em Peniche, ou 

a instalação do Museu da Música 

no Palácio Nacional de Mafra são 

bons exemplos de como não só 

se democratiza o acesso à Cultu-

ra, preservando memória para as 

gerações futuras, mas também se 

criam novos públicos e novos focos 

de atração turística.

Considera o turismo como im-

pulsionador da Cultura?

O turismo é essencial para a sal-

vaguarda do património e para a 

valorização do território. Veja-se 

o exemplo do programa 365 Al-

garve, que nasceu de uma neces-

sidade concreta de dinamizar a 

região nos meses de época baixa 

e, ao mesmo tempo, impulsionar 

a criação artística dos agentes 

culturais. É uma iniciativa dos mi-

nistérios da Cultura e da Economia 

que, ao longo de três edições, já 

promoveu 1.553 iniciativas e 

apoiou 109 projetos, num inves-

timento global de 4,5 milhões 

de euros. Na 3.ª edição, que ar-

rancou em outubro de 2018 e 

termina em maio, temos mais de 

400 eventos culturais em todos os 

concelhos do Algarve, muitos já 

com sessões esgotadas e a atrair 

cada vez mais público e turistas, 

nacionais e estrangeiros. É uma 

forma muito concreta de usar a 

cultura como foco de atração tu-

rística, valorizando o território, as 

suas tradições e particularidades. 

Temos desde teatro na serra de 

Monchique, jazz nas adegas, es-

petáculos de novo circo e um fes-

tival internacional de piano, entre 

muitas outras propostas. Outro 

exemplo de como o turismo pode 

salvaguardar património é o Re-

vive, mais uma parceria entre os 

ministérios da Cultura, Economia 

e Finanças. Trata-se de um pro-

grama lançado em 2016 que abre 

o património do Estado ao inves-

timento privado para desenvolvi-

mento de projetos turísticos. Até 

agora já foram lançados 14 con-

cursos públicos e assinados cinco 

contratos de concessão. Assume-

-se hoje como um importante 

instrumento para a salvaguarda 

do Património Cultural, com todas 

as suas componentes artísticas e 

arquitetónicas, que são parte da 

nossa identidade e memória so-

cial. Porque aproximar o patrimó-

nio dos cidadãos é determinante 

para a sua valorização. 

LISBOA É 
UM DESTINO 
MULTIFACETADO

Como perspetiva a evolução 

de Lisboa enquanto destino 

turístico cultural?

Lisboa tem os ingredientes ne-

cessários para se afirmar cada 

vez mais como destino cultural, 

multifacetado, diverso e inclusi-

vo. Pode também ser ponto de 

partida para outras regiões do  

país, levando turismo para além 

da sua área geográfica, promo-

vendo o destino Portugal e o seu 

património cultural.

Que eventos gostaria de incluir 

na oferta cultural de Lisboa?

O papel do Estado é apoiar e esti-

mular a criação artística e assegurar 

a salvaguarda do património cultu-

ral e histórico, passos fundamentais 

para a promoção da coesão territo-

Temos a 
convicção de 
que Lisboa, à 
semelhança aliás 
de todo o país, 
reúne todas 
as condições 
para continuar 
a afirmar-se 
enquanto 
destino de 
excelência, 
com uma 
oferta cultural 
diversificada 
e única
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rial e da democratização do acesso 

à Cultura. Para que a Cultura chegue 

a todos e a todo o território é fun-

damental um trabalho de parceria 

entre a Administração Central, Local, 

setor privado e sociedade civil.

Lisboa foi distinguida recente-

mente com o prémio de Melhor 

Cidade de Cultura Emergente. 

Qual o significado deste prémio, 

o primeiro que a capital portu-

guesa recebe enquanto destino 

turístico?

Lisboa é um destino cultural de re-

ferência, com múltiplas ofertas e 

experiências, que pensam em vá-

rios perfis de visitantes. A atividade 

cultural traz notoriedade, atrai no-

vos públicos e artistas, movimento 

essencial para que a oferta seja 

cada vez melhor. Temos a convic-

ção de que Lisboa, à semelhança 

aliás de todo o país, reúne todas as 

condições para continuar a afirmar-

-se enquanto destino de excelên-

cia, com uma oferta cultural diver-

sificada e única.  

NÚMERO DE 
VISITANTES 
É ANIMADOR

Os portugueses estão mais des-

pertos para a Cultura? Quais são 

as suas preferências? 

Em termos globais, os números de 

visitantes dos palácios e museus na-

cionais são animadores e durante o 

1.º semestre de 2018 atingiu-se dois 

milhões. Cerca de 70% são estran-

geiros. Em nove destes equipamen-

tos – Museu de Arte Popular, Museu 

Monográfico Conimbriga, Museu 

Nacional da Música, Museu Nacional 

de Arqueologia, Museu Nacional do 

Azulejo, Museu Nacional Machado 

de Castro (Coimbra), Museu Nacio-

nal Soares dos Reis (Porto), Palácio 

Nacional da Ajuda e Panteão Na-

cional – verificou-se um crescimento 

significativo no número de entradas. 

Por fim, é de referir que se mantêm 

como equipamentos mais visitados 

o Mosteiro dos Jerónimos e Torre de 

Belém, o Mosteiro da Batalha, o Mu-

seu Nacional dos Coches e o Palácio 

Nacional de Mafra. Recentemente 

o INE também divulgou dados inte-

ressantes. Mostram que, em 2017, 

o número de visitantes dos museus 

portugueses cresceu 10,6% em rela-

ção a 2016, chegando aos 17,2 mi-

lhões. O maior número registou-se 

nos museus de arte (30%) seguidos 

dos de história (26,3%) e dos mu-

seus especializados (13,7%).

O que é necessário fazer para, 

de um modo geral, estimular 

esta saudável apetência?

Criar novos públicos e democratizar 

o acesso à Cultura é fundamental. 

Já demos passos importantes nes-

se sentido. Desde o dia 1 de julho 

de 2017 que as entradas nos mo-

numentos, palácios e museus sob 

tutela da área de governação da 

Cultura são gratuitas aos domingos 

e feriados até às 14h00 para todos 

os cidadãos residentes em território 

nacional. Outra medida veio direta-

mente de uma proposta dos cida-

dãos: o ÉS.CULTURA18. Foi um dos 

projetos vencedores do Orçamento 

Participativo Portugal e possibilita o 

acesso gratuito, durante um ano, a 

equipamentos e atividades cultu-

rais, aos jovens que tenham com-

pletado 18 anos em 2018. Mais de 

2.300 jovens usufruíram já desta 

iniciativa, que deveria terminar 

em março de 2019. Mas, face aos 

bons resultados obtidos, estamos 

a ponderar prolongar a iniciativa 

apostando, assim, na formação de 

novos públicos.

Enquanto arquiteta de forma-

ção, como vê Lisboa?

Lisboa é uma cidade muito dife-

rente de há 10 anos. Reforçou as 

suas características diferenciadoras, 

que a tornam num destino turísti-

co de excelência, não só pelo pa-

trimónio edificado e programação 

cultural, mas também pela aposta 

na mobilidade, desenvolvimento 

económico e capacidade criadora e 

empreendedora.
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Ângela Ferreira nasceu em 

Lisboa, em 1975. É licenciada em 

Arquitetura de Gestão Urbanística 

pela Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Técnica de Lisboa e 

em 2004 concluiu uma pós-gra-

duação em Direito das Autarquias 

Locais pela Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa. Foi na 

Câmara Municipal de Lisboa que 

Ângela Ferreira iniciou a sua ativi-

dade profissional, em 1999, ten-

do trabalhado ainda na Câmara 

Municipal de Loures. Foi chefe de 

gabinete da secretária de Estado 

Adjunta e da Modernização Ad-

ministrativa de 1 de dezembro de 

2015 a 15 de outubro de 2018. 

Ângela Ferreira: 
perfil

O sol, o rio e a 
gastronomia são 
a cereja no topo 
do bolo, mas o 
que nos distingue 
enquanto destino 
de excelência é a 
qualidade da nossa 
oferta cultural
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Quanto mais viajo, e não viajo assim tão pou-

co, mais sinto que Lisboa é especial. Não é só 

o facto de aqui ter nascido e vivido todos os 

meus 41 anos de existência, é algo mais, algo 

que não se explica, que só se sente.

A começar pela luz que rompe ao amanhecer 

e que nos acompanha até ao fim do dia, algu-

mas vezes de forma tão forte que em algumas 

ruas ficamos ofuscados por um laranja inten-

so que pinta todo o céu. É Lisboa e as suas 

sete colinas com subidas e descidas que de-

saguam e se deitam junto ao Tejo, o rio que 

está sempre presente e sempre à espreita. 

São as sardinhas, os pastéis de nata, os pastéis 

de bacalhau. São as festas da cidade, em que 

os bairros mais representativos e pitorescos, 

uma vez por ano, discutem entre si, bailando 

UMA CIDADE ESPECIAL

e desfilando pelas ruas, o título de vencedor 

das marchas, levando a multidão ao rubro pela 

noite dentro. São os mercados, a vida de bair-

ro, os alfarrabistas, a feira da Ladra à terça de 

manhã. É o Cacau da Ribeira, o Bairro Alto e 

a tasca do Cid para os boémios, o fado vadio 

na tasca do Chico, as tabernas, a ginjinha. O 

mundo global do Martim Moniz, o Ramiro e 

o seu marisco, as cervejarias, os tremoços, os 

croquetes e os pregos. É o Sporting-Benfica às 

três da tarde e bifanas. É o Rossio em dia de 

teatro, a baixa com as suas lojas, é o Chiado 

cosmopolita, o Príncipe Real da moda, são os 

miradouros. É a Avenida da Liberdade no Natal, 

o Castelo de São Jorge lá no alto, a Sé mais 

abaixo e o amarelo da Carris da Graça a Campo 

de Ourique com os miúdos à pendura. É Belém 

com os seus jardins, museus e monumentos, o 

Campo Pequeno com aspeto arabesco e para 

quem gosta de forcados, touros e cavalos às 

quintas à noite, o Monsanto que abraça a cida-

de, o Jamor já ali, a magia de Sintra tão perto… 

o mar de Cascais e Guincho, o peixe grelhado, 

as bruxas, as amêijoas e as cadelinhas. Lisboa 

são as pessoas, os alfacinhas, os Lisbonenses.

Lisboa é genuína, pequena, verdadeira. Lisboa 

é…linda.

Este Postal de Lisboa é da autoria do chef João Rodrigues. Nele, é apresentada 
uma cidade feita de luz, de monumentos, de arte, de boa gastronomia e ótimos 
restaurantes, mas também de pessoas: de alfacinhas. Na visão do chef, que vive 
em Lisboa desde que nasceu, a capital portuguesa é, além de linda, “genuína, 
pequena, verdadeira”.
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PRAÇA DO COMÉRCIO

A Praça do Comércio é considerada um dos 

símbolos de Lisboa e, de acordo com Javier 

Mazorra, “não poderia ser mais espetacular”. 

O jornalista deixa uma nota histórica, na qual 

refere a criação da mesma pelo Marquês de 

Pombal após o terramoto de 1755. Também 

conhecida como Terreiro do Paço, a Praça do 

Comércio “abre-se” para o rio Tejo, de um lado, 

e, nos outros três lados, apresenta edifícios 

amarelos, que recebem organismos oficiais, mas 

também unidades hoteleiras, como a Pousada 

de Lisboa, e diversos cafés e restaurantes, entre 

os quais o histórico Café Martinho da Arcada. 

A Praça do Comércio está “ligada ao resto da 

Baixa pelo arco triunfal desenhado por Santos de 

Carvalho”, remata. 

LARGO DO CARMO

O Largo do Carmo é outra das praças que in-

tegra a lista das mais bonitas de Lisboa. Loca-

lizada do bairro do Chiado, “quase secreta”, a 

praça surge quando se sai do “famoso” Elevador 

de Santa Justa, explica Javier Mazorra. Aqui, é 

feita a referência ao facto de estar próxima das 

ruínas do Convento do Carmo, que atualmente 

abriga o Museu Arqueológico. Mas, segundo a 

publicação, “o que chama a atenção deste es-

paço sublime é o chafariz, construído em 1771 

com a forma de um relicário, e os jacarandás, 

especialmente quando estão em flor”.

PRAÇA DE D. PEDRO IV

Ligada à Praça do Comércio pela Rua Augusta, a 

Praça de D. Pedro IV é descrita como o “coração 

nevrálgico” da cidade desde o século XV, embora 

tenha sido reconstruída durante o século XVII e 

após o terramoto de 1755. O jornal espanhol re-

fere que os edifícios mais antigos da praça mais 

conhecida como Rossio são o antigo Palácio de 

Almada, rebatizado como Palácio da Independên-

cia, e o Palácio de Estaus, que é atualmente o 

EL MUNDO
AS 11 PRAÇAS 
MAIS BONITAS DE LISBOA
O jornal espanhol El Mundo considera que a Praça do Comércio 
é, “sem dúvida”, uma das mais bonitas a nível mundial, mas 
diz também que a capital portuguesa tem muitas outras praças 
“espetaculares”. Num artigo escrito pelo jornalista Javier 
Mazorra, são reveladas as 11 melhores praças de Lisboa.

Teatro Nacional Dona Maria II. Não falta também 

a referência à calçada portuguesa, podendo ler-

-se que a praça “tem um dos melhores exem-

plos de calçada portuguesa bicolor, que rodeia o 

monumento dedicado a Pedro IV, o ‘rei soldado’”. 

PRAÇA DA FIGUEIRA

A Praça da Figueira está “a dois passos do Ros-

sio”, diz o jornalista do El Mundo, que afirma 

ainda que este é “um dos espaços públicos mais 

animados e populares de Lisboa”. O antigo Hos-

pital Real de Todos os Santos, destruído durante 

o terramoto de 1755, deu origem a um mercado 

ao ar livre, tornando-se na “praça perfeitamen-

te retangular que conhecemos hoje”. No local 

mantêm-se ainda alguns estabelecimentos tra-

dicionais, entre os quais a Confeitaria Nacional.

PRAÇA DOS RESTAURADORES

Entre o Rossio e a Avenida da Liberdade, encon-

tra-se a Praça dos Restauradores, que se destaca 

pelo obelisco projetado por António Tomás da 

Fonseca e que consagra a Revolução de 1940. 

À volta da praça estão “edifícios interessantes 

de estilos muito diferentes”, refere a publicação, 

entre os quais o Palácio Foz e o antigo Eden Ci-

nema, que conserva a fachada Art Déco. 

PRAÇA MARQUÊS DE POMBAL

É no extremo norte da emblemática Avenida da 

Liberdade que fica outra das praças mais espe-

taculares da cidade, segundo o jornal espanhol. 

A Praça Marquês de Pombal está situada numa 

rotunda, sendo que no centro se ergue uma 

estátua dedicada à personalidade que lhe dá o 

nome. Nas suas “costas” encontra-se o Parque 

Eduardo VII, um dos maiores e mais bonitos de 

Lisboa, e, à sua volta, há bancos, hotéis de cinco 

estrelas e lojas de luxo. “Como curiosidade, foi 

aqui que a República Portuguesa foi proclama-

da, em 1910”, refere Javier Mazorra.

LARGO DAS PORTAS SO SOL

Esta praça de Alfama é, “por si só, um local de 

grande interesse e idiossincrasia”, lê-se na pu-

blicação. O Largo das Portas do Sol é especial-

mente conhecido pelo seu miradouro, um dos 

mais famosos da cidade e que oferece “vistas 

privilegiadas” para o bairro de Alfama e para as 

Igrejas de São Vicente de Fora, de Santo Estevão 

e para o Panteão Nacional.

LARGO DO CHIADO

Considerado um dos locais mais conhecidos e ca-

rismáticos de Lisboa, este largo íngreme é rodeado 

de edifícios que apresentam um “especial inte-

resse”, incluindo “espetaculares” igrejas barrocas 

dedicadas à Virgem de Loreto e à Encarnação. O 

principal monumento desta praça é dedicado ao 

poeta António Ribeiro, mas Javier Mazorra refere 

que, atualmente, é a estátua de outro poeta que 
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desperta maior interesse: a de Fernando Pessoa, 

situada na esplanada do café A Brasileira.

PRAÇA LUÍS DE CAMÕES

A Praça Luís de Camões, inaugurada em 1860, é 

“uma extensão entre o Largo do Chiado e porta 

de entrada para o Bairro Alto” e um dos “luga-

res-chave” da capital portuguesa, segundo o jor-

nalista Javier Mazorra. Além da localização, atrai 

a atenção de quem lá passa devido ao monu-

mento que acolhe, dedicado ao poeta português 

que lhe dá nome. Em destaque, estão também 

a calçada portuguesa e as lojas tradicionais que 

ocupam os edifícios em torno da praça.

CAMPO DAS CEBOLAS

O Campo das Cebolas foi totalmente remode-

lado nos últimos anos. O espaço, localizado 

em frente ao rio Tejo, inclui a área da Rua dos 

Bacalhoeiros, onde se encontra “a bela Casa 

dos Bicos do século XVI que, desde 2012, al-

berga a Fundação José Saramago, em fren-

te à oliveira que guarda as suas cinzas”. O 

Campo das Cebolas integra também a antiga 

Ribeira Velha.

PRAÇA DO IMPÉRIO

A Praça do Império funciona como uma junção 

entre o Mosteiro dos Jerónimos e o Tejo, “permi-

tindo realçar a beleza do monumento”, descreve 

o jornalista do El Mundo. Construída em 1940 para 

a Exposição Mundial Portuguesa, é também consi-

derada “um dos maiores e mais belos espaços pú-

blicos de Lisboa”. Entre os elementos que se des-

tacam nesta praça está o seu jardim, com as suas 

“cuidadas cercas” e as fontes monumentais que se 

iluminam quando anoitece, criado um espetáculo 

encantador, que se revela “uma boa desculpa para 

voltar a esta zona de Belém, à noite”.
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O MUSEU

O museu revela o percurso vivencial de Ferreira 

de Castro (1989-1974), através da exposição de 

diversos objetos pessoais, edições raras, manus-

critos e ilustrações originais para os seus conteú-

dos, entre outros elementos que permitem co-

nhecer melhor a vida e a obra deste romancista.

A reconstituição do gabinete de trabalho do escri-

tor foi feita com base no que existia na sua casa 

de Lisboa. No espaço, além dos objetos pessoais 

e de escrita, encontram-se retratos da autoria de 

Eduardo Malta, Roberto Nobre e Stuart Carvalhais. 

E no que à pintura e escultura diz respeito, o mu-

seu exibe também telas e desenhos de Bernardo 

Marques, Cândido Portinari, Elena Muriel, Jorge 

Barradas e Júlio Pomar, bem como esculturas de 

António Duarte, Anjos Teixeira e Júlio de Sousa.

O espólio documental de Ferreira de Castro é cons-

tituído por mais de 20 mil documentos de epis-

tolografia, periódicos, manuscritos e fotografias, 

estando acessíveis a investigadores. Entre estes 

objetos, encontra-se uma misteriosa caixa que, por 

vontade do escritor, só será aberta em 2050.

As portas do museu abriram-se ao público, pela 

primeira vez, no dia 6 de junho de 1982. O es-

paço viria a encerrar para obras, três anos mais 

tarde, tendo reaberto a 22 de julho de 1992, 

com os conteúdos expositivos remodelados e 

com um novo guia para o visitante.

A IDEIA 

O amor pela vila de Sintra levou a que Ferreira de 

Castro manifestasse o desejo de que os seus restos 

mortais permanecessem nesta serra – o que veio a 

suceder – e foi também esse o motivo que o levou 

a aceitar a sugestão de Francisco Costa e Alexandre 

Cabral no sentido de doar a sua obra. À data, Fran-

cisco Costa era diretor da Biblioteca Municipal e o 

escritor Alexandre Cabral tinha um apreciável acer-

vo bibliográfico e documental para o desenvolvi-

mento da sua investigação, na Camiliana de Sintra.

Contudo, de acordo com a informação divulgada 

pela Câmara Municipal de Sintra, o primeiro 

mentor desta ideia terá sido o então presidente 

da autarquia, António José Pereira Forjaz, que, 

MUSEU FERREIRA DE CASTRO 

UM LUGAR DE MEMÓRIAS E HISTÓRIAS
É em plena Vila Velha de Sintra, no Casal de Santo António, que se 
encontra o Museu Ferreira de Castro. Acolhe o espólio particular, 
literário e artístico do romancista português que lhe dá o nome, 
doado pelo próprio ao povo de Sintra, um ano antes de falecer.

numa carta datada de 10 de abril de 1973, di-

rigida ao autor de “A Selva”, manifestava o seu 

contentamento por verificar a conformidade da 

doação com as disposições legais. 

Seguidamente, terá sido Francisco Costa quem 

elaborou um parecer no qual acentuava a impor-

tância do espólio, num texto sobre a doação da 

obra que foi lido na reunião de câmara de 18 de 

abril desse ano. Nesse mesmo dia, António José 

Pereira Forjaz daria a Ferreira de Castro a notícia 

da aprovação por aclamação da “generosa, tão 

importante e valiosa doação”. 

Sobre a doação do seu espólio a Sintra, Ferreira 

de Castro referiu: “Amo profundamente aquela 

vila, pela imensa poesia da natureza sintrense, 

onde tanto meditei e sonhei, pelo seu povo tão 

meu amigo, fi-lo porque foi em Sintra que escre-

vi, durante cerca de trinta anos, a maior parte 

da obra que realizei nesse longo período, o mais 

fecundo da minha vida”.

A OBRA DE FERREIRA DE CASTRO

Ferreira de Castro é um dos escritores portugueses 

mais traduzidos. Na literatura portuguesa, inscre-

ve-se como romancista e, embora tenha cultivado 

outros géneros, como a narrativa de viagens, o 

conto, o teatro, a crónica, o ensaio e a memoria-

lística, é como autor de ficção que se projeta na 

arte do seu tempo. O emblemático livro “A Sel-

va”, publicado em 1955, é o seu romance mais 

conhecido e foi traduzido e publicado em diversas 

línguas e países. Outras obras, como “Emigrantes”, 

“Eternidade”, “Terra Fria”, “A Volta ao Mundo”, “A 

Lã e a Neve”, “A Curva da Estrada”, “A Missão”, 

“As Maravilhas Artísticas do Mundo” e “O Instinto 

Supremo” também seguiram o mesmo caminho.

Este romancista português conta com vários livros 

distinguidos, como é o caso de “As Maravilhas Ar-

tísticas do Mundo”, uma longa viagem pela His-

tória da Arte, premiada pela Academia de Belas 

Artes de Paris. Em 1970, venceu o Prémio Águia de 

Oiro, do Festival Internacional do Livro de Nice, e, 

no ano seguinte, recebeu o Prémio da Latinidade, 

juntamente com Jorge Amado e Eugenio Monta-

le. Ferreira de Castro também terá sido nomeado 

duas vezes para o Prémio Nobel da Literatura.

Nascido numa aldeia do concelho de Oliveira 

de Azeméis, Ferreira de Castro escreveu grande 

parte da sua obra em Sintra, e é nesta serra, 

numa vereda que conduz ao Castelo dos Mou-

ros, que está sepultado, tal como foi seu desejo.
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No Museu Ferreira de Castro, o visitante é 

guiado por núcleos temáticos:

>> “Infância”, que retrata o período de 

1898 a 1991, na aldeia de Salgueiros, 

onde nasceu e que lhe permitiu o con-

tacto com a natureza que viria a ser mar-

cante no seu percurso; 

>> “No Brasil – Da selva amazónica a Be-

lém do Pará” (1911-1919), que relata os 

anos em que o escritor viveu, ainda crian-

ça e sozinho, num seringal da Amazónia 

e a posterior vivência em Belém. Expõe, 

entre outros, o manuscrito de “Crimino-

so por Ambição” e máscaras dos índios 

Parintintins;

>> “O Regresso – Jornalismo e obra renega-

da” (1919-1927), que mostra a atividade 

jornalista e os livros que correspondem 

à primeira fase como escritor, incluindo 

“Mas…” e “O Voo nas Trevas”;

>> “O Triunfo – De Emigrantes à direção de O 

Diabo” (1928-1935), que expõe o período 

mais profícuo do autor, com obras como “A 

Selva”, “Terra Fria”, “A Lã e a Neve” ou “A 

Curva da Estrada”;

>> Uma sala dedicada às traduções das suas 

obras em diversas línguas.

Visita Guiada
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DEZEMBRO 2018

ASSOCIATIVISMO

ÓRGÃOS SOCIAIS

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
>>Dia 1 de dezembro – World Travel Awards (Páteo da Galé);

>>Dia 4 de dezembro – Reunião de Direção da ATL com a admissão dos 

seguintes associados:

>>RDMC Incoming & Outgoing;

>>You and the Sea;

>>Café Central Lisboa;

>>H-D Lisboa;

>>The Indy House;

>>Alecrim ao Chiado;

>>The Blue House Lisboa AL;

>>Pic My Day;

>>Le Frique Concept Store;

>>Sonos;

>>Evil Angels;

>>Fever;

>>Gold Compass;

>>The Blue House Lisboa (Loja de São Paulo);

>>The Blue House Lisboa (Loja da Bica);

>>Dia 6 de dezembro – FALSEC;

>>Dia 6 de dezembro – Fórum Turismo de Palmela “Turismo e Património 

Cultura – Qualificação dos Territórios”;

>>Dia 21 de dezembro – Assembleia Geral Ordinária da ATL.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

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

Restaurantes 8

Alojamento 11

Agências de viagens e turismo 4

Passeios e circuitos turísticos 6

Transferes e Rent-a-Car 1

Catering e Gastronomia 1

Outros 10

TOTAL 41

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de dezembro, foram enviadas 16 propostas de adesão.

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

publicações Follow Me Lisboa e Revista Turismo de Lisboa.

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

>>Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

>>Revista Follow Me Lisboa;

>>Convocatória e OT para a próxima AG do Turismo de Lisboa;

>>Postal de Natal 2018;

>>Reuniões e eventos internacionais 2018 – Lisboa;

>>Recolha de informação associados – Website e App.

PROMOÇÃO TURÍSTICA

PROMOÇÃO DO DESTINO – CANAIS ONLINE – PROJETO 
DIGITAL

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

> Adaptação de textos e hiperligações;

> Introdução dos PDF das publicações mensais;

> Atualização de outros conteúdos.

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

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

sociais;

POSTS REDES SOCIAIS
> Facebook  67

> Twitter  71

> Instagram 61

> Pinterest  53

VISITAS AO SITE: 182.739

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

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

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

>>FITUR 2019 - Organização da participação nacional neste certame;

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>>BÉLGICA – Sítio “www.kriskookt.be”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>>BRASIL – Blogue “Cumbicão”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

3 elementos;
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>>BRASIL – TV “Record”, em colaboração com o TP. Programa realizado 

em Lisboa. Presentes 3 elementos;

>>ESPANHA – Programa TV “Comerse el Mundo”, em colaboração com o 

TP. Programa realizado em Lisboa. Presentes 5 elementos;

>>ESPANHA – Revista “Harper’s Bazaar”. Programa realizado em Lisboa 

e na região de Lisboa. Presentes 8 elementos;

>>ESPANHA – Blogue “Donde nos vamos, Eva”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 2 elementos;

>>FINLÂNDIA – Revista “Matkaopas”. Programa realizado em Lisboa e 

região de Lisboa. Presentes 4 elementos;

>>FRANÇA – Blogue “Ophelie’s Journey”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>>HOLANDA – Revista: “Girls Who”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sente 1 elemento;

>>JAPÃO – TV “NHK”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 4 elementos;

>>REINO UNIDO – Blogue “TravelinnFamily”. Programa realizado em 

Lisboa e Região de Lisboa. Presentes 4 elementos;

>>REINO UNIDO – Jornal “Daily Express”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

>>REINO UNIDO – Freelancer Adam de Boinod. Programa realizado em 

Lisboa e na Região. Presentes 2 elementos;

>>RÚSSIA – Revista “SNOB”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 

elemento;

>>SUÉCIA – Produção das revistas “Damernas Värld” e “Plaza Kvinna”, em 

colaboração com o TP. Programa realizado em Lisboa. Presentes 5 elementos.

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

Presentes 2 elementos;

>>CHINA – Fam Trip “British Airways & Iberia China”. Programa realizado 

em Lisboa e na Região de Lisboa. Presentes 10 elementos;

>>COREIA DO SUL – Fam Trip “Coreia do Sul”. Programa realizado em 

Lisboa e na Região de Lisboa. Presentes 11 elementos.

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

OUTROS
APOIO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO
>>EUA – Revista ”Jewish Way Magazine”;

>>FRANÇA – Revista ”Grazia”;

>>FRANÇA – Jornal ”Le Monde”;

>>REINO UNIDO – Jornal ”Daily Telegraph”;

>>REINO UNIDO – Revista de bordo “EasyJet”;

>>REINO UNIDO – Revista de bordo “Female First”;

>>SUÍÇA – Swiss Media Group.

ENTREVISTAS
>>ESPANHA – Rádio “Esradio”.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PROMOÇÃO E APOIO A CONGRESSOS E INCENTIVOS
>>Evento Associativo em Lisboa – ação iniciativa do LCB.

>>Evento de 3 dias a favor de sete associações sedeadas na Europa. Incluiu 

meio dia de conferência com dois oradores incluindo um case study de 

sucesso em Lisboa – Sociedade Europeia de Cardiologia. Presentes 22 as-

sociados do LCB. Ação organizada e acompanhada em exclusivo pelo LCB.

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

edição (16.ª em Barcelona). Presentes 33 associados do Turismo de 

Lisboa e 61 expositores no stand de Portugal + 5 ARPT; LCB repre-

sentado por 2 pessoas. Contactos com cerca de 100 hosted buyers 

internacionais.
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VIABILIZAÇÃO DE DIVERSAS CANDIDATURAS DE LISBOA
>>Com Fundo Nacional + Lisboa – 24 candidaturas;

>>Com Fundo Lisboa – 40 candidaturas.

PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>>Compra de espaço e produção de arte-final para “Boardroom”.

FAM TRIPS
>>MERCADOS REINO UNIDO e ESPANHA – Ação iniciativa dos 

Associados Sana Hotel e Voqin. Presentes 26 pessoas. Apoio do LCB com 

atividade;

>>Mercado Norte Americano – Ação iniciativa do associado 

Windsor Travel. Presentes 7 pessoas. Apoio do LCB com refeição.

VISITAS DE INSPEÇÃO
>>Congresso médico 2019;

>>Congresso médico 2020;

>>Congresso Energia 2020;

>>Congresso médico 2022;

>>Congresso 2022.

PROMOÇÃO DE GOLF

CAMPANHA DE PUBLICIDADE ESPECÍFICA

>>Acompanhamento da campanha online.

PLANO DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDAS

PROGRAMA DA INICIATIVA DAS EMPRESAS
>>Apoio aos processos de encerramento e pagamento dos apoios previstos no 
âmbito dos PCV 2018. Foram apoiadas as candidaturas das seguintes empresas:

INDIVIDUAIS
>>Tempovip

>>Genius Y Meios

>>Sheraton Lisboa

>>-Osíris Travel

>>TA DMC

>>Estoril Palácio

>>Lisbon Cruise Port

>>Widetravel

>>Carristur

>>Belas Clube de Campo

>>AIM Group

>>Europalco

>>TAP

>>Living Tours

>>Doc DMC

>>Caravel on Wheels

>>Lisbon by Boat

>>Portimar

>>Centro de Congressos de Lisboa

>>Corinthia Lisboa Hotel

>>Administração Porto de Lisboa

EM GRUPO
>>Orizonte Golf

>>Hotéis Vila Galé

>>Altis Hotéis

>>Hotéis Heritage

>>Hotéis Porto Bay

>>Haliotis e Hotel do Mar

>>Pestana palace e Pousada de Lisboa
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>>The Oitavos e Oitavos Dunes

>>Hotéis Vip

>>Minor Hotéis

>>Lisboa 1908 e You and the Sea

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA
>>Edição do 180.º número da Revista Institucional do Turismo de Lisboa. 

Esta publicação foi enviada para os associados, Delegações do TP, lista 

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

imprensa especializada. A revista tem uma aplicação para iPad.

BTL 2019
>>Elaboração de briefing e escolha de empresas a consultar.

MELHORIA DA INFORMAÇÃO  
E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

GUIA FOLLOW ME
> Produção do n.º 276 de janeiro;

> Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>>Lisboa - 122.615

>>Sintra - 24.529

>>Ericeira - 1.118

>>Arrábida - 988

>>TOTAL DE TURISTAS ATENDIDOS: 149.250

>>Lisboa Story Centre - 5.074 visitantes

>>Arco da Rua Augusta - 12.278 visitantes

>>Mitos e Lendas de Sintra - 725 visitantes

>>Experiência Pilar7 - 4.791 visitantes

>>Lisboa Card - 14.713 cartões vendidos

>>PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 153

ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS 
DE LISBOA
>>Sessão Informativa “Apoios Financeiros para a Comercialização e Venda 

(PCV)” na Pontinha/Odivelas.
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BOAS-VINDAS

_PIC MY DAY
A Pic My Day é um serviço que permite aos uti-

lizadores usufruir de uma experiência turística 

“única, divertida e low profile”. De acordo com 

a empresa, o serviço foi criado a pensar nas pes-

soas que vão de férias e tentam registar os seus 

momentos através de fotografias tiradas com a 

câmara fotográfica ou com os telemóveis, mas 

que gostavam de capturar esses momentos de 

forma profissional. Assim, este serviço pretende 

acabar com preocupações como tirar selfies, pe-

dir a alguém para tirar uma fotografia de grupo, 

ficar alguém de fora ou perder tempo a procurar 

os melhores sítios para tirar fotografias em 

Lisboa, sendo a Pic My Day e os seus profissio-

nais a tratar de tudo, incluindo da edição das ima-

gens e de redimensioná-las para as redes sociais 

“com segurança e respeito na proteção dos seus 

dados”. A adesão à Associação Turismo de Lisboa 

surgiu, segundo a empresa, com o objetivo de 

“ganhar maior credibilidade junto dos seus par-

ceiros” e expandir o leque de possíveis clientes.

Rua Viriato, 27, 5.º C, Lisboa

Tel.: 213 521 100

www.picmyday.pt

_LE FRIQUE 
CONCEPT STORE
A Le Frique Concept Store é “mais que uma loja 

multimarca”, é lifestyle, e foi criada com o ob-

jetivo de trazer moda, acessórios e arte até à 

comunidade envolvente. Uma das características 

que a torna única é o facto de misturar marcas 

de prestígio com marcas de que, provavelmen-

te, as pessoas ainda não ouviram falar, mas que 

“têm e devem conhecer”. “Privilegiamos proje-

tos, marcas ou negócios criativos preferencial-

mente portugueses para utilização do espaço de 

forma a beneficiar a comunidade envolvente e 

de os integrar nela”, adianta a Le Frique Concept 

Store. Assim, o lema da loja é fazer com que as 

pessoas “tropecem” sempre em peças únicas e 

novas. Apresenta-se como um espaço “de char-

me”, clean e “inteligentemente estudado”, com 

“boa” música e “uma onda urban-loft-comfort”. 

No que concerne à adesão à Associação Turismo 

de Lisboa, a loja refere que houve duas palavras-

-chave que levaram a esta decisão: “prestígio 

e credibilidade”, que reconhecem na entidade.

Avenida 24 de Julho, 4A, Lisboa

Tel.: 929 251 714
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_THE INDY HOUSE
A The Indy House Rooms & Apartments é a mais re-

cente unidade de alojamento do The Independente 

Collective e apresenta uma solução de hospitalidade 

criativa, que cruza o lado mais alternativo de Lis-

boa com uma experiência local. “Os hóspedes en-

contram neste palácio do século XIX um lugar para 

partilha ideias e experiências, com uma decoração 

única inspirada nas comunidades excecionais do 

Intendente”, refere a unidade. Dispõe de 34 quar-

tos, cinco apartamentos T1 e um apartamento T2, 

e tem ainda sete cozinhas partilhadas e duas salas 

comuns, “que convidam a ficar e a conhecer outros 

viajantes”. De acordo com a unidade de alojamento, 

o espaço está vocacionado para receber famílias, 

grupos e “todos os que procuram uma experiência 

diferente de alojamento no centro de Lisboa”. In-

cluído na estada está também o pequeno-almoço, 

disponível das 7:30 às 12:00, nas cozinhas partilha-

das. Entre os motivos que levaram à adesão à Asso-

ciação Turismo de Lisboa, a The Indy House aponta o 

facto de ganhar o reconhecimento e o apoio de um 

parceiro estratégico. 

Rua Maria da Fonte, 25, Lisboa

Tel.: 213 461 381

www.theindy.pt

_EVIL ANGELS
A Evil Angels é uma empresa prestadora de servi-

ços na área dos eventos, especializada e dedicada 

exclusivamente ao rigging, montagem e suspen-

são de estruturas. Além de contar com técnicos 

credenciados, que atuam em diversos meios, 

desde a suspensão de estruturas, a concertos, 

televisão, eventos e publicidade, entre outros, é 

também uma entidade formadora. Atualmente, 

a Evil Angles tem um acordo de exclusividade 

na área do rigging com a Altice Arena, o Campo 

Pequeno, os Estúdios Valentim de Carvalho e a 

Medialuso, e faz ainda a produção de pequenos 

eventos “chave na mão”. A adesão à Associação 

Turismo de Lisboa visa, segundo a empresa, “au-

mentar o seu leque de clientes e oportunidades”, 

pretendendo integrar o desenvolvimento do en-

tretenimento na cidade, bem como “potenciar 

sinergias sólidas com outras empresas da mesma 

área que façam já parte da associação”.

Complexo Industrial da Granja, 

Armazém A6, Vialonga

Tel.: 214 780 845

www.evilangels.pt
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_RDMC INCOMING 
& OUTGOING
A RDMC Incoming & Outgoing é uma agência de 

viagens e recetivo (DMC), especializada em pro-

gramas diferenciados, feitos à medida, tanto em 

Portugal como pelo mundo. Promove programas 

temáticos, como experiências culturais, enogas-

tronómicas, summer camps, reuniões, eventos e 

incentivos, e disponibiliza serviços de catering, au-

diovisuais, secretariado de eventos, soluções tecno-

lógicas, tours e transferes, reservas de restaurantes, 

hotéis e aviação. Entre essas atividades encontram-

-se experiências inéditas pelo interior do país, como 

a participação na gastronomia regional e caseira, 

mas também a participação em programas rurais, 

como a ordenha e confeção de queijos e enchidos, 

a par de pisa em lagares e vindimas. Além destes 

fatores, promove o intercâmbio cultural entre Por-

tugal e a China, através do Instituto Confúcio. Sobre 

os motivos que levaram à adesão à Associação 

Turismo de Lisboa, a RDM Incoming & Outcoming 

referE o facto de a ATL ser, “reconhecidamente, um 

dos mais valiosos meios de difusão dos produtos 

das empresas associadas”.

Rua Conde Ferreira, 29, Piso 0, Oeiras

Tel.: 218 298 950

www.rdmc.pt

_ALECRIM 
AO CHIADO
O Alecrim ao Chiado está localizado no coração de 

Lisboa, no Chiado, e surgiu da renovação de uma 

casa construída após o terremoto de 1755. Foram 

o “charme interior e a sua excelente localização” 

que levaram os atuais proprietários a dedicarem-se 

à sua renovação integral. Os apartamentos estão 

decorados com base “numa perfeita combinação 

clássica e contemporânea, num ambiente familiar, 

acolhedor e relaxante”. O hotel oferece também o 

programa “De Lisboa à Arrábida. O melhor dos dois 

mundos”, que inclui duas noites no hotel e outras 

duas na Casa Palmela Hotel, na Arrábida, com pe-

queno almoço; um walking por Lisboa; um jantar no 

hotel de Setúbal; uma prova de vinhos e uma visita 

guiada à Casa Museu José Maria da Fonseca. Des-

taca que a adesão à Associação Turismo de Lisboa 

dá a possibilidade de “usufruir das excelentes infor-

mações e apoio que a associação fornece aos seus 

associados”. “Pertencer à associação é uma forma 

de fortalecermos a qualidade da oferta turística da 

nossa cidade”, acrescenta a unidade hoteleira.

Rua do Alecrim, 73, Lisboa

Tel.: 213 460 979

www.ouh.pt
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AMOREIRAS SHOPPING CENTER

MIRADOURO 
ULTRAPASSA OS 100 
MIL VISITANTES
O Miradouro Amoreiras 360º Panoramic View, 

que abriu em maio de 2016, ultrapassou os 100 

mil visitantes. Anualmente, regista uma média 

de 50 nacionalidades diferentes, sendo maiori-

tariamente turistas brasileiros, franceses, ingle-

ses, alemães e espanhóis.

Localizado no Amoreiras Shopping Center, este 

miradouro permite contemplar as colinas da cida-

de, o rio Tejo, a Ponte 25 de Abril e o Cristo Rei, 

bem como o Castelo de São Jorge e os principais 

monumentos da cidade, entre os quais a Torre 

de Belém, a Basílica da Estrela e a Sé de Lisboa.

O miradouro foi criado precisamente devido a 

esta localização estratégica, visando proporcionar 

a todos os visitantes a possibilidade de admira-

rem a cidade, através do topo de uma das torres. 

Segundo o Amoreiras Shopping Center, tem vindo 

a revelar-se um sucesso, “sendo considerado um 

dos miradouros must-go da cidade, apreciado por 

muitos como a melhor vista de Lisboa”.

Avenida Eng. Duarte Pacheco, Lisboa

Tel.: 213 810 200

www.amoreiras.com

KIDZANIA

APRESENTA NOVA PROFISSÃO: 
CONSULTOR IMOBILIÁRIO
A maior cidade infantil do País tem agora uma 

nova profissão: consultor imobiliário. A abertura 

de uma agência imobiliária na KidZania surgiu 

da parceria com a Century 21 Portugal e vem 

juntar-se às mais de 60 profissões que as crian-

ças podem experimentar no espaço. Agora, os 

mais novos vão poder aprender todas as tarefas 

inerentes à atividade de consultor imobiliário, 

tornando-se consultores por um dia, e terão as 

suas próprias placas de venda, tal como numa 

agência real, bem como acesso a tecnologia 

como tablets e montras digitais para facilitar 

o processo de angariação e venda de imóveis. 

Além disso, as crianças podem optar entre ser o 

consultor ou ser o cliente. 

“A atividade terá como referência a agência 

imobiliária Centrury 21, mas irá decorrer por 

toda a cidade, de forma bastante prática e muito 

divertida. Os nossos consultores imobiliários vão 

poder angariar vários imóveis e ter a oportuni-

dade de vender ou arrendar a outros clientes, 

numa interação bastante próxima da realidade”, 

referiu o diretor de Patrocínios da KidZania Lisboa, 

Pedro Silva.

Dolce Vita Tejo, Loja 1054, Av. Cruzeiro 

Seixas, 7, Amadora

Tel.: 211 545 530

www.kidzania.pt

MONTE MAR LISBOA

LANÇA MANHÃS 
DE COWORKING
O Monte Mar Lisboa, o restaurante do Grupo 

Onyria localizado junto à zona ribeirinha do Cais 

do Sodré, lançou a Coworking Morning, que acon-

tece todas as quartas-feiras, das 9:00 às 13:00 e 

consiste na disponibilização do espaço para traba-

lhar. Esta iniciativa inclui um espaço de trabalho 

no primeiro andar do restaurante, com a capa-

cidade para cerca de 80 pessoas, e que permite 

usufruir de uma vista sobre o Tejo “para quem 

queira ter uma manhã de trabalho diferente”.

O acesso à Coworking Morning tem um custo de 

15 euros e inclui, além do espaço para trabalhar, 

internet wi-fi e pequeno-almoço. Caso se opte 

por ficar para almoçar, aquele valor é desconta-

do na conta. A carta do restaurante Monte Mar 

inclui peixe e marisco frescos, destacando-se, 

entre outras iguarias, os filetes de pescada com 

arroz de berbigão.

Rua da Cintura, Armazém 65 

(antigo armazém F), Lisboa

Tel.: 213 220 160

www.mmlisboa.pt
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CENTRO VASCO DA GAMA 

GUARDA BABAGENS 
DOS VISITANTES 
NO LUGGAGE HOME
O Centro Vasco da Gama, localizado a cinco minu-

tos do aeroporto e junto à estação do Oriente, tem 

um novo serviço que visa melhorar a experiência 

dos seus visitantes que se fazem acompanhar de 

bagagens: o Luggage Home. Este serviço está pre-

sente no Piso -1 e permite que quem chega de 

viagem possa guardar de “forma cómoda e se-

gura” os seus pertences, podendo ser bagagens 

ou volumes de grande dimensão, como bicicletas, 

malas de viagem, compras, entre outros. 

De acordo com o Centro Vasco da Gama, o 

Luggage Home “cuida dos seus pertences du-

rante o tempo que necessitar enquanto relaxa e 

desfruta da sua visita”.

Avenida D. João II, 40, Lisboa

Tel.: 218 930 600

www.centrovascodagama.pt

PALÁCIO DO CHIADO

UM DOS LOCAIS 
IMPERDÍVEIS 
EM 2019, 
DIZ O EL MUNDO
O jornal espanhol El Mundo publicou uma lista 

com 19 locais imperdíveis em 2019 e o Palácio 

Chiado é um deles, sendo considerado “um es-

paço líder no panorama gastronómico e artísti-

co da capital portuguesa”. 

O Palácio Chiado é o único espaço português 

a integrar a listagem e o jornal destaca a sua 

nova oferta culinária, “mais ambiciosa que 

nunca”, nomeadamente “um bar lounge, um 

cocktail bar e sete restaurantes (desde tapas 

a cozinha criativa ou vegana)”. Além disso, 

são feitos elogios à decoração e à recupe-

ração de pinturas originais, tetos e paredes, 

bem como ao facto de ter sido edificado 

no século XVIII, na altura, enquanto Palácio 

Quintela. 

Rua do Alecrim, 70, Lisboa

Tel.: 210 101 184

palaciochiado.pt

MUSEU DO ORIENTE

INAUGURA 
EXPOSIÇÃO 
DEDICADA A 
BIRESWAR SEN
O Museu do Oriente inaugurou este mês uma 

exposição dedicada a Bireswar Sen, considera-

do um dos mais importantes artistas paisagis-

tas da Índia moderna, que revela a imensidão e 

majestade dos Himalaias, numa reflexão sobre 

a simbiose entre o homem e a natureza. 

Intitulada “Reflexões: Homem e Natureza. 

Pinturas de Bireswar Sen”, está patente até 

31 de março e reúne 77 pinturas a aguarela 

e tempera, em cartões de pequenas dimen-

sões divididos por quatro núcleos: “A mag-

nificência da Natureza”, “Exploradores”, “Es-

paços do Sagrado” e “O Ritmo da Vida”, que 

permitem a observação desta simbiose. Or-

ganizada em colaboração com a Embaixada 

da Índia, a exposição foi extraída da coleção 

da Galeria Nacional de Arte Moderna da Índia 

e “pretende familiarizar os visitantes com o 

trabalho de Sen”.

Avenida de Brasília, 

Doca de Alcântara Norte, Lisboa

Tel.: 213 585 201

www.museudooriente.pt
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NEYA LISBOA HOTEL 

DOA PILHAS USADAS 
PARA AJUDAR O IPO LISBOA
O NEYA Lisboa Hotel aliou-se ao 10.º Peditório 

de Pilhas e Baterias a favor do IPO de Lisboa, 

tendo contribuído com a doação de 14 quilos 

de pilhas. A recolha vai contribuir para uma 

melhor prestação de cuidados de saúde, com a 

aquisição de um aparelho para o tratamento de 

doentes oncológicos do IPO de Lisboa, além de 

incentivar a sensibilização ambiental e a gestão 

eficiente de resíduos.

“O NEYA Lisboa Hotel apoia esta iniciativa pelo 

5.º ano consecutivo, além de sermos parceiros da 

Ecopilhas, revemo-nos nos valores de responsa-

bilidade ambiental e entreajuda presente nesta 

iniciativa”, referiu o responsável de Qualidade, 

Ambiente e Segurança do hotel, Pedro Teixeira. 

De acordo com a unidade hoteleira, esta doação 

só foi possível devido à contribuição de todos os 

colaboradores, que levaram as pilhas e baterias 

que tinham em casa e já não funcionavam.

Rua Dona Estefânia, 71/77, Lisboa

Tel.: 213 101 809

www.neyahotels.com

CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA FRANCA DE XIRA

BIENAL DE 
FOTOGRAFIA ESTÁ 
DE REGRESSO
A Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira, cuja 

missão passa pela divulgação da cultura fotográfica 

portuguesa, regressa à cidade, sob a curadoria da 

historiadora de arte Sandra Vieira Jürgens, e apre-

senta três exposições que ficam patentes ao pú-

blico até 10 de março. A 16.ª edição conta com a 

tradicional componente de “Prémio” do certame, 

sendo que a apresentação dos trabalhos selecio-

nados vai decorrer no Celeiro da Patriarcal. Já o 

Museu Municipal vai receber a exposição “Espaço 

Comum”, e a Fábrica das Palavras irá abrir portas a 

“Imagens com Vida Própria”.

A Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira foi cria-

da em 1989 e, desde então, tem proporcionado a 

revelação de diversas gerações de autores, gerando 

uma rede de colaborações com estruturas associati-

vas e instituições de ensino artístico, com o objetivo 

de estabelecer um espaço de representação alarga-

do da criação fotográfica portuguesa.

Rua Dr. Manuel de Arriaga, 24, R/C Dto, 

Vila Franca de Xira

Tel.: 263 285 600

www.cm-vfxira.pt

HOTÉIS HERITAGE

DISTINGUIDOS 
NOS TRIPADVISOR 
TRAVELLERS’ CHOICE 
AWARDS
Os Hotéis Heritage Lisboa voltaram a ser distingui-

dos nos Tripadvisor Travellers’ Choice Awards, com 

o Heritage Avenida Liberdade e o Hotel Britania a 

ocuparem o 2.º e o 3.º lugar, respetivamente, na 

categoria Top Hotels de Portugal. No Top 25 de 

Portugal, nas categorias Best Service e Romance, 

foram distinguidas as unidades Hotel Britania, He-

ritage Avenida Liberdade, Solar Do Castelo e As Ja-

nelas Verdes, sendo que estas duas últimas foram 

ainda reconhecidas na categoria Small Hotels. 

Esta é a 16.ª edição dos Travellers’ Choice Awards, 

que distingue as unidades “mais excecionais” do 

mundo, através da recolha de avaliações online. 

Em comunicado, os Hotéis Heritage Lisboa referem 

que “foi mais um reconhecimento internacional da 

excelência de serviço desta pequena coleção de 

refúgios de charme e tradição de Lisboa”.

Avenida da Liberdade, 28, Lisboa

Tel.: 213 404 040

www.heritage.pt  |
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LISBON MARRIOTT HOTEL 

PROMOVE SEGUNDO 
ENCONTRO 
DE NETWORKING
O Lisbon Marriott Hotel promove, no dia 31 de 

janeiro, entre as 17:30 e as 19:30, um encontro 

de networking, em ambiente informal, que reú-

ne cerca de 200 profissionais da área do turismo. 

O evento, designado por Network Hotel Portu-

gal, é mensal e vai decorrer em diversas ses-

sões, até maio, nos vários hotéis do grupo, sen-

do estes, além do Lisbon Marriott Hotel, o Fonte 

Cruz Hotel, o Lisbon Sheraton Hotel, o Cascais 

Sheraton Hotel e o Penha Longa.

“Network Hotel Portugal é um evento que está 

aberto a todos os participantes que estão inte-

ressados em descobrir o valor da adesão à ca-

deia Marriott e dos respetivos benefícios para 

a sua organização. Uma rede de contactos rica 

e bem alimentada pode ajudar muito nos seus 

negócios e na carreira”, refere o diretor-geral do 

Lisbon Marriott Hotel, Elmar Derkitsch.

Avenida dos Combatentes, 45, Lisboa

Tel.: 217 235 400

www.lisbonmarriott.com

BE@HOME

TEM NOVO SERVIÇO DE GESTÃO 
A be@home iniciou o ano com um novo 

serviço de gestão de reservas e com uma 

campanha inicial de desconto de 5% para 

adesões até 31 de janeiro. Segundo a empre-

sa, “com o serviço de Gestão de Reservas da 

be@home, a sua casa irá ‘voar’ pelo mundo 

e a rentabilidade do seu imóvel irá crescer”.

Entre as vantagens deste servido, referidas 

pela be@home, estão a maior facilidade de 

adesão, o facto de não ser necessária exclu-

sividade e de existir flexibilidade no compro-

misso, a existência de uma gestão multicanal, 

bem como de proteção, segurança, inovação e 

tecnologia, a par de uma quality compliance.

A be@home é uma marca 100% portuguesa 

com uma oferta diversificada de casas em 

Portugal para alojamento local, sendo que 

oferece um “serviço ao cliente personaliza-

do” e ainda opções de gestão total ou de 

reservas de alojamento local para os proprie-

tários. 

Largo Terreiro do Trigo, 8, Lisboa

Tel.: 218 057 919

www.beathome.pt

TAP AIR PORTUGAL

CELEBRA 
ANIVERSÁRIO 
COM RELÓGIO 
A TAP Air Portugal celebrou o seu 73.º aniversário, 

em 2018, num ano que coincidiu com a inclusão 

de uma moderna frota de aviões, o A320neo e 

o A330neo, e no qual se associou à marca de 

relógios suíça Oris para criar uma peça de edição 

limitada: o Oris TAP Heritage. Agora, em 2019, 

os relógios estão disponíveis para venda na TAP 

Store, por 1895 euros, sendo que a entrega está 

prevista para junho deste ano. 

O Oris TAP Heritage foi inspirado no Big Crown, 

o primeiro relógio de aviação lançado pela Oris 

há 80 anos, e conta com uma caixa em aço 

inoxidável de 40.00 mm com vidro de safira e 

acabamento antirreflexo no interior. A bracelete 

é em pele castanha e o fundo personalizado 

representa uma homenagem à companhia 

aérea portuguesa e ao Airbus A320neo. 

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

Tel.: 218 415 000

www.flytap.pt 47
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MALO CLINIC

JUNTA-SE 
A MCNAMARA 
NA PRESERVAÇÃO 
DO PLANETA
A Malo Clinic e o surfista Garrett McNamara junta-

ram-se na preservação do planeta. O grupo assumiu 

um compromisso com a sustentabilidade em con-

junto com o seu embaixador McNamara, que, com 

o filho Barrel, tem vindo a “encorajar” as empresas 

a reduzirem a sua pegada ecológica. 

Ciente do seu papel de responsabilidade social, a 

Malo Clinic afirma que, em 2019, vai dar “especial 

atenção à salvaguarda da biodiversidade e à pre-

servação do ecossistema, prometendo promover 

alternativas que vão ao encontro destas causas”. 

Refere ainda que no campo da saúde e higiene 

oral já existem várias soluções eco-friendly, tendo 

muitas delas como material base o bambu, “um 

recurso autossustentável, abundante, biodegradável 

e, além disso, naturalmente antibacteriano, o que o 

torna numa excelente opção quer para o ambiente, 

quer para a higiene oral diária”.

Avenida dos Combatentes, 43, 12.º, Lisboa

Tel.: 217 228 100

www.maloclinics.com

FUNDAÇÃO ARPAD SZENES 
VIEIRA DA SILVA

EXPÕE “DA HISTÓRIA 
DAS IMAGENS”
“Da História das Imagens” é a mais recente 

exposição do Museu Arpad Szenes – Vieira da Silva e 

apresenta cerca de 100 obras em torno da imagem 

fotográfica do artista portuense Manuel Casimiro. 

Patente até 17 de março, revela-se uma oportunida-

de para conhecer esta faceta da obra do artista, que 

tem explorado várias expressões, como a escultura, 

pintura, desenho, instalação, filme e fotografia. 

Em “Da História das Imagens” estão presentes algu-

mas das suas mais importantes séries fotográficas, 

realizadas entre 1972 e 1988, e que constituem um 

“corpo de trabalho indispensável à compreensão 

deste período relativamente à utilização do medium 

fotográfico pelos artistas”, refere o museu. 

É ainda apresentada uma obra de grandes dimen-

sões com a imagem do “Quilleboeuf à l’embouchure 

de la Seine de Turner”, de 1981-1982, que faz par-

te da Coleção de Serralves, além de estrear o fil-

me “Manuel Casimiro: Pintar a Ideia”, dedicado à 

sua vida e obra, com realização de Isabel Lopes 

Gomes que assina também a curadoria da mostra. 

Praça das Amoreiras, 56, Lisboa

Tel.: 213 880 044

www.fasvs.pt

MUSEU DA FILIGRANA

ARTESÃOS 
EXECUTAM 
CORAÇÃO DE LISBOA
Os símbolos de Lisboa estão presentes numa cole-

ção exclusiva do Museu da Filigrana que homena-

geia a cidade e intitulada precisamente “Coração 

de Lisboa”. Executado por artesãos portugueses, 

esta peça assume, pois, a forma de um coração 

em cujos fios de filigrana se entrelaçam o icónico 

elétrico 28, a tradicional guitarra de fado e a popu-

lar sardinha, bem como a Ponte 25 de Abril. 

O exemplar n.º 1 foi destinado ao acervo da Câ-

mara Municipal de Lisboa, tendo sido entregue à 

vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto.

Largo de São Carlos, 1, Lisboa

Tel.: 917 772 385

www.museudafiligrana.pt
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PERFUMES & COMPANHIA

CAMPANHA PELO 
ANO NOVO CHINÊS 
A loja do Rossio da Perfumes & Companhia 

recebe o Ano Novo Chinês com uma campa-

nha, que contempla promoções especiais e 

decorações temáticas. 

A decorrer de 4 a 24 de fevereiro, esta ini-

ciativa visa ir ao encontro dos interesses do 

público chinês, tendo em conta que esta é 

uma das lojas da cadeia que mais recebem 

visitantes daquela nacionalidade. Afinal, lo-

caliza-se em pleno centro histórico da cidade, 

tendo ainda como atrativo a sua arquitetura 

do século XVIII.

Praça D. Pedro IV, 45/50, Lisboa

Tel.: 211 554 480

www.perfumesecompanhia.pt 

HOTEL RAMADA BY WINDHAM 
E MONTADO

ANO COMEÇA COM 
PROMOÇÃO OUTLET 
O Hotel Ramada by Windham Lisboa e o Mon-

tado, unidades da DHM - Discovery Hotel Mana-

gement, entram em 2019 com uma campanha 

outlet, que promete as tarifas mais baixas para 

as férias de 2019. Assim, ao longo de todo o 

mês de janeiro, é possível fazer reservas com 

“tarifas únicas”, podendo as estadias estender-

-se até 30 de dezembro. 

Esta é uma campanha que está disponível no 

site do grupo, onde é possível escolher o ativo 

que melhor corresponder à experiência pre-

tendida.

Criada em setembro de 2012 e com uma nova 

abordagem hoteleira e um posicionamento mais 

disruptivo, a DHM tem um portefólio de hotéis 

de norte a sul de Portugal Continental e ainda 

dois ativos nos Açores. 

Rua Joaquim António de Aguiar, 66, 6.º, Lisboa

Tel.: 213 700 110

www.discoveryportugal.com

DOLCE CAMPOREAL

PACOTES ESPECIAIS 
PARA O MÊS MAIS 
ROMÂNTICO
O Dolce CampoReal, localizado em Torres Ve-

dras, preparou para o mês de fevereiro dois 

pacotes especiais para os casais que queiram 

assinalar o Dia dos Namorados longe da azá-

fama citadina.

Assim, exclusivamente para 14 de fevereiro, 

vigora uma “promoção irrepetível”: ao reser-

var uma noite de alojamento para duas pes-

soas ao abrigo do pacote de São Valentim, os 

casais têm como oferta um jantar romântico, 

com bebidas incluídas.

Já durante todo o mês, o hotel disponibilizar 

o pacote Dolce in Love, que inclui alojamento 

de uma noite, pequeno-almoço buffet e tra-

tamento VIP à chegada. O pacote dá acesso 

ao circuito de águas no spa (sauna, jacuzzi e 

banho turco), à piscina interior aquecida e ao 

ginásio dia. Está também incluído um jantar 

romântico com bebidas incluídas no restauran-

te do hotel.

Rua do Campo, Turcifal, Torres Vedras

Tel.: 261 960 900

www.dolcecamporeal.com
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AMAR AMÁLIA
Em 2019, assinalam-se 20 anos do desapareci-

mento daquela que é considerada a “Rainha do 

Fado”: Amália Rodrigues. Este concerto, que é 

também uma homenagem, junta num só palco 

grandes valores da música portuguesa para lem-

brar o reportório eternizado pela fadista. Dulce 

Pontes, Simone de Oliveira, Paulo de Carvalho, 

Amor Electro, Vanessa da Mata e Marco Rodri-

gues são os nomes e as vozes que vão “Amar 

Amália”, sentindo e renovando o seu espírito.

Altice Arena, Rossio dos Olivais, dia 16 de 

fevereiro, às 21:30. Entradas: a partir de 25 

euros. Mais informação em: arena.altice.pt

TERRA ADENTRO
Esta exposição conta com mais de 100 pinturas 

de Joaquín Sorolla y Bastida, que dão a conhecer 

as novas versões que o artista espanhol conferiu 

a diversas paisagens do seu país. Predominam 

as obras que Sorolla, considerado o mestre do 

“ar livre” e da “luz intensa”, executou nas suas 

viagens pela Espanha da viragem do século XIX 

para o século XX, desde Valência – de onde era 

natural – até ao País Basco e à Andaluzia. Esta 

foi uma viagem onde procurou outra imagem do 

país, longe da representação historicista.

Museu Nacional de Arte Antiga, Rua das Ja-

nelas Verdes, até 31 de março, de terça a do-

mingo, das 10:00 às 18:00. Entradas: 6 euros, 

geral; 3 euros, >65 e estudantes. 

Mais informação em: museudearteantiga.pt

HAMLET
Esta é a mais recente criação da Companhia do Cha-

pitô e segue as linhas mestras do texto original de 

“Hamlet”, de William Shakespeare, conferindo-lhe, 

porém, uma reflexão simples e pejada de humor 

sobre vários aspetos da realidade física e social. 

Aqui, o enredo é transportado para a modernidade 

fazendo uma analogia entre o Reino da Dinamarca 

– onde tem lugar a peça original – e uma empresa 

multinacional da atualidade, mantendo as temáti-

cas, como a traição, o abuso e os jogos de poder. 

Em palco, a língua não é uma barreira, pois nesta 

“inadaptação coletiva” é explorado um estilo de 

comédia visual e física, que vai além das palavras.  

Chapitô, Costa do Castelo, até 24 de fevereiro, 

de quinta-feira a domingo, às 22:00. Entradas: 

12 euros. Mais informação em: chapito.org
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