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O Turismo revela-se cada vez mais relevante 

para o desenvolvimento da economia e Lisboa 

destaca-se como motor deste sucesso, tal como 

demonstra o mais recente estudo da Deloitte 

sobre o tema, com base no qual a produção do 

setor na Região correspondeu a 19,7% do PIB 

em 2017, ou seja, 13,7 mil milhões de euros. 

Outro dado muito significativo tem a ver com 

o facto de o setor ter gerado 182 mil postos de 

trabalho na Região, além de influenciar a ativi-

dade de outras áreas da economia nacional – na 

prática, o também chamado efeito multiplicador.

O positivismo dos resultados que tem sido regis-

tado em crescendo, assenta, como aqui referi já 

por diversas vezes, num trabalho de concertação 

estratégica entre entidades públicas e privadas 

do setor, focadas num mesmo objetivo: con-

solidar o posicionamento de Lisboa enquanto 

destino turístico de excelência, ímpar na oferta 

turística diversificada, de qualidade e inovadora. 

Porém, como facilmente se poderá depreender, 

quanto mais longe chegamos, maior é o desafio, 

pelo que é fundamental manter o dinamismo 

que tem caraterizado o nosso setor, apresen-

tando novas propostas, melhorando serviços e, 

muito importante, dotando o destino das neces-

sárias acessibilidades, nomeadamente aéreas, 

de modo a podermos corresponder à procura e 

não perdermos competitividade num mercado 

vasto, em permanente evolução.

E, a propósito da muito frequente escolha de 

Lisboa para a realização de eventos de natureza 

vária, há a destacar que a cidade será a anfitriã 

das próximas Jornadas Mundiais da Juventude, 

TURISMO GERA RECEITAS 
E CRIA EMPREGO

E  | Editorial

que trarão até à capital portuguesa em 2022 en-

tre um e dois milhões de jovens, bem como o 

Papa. Será o maior evento de sempre em Lisboa e, 

tendo em conta a sua dimensão, torna-se ainda 

mais urgente garantir uma solução aeroportuá-

ria de futuro – expansão do Aeroporto Humberto 

Delgado, a par da operacionalidade do Monti-

jo – que permita, nomeadamente, receber com 

eficácia um tão elevado número de visitantes 

como o que se espera. Não há, pois, tempo a 

perder neste sentido, sublinho.

Já em termos turísticos, de alojamento e de res-

tauração, Lisboa está preparada e tem capaci-

dade para responder a este acontecimento, que 

não deixa, no entanto, de constituir um grande 

desafio dada a sua dimensão, recursos humanos 

e logística que envolve.

Além do aumento da notoriedade que propor-

cionará, uma vez que levará imagens e informa-

ções sobre Lisboa até milhões de pessoas em 

todo o mundo, um evento como este implica 

intervenções no terreno – por exemplo, em ter-

mos de ordenamento –, que permanecerão para 

além do evento, constituindo um benefício para 

futuro desfrute de residentes e visitantes.
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TURISMO DA REGIÃO 
CONTRIBUIU 

COM 19,7% DO PIB

JORNADAS MUNDIAIS 
DA JUVENTUDE TRARÃO 

ENTRE UM E DOIS 
MILHÕES DE VISITANTES 

José Luís Arnaut
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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O setor do turismo, na Região de Lisboa, gerou, 

direta ou indiretamente, mais de 13,7 mil milhões 

de euros e criou 182 mil postos de trabalho, em 

2017, de acordo com os dados revelados no es-

tudo da consultora Deloitte realizado para a Asso-

ciação Turismo de Lisboa (ATL). Face às conclusões 

apresentadas sobre o impacto macroeconómico do 

turismo naquele ano, estima-se que a produção to-

tal do setor tenha correspondido a 19,7% do PIB da 

Região, nesse ano, e a 14,3% do emprego.

No que concerne à riqueza gerada pela cadeia 

de turismo, a Região de Lisboa apresentou um 

crescimento médio anual de 11,1%, entre 2005 

e 2017. Já no caso dos postos de trabalho, em 

2017, foram criados 182.083, refletindo um in-

cremento anual médio na ordem dos 14,3%, 

numa comparação com 2015.

GERAÇÃO DE RIQUEZA

Numa análise à geração de riqueza, face a 2015, 

é visível um aumento no impacto dos diversos 

agentes da cadeia de valor na Região de Lisboa. 

IMPACTO MACROECONÓMICO 
NA CIDADE E REGIÃO DE LISBOA EM 2017 
TURISMO GERA 13,7 MILHÕES DE EUROS

Em destaque está o comércio, com mais 448 

milhões de euros, a hotelaria e alojamento lo-

cal, com um acréscimo de 353 milhões, e a ani-

mação, com 260 milhões de euros. Seguem-se 

os transportes, a restauração e os congressos e 

reuniões, com mais 243 milhões, 236 milhões, e 

60 milhões, respetivamente.

No total, a produção do turismo em Lisboa, por 

setor de atividade, distribuiu-se da seguinte 

forma: 42,1% no alojamento e na restauração, 

17,8% nas atividades culturais e desportivas, 

16,9% no comércio, 14,2% nos transportes, 4,1% 

na construção e 4,9% em atividades de serviços.

TURISTAS

Do total de turistas estrangeiros que viajaram 

até Lisboa, a grande maioria (94%) fê-lo de 

avião, 92% visitou a Cidade em lazer, tendo 

gasto, em média, 161 euros por dia. A esta-

da média dos turistas situa-se nas 2,3 noites, 

sendo que 4.400.000 ficaram hospedados em 

hotéis da Região. 

O estudo revela ainda que o Brasil, França, 

Espanha, Estados Unidos da América, Alemanha, 

Reino Unido e Itália são os países de origem de 

62% dos turistas que visitaram a Região de Lisboa, 

em 2017. Cerca de 10,5% dos estrangeiros já 

tinha estado na capital portuguesa.

Em termos gerais, foi registado um crescimento 

anual de 15,5% no número de hóspedes na Re-

gião, passando de 7,3 milhões para 9,7 milhões 

(entre 2015 e 2017). 

MAIS OFERTA

Na hotelaria, a Região contabilizou 30.217 

quartos de hotel disponíveis, em 2017, o que 

corresponde a mais 1.786, comparativamente 

a 2015.

A par do crescimento de estabelecimentos ho-

teleiros, quartos e capacidade, também a taxa 

de ocupação apresenta uma evolução positiva, 

numa comparação entre 2015 e 2017.  Neste 

período, considerando o compêndio geral das 

unidades hoteleiras da Região de Lisboa, a taxa 

de ocupação passou de 71,7% para 77,5%, 

enquanto o preço médio por quarto disponível 

(RevPar) ostenta um aumento de 18,10 euros, 

passando de 59,6 euros para 77,7 euros.

Além da hotelaria, as diversas atividades que in-

tegram o setor turístico também apresentaram 

um aumento significativo. No caso das empresas 

de animação turística, foram registadas 1.973 

novas entidades, um crescimento considerável 

que se reflete numa maior diversidade de ativi-

dades oferecidas. Entre 2015 e 2017, verifica-se 

ainda um maior dinamismo na Meeting Indus-

try, em Lisboa, tendo-se realizado mais 332 con-

gressos, e um acréscimo de 87.797 em termos 

de participantes. 

Representatividade do Turismo no PIB e Emprego

~1,8 mais do que em 2015 ~1,5 mais do que em 2015

~1,7 mais do que em 2015

~2,3 mais do que em 2015 ~1,4 mais do que em 2015

~1,5 mais do que em 2015

Dados referentes à Cidade de Lisboa (2017 vs. 2015)
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HOTELARIA
ABERTO CONCURSO PÚBLICO 
PARA CONCESSÃO DO QUARTEL DA GRAÇA
O concurso público para a concessão do Quartel da 

Graça, em Lisboa, com vista à criação de um hotel 

de cinco estrelas ao abrigo do programa Revive, 

com um investimento estimado de 29,7 milhões 

de euros, abriu no início do mês  de fevereiro.

Classificado como Monumento Nacional desde 

1910, o Quartel da Graça será concessionado 

por um período de 50 anos para a instalação do 

hotel, prevendo-se um valor base para a renda 

anual de 332.604 euros, numa área de constru-

ção de 15.495 metros quadrados.

O Revive é um programa estatal que visa a aber-

tura do património ao investimento privado para 

desenvolvimento de projetos turísticos, através 

da realização de concursos públicos.

No caso do Quartel da Graça, o governo avançou 

que o concurso vai decorrer em duas fases: a 

primeira, até dia 6 de março, para qualificação 

prévia dos candidatos; e a segunda será lança-

da posteriormente, com período de 25 dias para 

apresentação de propostas. 

“A recuperação do Quartel da Graça, através do 

programa Revive, é uma ótima notícia para a cida-

de de Lisboa”, afirmou o ministro Adjunto e da Eco-

nomia, Pedro Siza Vieira, sublinhando ainda que o 

Revive vai evitar a degradação que tem afetado 

do este imóvel e torna-lo “apto para afetação a 

uma atividade económica com finalidade turística”.

Já o ministro da Defesa Nacional, João Gomes 

Cravinho, referiu que, com a abertura deste con-

curso, é dado “um passo no sentido da recupe-

ração e valorização deste histórico quartel que 

testemunhou a conquista de Lisboa”.

VIVER NA REGIÃO DE LISBOA

Em termos de população residente, uma análi-

se à evolução permite verificar que, de 2015 a 

2017, houve um aumento de 0,7% na Região de 

Lisboa, passando a 2.833.679 pessoas. Na Cida-

de, o crescimento ficou nos 0,3%, chegando aos 

506.088 habitantes.

BENEFÍCIOS NÃO MONETÁRIOS 
DO TURISMO PARA LISBOA

O crescimento do turismo, que se tem evi-

denciado tanto na Região, como na Cidade de 

Lisboa, apresenta ainda benefícios não mone-

tários a vários níveis.  Segundo a Deloitte, a 

requalificação urbana, o enriquecimento da 

oferta sociocultural, a notoriedade de Lisboa a 

nível internacional e a valorização do património 

são algumas das vantagens associadas, a par 

da dinamização do aeroporto, do investimento 

público e privado e da melhoria da rede de 

transportes públicos. Além destes aspetos, o 

estudo destaca ainda a equiparação de Lisboa 

às cidades turísticas europeias, “elevando o 

seu cosmopolitismo, os padrões de qualida-

de, de inovação e de difusão e partilha de 

conhecimento”, e refere que a notoriedade e 

a marca “Lisboa” podem potenciar o turismo 

da Região.

DESAFIOS PARA O FUTURO

Apesar do bom desempenho registado no turis-

mo, o futuro do setor na Região de Lisboa de-

verá trazer novos desafios. Este estudo sobre o 

impacto macroeconómico recomenda atenção à 

descentralização, à diversificação da procura e à 

inovação, de forma a garantir a sustentabilidade 

da cadeia de valor do setor do turismo a médio-

-longo prazo.

Assim, como novos desafios, são considerados: 

o crescimento sustentável, isto é, o aumento da 

oferta sem comprometer a qualidade de vida da 

Cidade e da Região; a dinamização do produto 

Meetings Industry; a diversificação de segmen-

tos – considerando os mercados de origem dos 

turistas e a qualidade da oferta; a economia di-

gital, a mobilidade e a inovação; a  regulamen-

tação de serviços como o alojamento local e o 

transporte de passageiros em veículos descarac-

terizados; transportes e infraestruturas – ajustan-

do a capacidade dos transportes ao aumento da 

procura, incluindo o aumento da capacidade do 

Aeroporto de Lisboa, e o investimento adicional 

em infraestruturas; descentralização dos pontos 

de interesse turísticos.
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Lisboa vai receber as próximas Jornadas Mun-

diais da Juventude (JMJ), em 2022. O anúncio 

oficial foi feito pelo cardeal Kevin Farrell, atual 

prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família 

e a Vida, no final da última missa celebrada 

no Panamá, no Campo São João Paulo II, que 

acolheu as JMJ 2019.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de 

Sousa, considera que a realização das JMJ no 

País “é uma alegria incontida e é começar a 

sonhar já e a projetar já o que se vai passar 

daqui a três anos e meio”, defendendo ainda 

que é “o reconhecimento do peso da lusofonia, 

do mundo que fala português”.

O Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Cle-

mente, também manifestou “muita alegria” 

com a decisão. “Esta jornada em Lisboa deve-

-se, sobretudo, ao movimento grande dos 

jovens católicos de Portugal, que, de várias 

maneiras, de há uns anos a esta parte, têm 

pedido que haja um acontecimento assim em 

Portugal”, referiu. 

A celebração das próximas JMJ em Lisboa vai 

atrair milhões de pessoas que tencionam parti-

cipar nas várias atividades religiosas e culturais 

que serão desenvolvidas ao longo desse ano. 

O Parque do Tejo e do Trancão, por baixo da 

Ponte Vasco da Gama, foi apresentado como o 

local para as grandes celebrações com o Papa.

As jornadas foram criadas pelo Papa João Paulo 

II, em 1985, promovendo eventos da Igreja Ca-

tólica, essencialmente para os jovens e com os 

jovens, reunindo milhões de católicos de todo 

o mundo durante cerca de uma semana. 

No início de dezembro de 2018, o site Religion-

line tinha avançado com o nome de Portugal 

como país escolhido, adiantando que a região 

de Lisboa iria acolher “os atos principais, no-

meadamente o fim de semana de celebração”.

JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE
LISBOA RECEBE EVENTO CATÓLICO EM 2022

HOTEL NA ESTAÇÃO 
DE SANTA APOLÓNIA 
SONAE CAPITAL 
VENCE CONCESSÃO
A Sonae Capital ganhou a concessão de instala-

ção e exploração de um hotel de quatro estre-

las no edifício da estação ferroviária de Santa 

Apolónia. O anúncio foi feito pela empresa, em 

comunicado: “A Sonae Capital recebeu, da IP 

– Infraestruturas de Portugal, a adjudicação da 

subconcessão com vista à instalação e explora-

ção de uma unidade hoteleira no edifício da es-

tação ferroviária de Santa Apolónia, em Lisboa”.

A empresa estima investir, aproximadamente, 

12 milhões de euros no hotel, tendo em consi-

deração que o modelo do concurso pressupõe 

que o investimento seja efetuado pelo subcon-

cessionário. 

O edifício da estação ferroviária de Santa Apo-

lónia vai, assim, receber uma unidade hotelei-

ra de quatro estrelas com 120 quartos, sendo 

necessário, segundo a Sonae Capital, reabilitar 

e adaptar as partes sul e poente, cuja área tota-

liza quase 9.000 metros quadrados. A abertura 

da unidade hoteleira está prevista para o pri-

meiro semestre de 2021. 

Esta concessão vai permitir que a Sonae Capi-

tal inicie a sua presença em Lisboa, “o maior 

destino turístico de Portugal, com uma operação 

localizada numa zona central e de elevado po-

tencial”. Além disso, de acordo com a empresa, 

esta oportunidade “enquadra-se na estratégia 

de aumento do número de unidades em explo-

ração do negócio de hotelaria”, permitindo ain-

da “desenvolver efeitos de rede na operação”. 

Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal, 

empresa pública gestora da rede ferroviária, 

adiantou que a concessão é válida por 35 anos. 
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O Guia do Mercado Laboral 2019, elaborado pelo 

grupo Hays, revela que o setor de turismo e la-

zer demonstra um crescimento exponencial.

“Portugal foi sempre um país atrativo pelo 

valor da cultura, da arte, pela gastronomia 

e pela história do país. Com o aumento dos 

eventos internacionais organizados pelo país, 

Portugal já não é visitado sazonalmente e tem 

cada vez mais uma maior visibilidade exter-

na”, afirma a regional director da Hays Portu-

gal, Sandrine Veríssimo.

Nos últimos anos, o País tem sido o palco prin-

cipal de vários eventos internacionais, entre os 

quais a Web Summit e a Eurovisão – realizados 

em Lisboa – e tem vindo a receber diversas dis-

tinções enquanto destino a visitar. Face ao im-

pacto que estas situações causam no turismo, 

tem-se assistido também à abertura de novas 

unidades hoteleiras, mas a Hays considera que é 

também essencial apostar na qualidade do ser-

viço prestado. Assim, os perfis comerciais e digi-

tais para a dinamização e promoção do mercado 

são, segundo o Guia do Mercado Laboral 2019, o 

foco das contratações para este ano. 

“O enorme dinamismo, a abertura ou renovação 

das unidades hoteleiras justifica os perfis mais 

solicitados para este ano: sales manager, sales 

executive, sales director, revenue manager, 

diretor-geral de Operações, digital marketing 

manager e chefes de cozinha”, revela a Hays.

A companhia aérea TAP transportou um total 

de 15,8 milhões de passageiros, em 2018, re-

gistando um crescimento de 10,4% face ao 

ano anterior. De acordo com a empresa, este 

crescimento está “bastante acima das médias 

de crescimento das companhias aéreas na Eu-

ropa e a nível global”.

As rotas que mais contribuíram para este de-

sempenho foram as europeias – excluindo Por-

tugal – nas quais a TAP transportou mais 932 

mil passageiros que em 2017, o equivalente a 

mais 10,7%. Nos voos entre Lisboa, Porto e Faro, 

alcançou, pela primeira vez, mais de um milhão 

de passageiros (1,1 milhões), apresentando um 

crescimento de 9,4% face ao ano anterior. Os 

voos entre o Continente, os Açores e a Madeira 

foram os que registaram a maior subida, 13,5%, 

totalizando 1,3 milhões de passageiros, mais 

156 mil do que no ano anterior.

No caso das rotas africanas, houve um cresci-

mento de 11,2%, tendo sido transportados mais 

116 mil que em 2017, ascendendo a 1,1 mi-

lhões de passageiros.

Em 2018 houve uma “grande aposta e inves-

timento” no mercado norte-americano, que 

se refletiu no crescimento de 9,6% no núme-

ro de passageiros transportados, atingindo 

um total de 800 mil.

De acordo com a companhia aérea portugue-

sa, as rotas do Brasil “continuam a ser deter-

minantes”, tendo transportado 1,7 milhões de 

passageiros de e para as dez cidades onde 

opera neste país, um crescimento de 7,8%, 

face ao ano anterior.

GUIA DO MERCADO LABORAL 2019
TURISMO E LAZER DEMONSTRAM 
CRESCIMENTO

AVIAÇÃO
TAP CRESCEU MAIS 
DE 10% EM 2018 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO
CIDADÃOS MUNDIAIS ACREDITAM 
NO IMPACTO POSITIVO DO TURISMO
O primeiro inquérito internacional realizado 

pela Organização Mundial do Turismo (OMT) e 

pela empresa IPSOS revela que mais de 50% 

dos entrevistados acredita que o turismo tem 

um impacto positivo na criação de riqueza e na 

promoção de intercâmbios culturais. De acordo 

com os dados revelados, 47% dos entrevista-

dos afirma viver em cidades com um grande 

número de turistas.

As conclusões do estudo revelam ainda que 

49% dos entrevistados acredita que devem 

ser tomadas medidas para ajudar a melhorar 

a gestão do setor do turismo, e apenas uma 

percentagem de 12% se mostrou a favor de 

limitações ao número de visitantes.

“Hoje é mais importante do que nunca contar 

com uma gestão adequada do setor do turismo 

em favor de visitantes e residentes, e assegurar 

que as comunidades locais se beneficiam do 

turismo e sejam ouvidas”, disse o secretário-

-geral da  OMT, Zurab Pololikashvili. “O estabe-

lecimento de um roteiro para o turismo urbano 

é uma necessidade premente”, acrescentou.

A melhoria das infraestruturas e a criação de 

atrações que beneficiem os residentes são 

duas medidas apontadas por mais de 70% do 

total de inquiridos, de forma a melhorar o setor. 

Já a riqueza, a criação de intercâmbios culturais 

e as novas ofertas de atividades de lazer des-

tacam-se como os principais efeitos do turismo 

nas cidades.

A pesquisa foi conduzida online, compilou res-

postas de 12 mil pessoas, em 15 países, de for-

ma a compreender melhor a perceção dos resi-

dentes sobre estratégias de turismo, o impacto 

do mesmo e a gestão urbana.
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METRO DE LISBOA 
BATE RECORDE DE PASSAGEIROS 
E DE RECEITAS EM 2018
O Metropolitano de Lisboa transportou mais de 

169 milhões de passageiros, em 2018, corres-

pondendo a uma subida de 4,7% face ao ano 

anterior, o que, segundo a empresa, representa 

um novo recorde. 

O crescimento do número de utilizadores do 

metro levou também a um aumento nas recei-

tas, tendo sido atingido um novo máximo, 114 

milhões de euros, mais 5,4% que em 2017.

De acordo com a transportadora pública, estes 

resultados reconhecem e refletem os esforços 

levados a cabo para o “aumento da oferta, que, 

em 2018, atingiu, também, um nível recorde”.

“Os investimentos, atualmente em curso, no 

processo de modernização e de extensão da 

rede, recentemente anunciados, são a evidên-

cia do compromisso e do empenho efetivos do 

Metropolitano de Lisboa, junto das populações 

que habitam e/ou trabalham na Área Metropo-

litana de Lisboa, com a melhoria progressiva e 

continuada da qualidade do serviço que diaria-

mente presta, apostando em novas formas de 

fidelização e de captação de clientes”, afirmou a 

empresa, em comunicado.

DISTRITO DE LISBOA
O MAIS ATRATIVO 
PARA AS PME
Lisboa é o distrito que atrai mais empresas na-

cionais e internacionais, segundo a consultora 

Informa D&B, que analisou os dados das 1000 

Maiores Pequenas e Médias Empresas (PME), 

concluindo que quase metade escolheu a capital.

Do conjunto de PME que integraram o estudo, 

442 estão sediadas, ou têm escritórios, na Re-

gião de Lisboa, e empregam 366 mil pessoas.

Os dados divulgados pela consultora revelam 

ainda que este grupo de empresas é responsá-

vel por 66% do total do volume de negócios do 

tecido empresarial instalado no distrito.

Além destes dados, a consultora Informa D&B 

revelou, no seu barómetro anual, que, em 2018, 

Lisboa foi o distrito que registou maior número 

de novas empresas, num total de 15.798 consti-

tuições, que representa um aumento de 13,7% 

face ao período homólogo. Assim, Lisboa é tam-

bém responsável por quase metade do cresci-

mento na criação de empresas.

PRAÇA DE ESPANHA
VAI TER UM JARDIM 
COM “OS CAMINHOS 
DA ÁGUA”
A Praça de Espanha vai ter uma nova paisa-

gem, já no próximo ano, através do projeto “Os 

Caminhos da Água”, desenvolvido pelo ateliê 

NPK – Arquitectos Paisagistas Associados, que 

venceu o concurso internacional promovido 

pelo município para a requalificação da zona.

O projeto contempla um grande jardim atraves-

sado por um ribeiro, sendo que as obras de-

verão ter início este ano e estar concluídas no 

próximo, tornando-se numa das bandeiras de 

Lisboa Capital Verde 2020.

Este projeto vai recuperar o riacho do Rego, 

numa “renaturalização do caminho natural da 

água”, constituir uma bacia de retenção de 

águas com efeito de drenagem para evitar as 

cheias. O descritivo desta proposta revela que 

será desenvolvida “uma atmosfera mais limpa, 

jardins mais fáceis de sustentar, uma cidade 

mais fresca, mais resiliente às alterações cli-

máticas, uma cidade mais bonita”.

Em dezembro de 2017, aquando da apresenta-

ção das ideias finalistas do concurso, o respon-

sável pelo projeto agora vencedor disse que o 

objetivo da proposta passava pela expansão do 

“oásis urbano” que é a Gulbenkian.



 | NacionalN
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

10

SUSTENTABILIDADE
LISBOA SEM COPOS 
DE PLÁSTICO 
DESCARTÁVEIS 
ATÉ 2020

NEW YORK TIMES
DESTACA ESCULTURA 
DE LEONEL MOURA 
PATENTE EM LISBOA

A Câmara Municipal de Lisboa vai proibir a venda 

de bebidas em copos de plástico descartáveis na 

cidade, a partir de 2020. A implementação desta 

medida coincide com o ano em que Lisboa vai 

ser Capital Verde Europeia e visa consciencializar 

e incentivar os restaurantes e bares a adotar com-

portamentos mais ambientalmente responsáveis.

De acordo com o vice-presidente e vereador 

responsável pelos Serviços Urbanos, Duarte Cor-

deiro, a autarquia dá aos empresários “até 31 de 

dezembro de 2019 para eliminarem os plásticos 

descartáveis, nomeadamente os copos, em espa-

ço público”. “Acreditamos que a restauração da 

cidade está pronta para este desafio”, concluiu.

O jornal norte-americano The New York Times 

utilizou uma escultura do artista português 

Leonel Moura para ilustrar um artigo de opi-

nião do colunista Roger Cohen sobre a Europa.

A escultura, originalmente intitulada de “3D

Europa”, está presente no terraço do Rio Maravilha, 

no Lx Factory, e representa uma mulher colo-

rida, com os braços levantados, de frente para 

o Cristo Rei. 

A biblioteca do palácio-convento de Mafra in-

tegra o livro The World’s Most Libraries, lança-

do em 2018, no qual é considerada uma das 

mais bonitas a nível mundial. Este volume, com 

550 páginas, é uma edição trilingue – inglês, 

alemão e francês – e conta com fotografias do 

florentino Massimo Listri e textos de Georg Ru-

ppelt, e de Elisabeth Sladek.

Desenhada pelo arquiteto Manuel Caetano de Sou-

sa, a biblioteca do palácio-convento de Mafra ficou 

concluída em 1771, mantendo, até hoje “intacta 

a sua aparência histórica”, refere Elisabeth Sladek, 

dizendo ainda que esta é “uma das mais magnífi-

cas bibliotecas do rococó em todo o mundo”.

Dos mais de 30 mil volumes que compõem o 

fundo desta biblioteca histórica, Sladek destaca 

as partituras originais para o conjunto de seis 

órgãos da basílica do palácio, um conjunto úni-

co mundo, bem como a bula papal de 1745, 

assinada por Bento XIV, que permite que a bi-

blioteca tenha uma série de obras que eram 

proibidas pela Santa Sé.

PALÁCIO-CONVENTO DE MAFRA
TEM UMA DAS BIBLIOTECAS 
MAIS BONITAS DO MUNDO

NOVA ROTA
RYANAIR VAI LIGAR 
LOURDES A LISBOA 
EM ABRIL
A companhia aérea Ryanair anunciou que vai 

ligar Lourdes a Lisboa, duas vezes por semana, 

a partir de abril. Esta nova rota para o verão de 

2019 vem juntar-se às três conexões anunciadas 

recentemente para Lisboa, nomeadamente, 

Bordéus, Clermont e Edimburgo.

A sales & marketing manager Portugal na 

Ryanair, Andreia Cunha referiu que a companhia 

está “encantada” por revelar mais uma ligação 

para a capital portuguesa, sendo que “este novo 

serviço será a 30.ª rota que a Ryanair operará no 

aeroporto Humberto Delgado no próximo verão”.
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Ao longo de 2018, foi aplicado um ques-

tionário a uma amostra representativa dos 

campos de golfe da Região de Lisboa, num 

total de 604 golfistas internacionais. Qual a 

origem dos golfistas? Quantos dias ficam na 

Região de Lisboa? Por que motivos a esco-

lheram para jogar golfe? A experiência cor-

respondeu às expectativas? Tencionam vol-

tar? Estas são algumas das muitas questões 

abordadas.

ORIGEM, IDADE 
E ESCOLARIDADE

Numa análise aos resultados do inquérito, ve-

rifica-se que os escandinavos estão represen-

tados em maior número (19,2% do total de 

jogadores), tendo subido duas posições face a 

2017, ano em que representavam 10,7% e es-

tavam em terceiro lugar. Já os britânicos per-

deram a liderança e passaram para o segundo 

lugar, com 15,2%. Em terceiro lugar, ficaram 

os franceses, com 11,3%.

No que concerne à faixa etária, à semelhança 

de anos anteriores, a mais predominante foi 

a dos 45 aos 54 anos (34%), seguida da dos 

35 aos 44 anos (29%). Na análise por géne-

ro, 81,6% dos golfistas entrevistados eram 

homens e 18,4% eram mulheres. Quanto às 

habilitações académicas, 89,9% tinham for-

mação igual ou superior à licenciatura.

ALOJAMENTO: ONDE FICAM 
E QUANTO TEMPO

Cascais foi o local escolhido pela maioria 

dos golfistas para ficar alojado durante a sua 

passagem pela Região de Lisboa (52,8%), 

seguiu-se Sintra, com 28,1%, e a Península 

de Setúbal, com 9,9%. Ao analisar a estada 

média, conclui-se que a maioria permaneceu 

oito noites na Região, tal como nos dois anos 

anteriores. 

Do total de golfistas, 67,7% referiu ter tido 

em consideração o local onde iria jogar golfe 

para reservar o alojamento.

INQUÉRITO AO GOLFISTA ESTRANGEIRO 2018
REGIÃO DE LISBOA CONSIDERADA UM DOS 
MELHORES DESTINOS PARA JOGAR GOLFE 
O golfe tem assumido uma posição importante, enquanto produto turístico, 
na promoção da Região de Lisboa. Neste sentido, o Observatório do Turismo 
de Lisboa tem realizado, desde 2004, um estudo anual que permite traçar o perfil 
do golfista estrangeiro. 

VIAJAR ATÉ LISBOA PARA JOGAR 

Relativamente aos motivos principais que levaram 

os inquiridos a viajar até Lisboa, 49,3% aponta o 

golfe como o propósito exclusivo da sua viagem, 

enquanto os restantes afirmam ter aproveitado a 

viagem para lazer e para “city & short breaks”. Dos 

604 golfistas que participaram neste estudo, 86,1% 

revela que costuma viajar apenas para jogar golfe.

À semelhança do ano anterior, quase 20% dos 

turistas já tinham visitado a Região de Lisboa 

e 97,4% destes aproveitou essa viagem para a 

prática de golfe.

Quando questionados sobre a forma ou o meio 

através do qual souberam da possibilidade de 

jogar golfe na Região de Lisboa, os golfistas des-

tacam as revistas especializadas, os artigos de 

imprensa, família e amigos e a Internet.

No que respeita aos motivos da escolha da Re-

gião de Lisboa para praticar este desporto, o 

clima é o mais predominante – tendo sido apon-

tado por 53% dos inquiridos.

Questionados sobre a probabilidade de regressar 

à Região de Lisboa para jogar golfe, praticamen-

te todos tencionam voltar, com 99,5% a dizer ser 

“provável” ou “muito provável”. O cenário é idêntico 

quando a questão incide sobre um possível regresso 

à Região para aproveitar outras atividades de lazer.

No que respeita à recomendação da Região en-

quanto destino para a prática da modalidade, mais 

de 50% dos golfistas coloca-a no “Top 10 de desti-

nos a visitar” e 42,1% aponta-a como um dos cin-

co melhores destinos. Já numa avaliação global da 

região enquanto destino de golfe, Lisboa surge com 

uma pontuação de 7,93, numa escala de zero a dez.

CAMPOS DE GOLFE 

Na reserva dos campos de golfe, quase 80% 

dos inquiridos efetuou uma reserva antes de 

viajar para Lisboa, sendo que, desta percenta-

gem, 48,3% fizeram-no com uma antecedên-

cia de 5 a 12 semanas.

Além disso, 31,6% revelou ter intenção de visitar 

apenas um campo de golfe, 30,6% afirmou querer 

visitar dois e 22,2% tenciona conhecer três campos.

Quanto à avaliação, feita através da classificação de 

diversos atributos, numa escala de zero a dez, os 

campos da Região obtiveram uma média de 8,18. 

Os atributos melhor avaliados foram a “facilidade 

de reserva” (8,59), a “qualidade do equipamento” 

(8,45) e a “qualidade do serviço no campo” (8,42).  
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OPORTUNIDADE PARA 
LISBOA SE AFIRMAR

FÁTIMA VILA MAIOR
 DIRETORA DE FEIRAS DA FIL

A Bolsa de Turismo 
de Lisboa (BTL) 
regressa à FIL, entre 
os dias 13 e 17 de 
março, com uma 
nova imagem que 
aposta e revela 
inovação. 
A Região de Lisboa 
é Destino Nacional 
Convidado desta 
edição, o que, para 
Fátima Vila Maior, 
diretora de Feiras 
da FIL, “é, sem 
dúvida, um orgulho” 
considerando 
que a capital tem 
crescido no setor do 
turismo, tanto em 
termos de números 
como de distinções 
internacionais.  Em 
2019, a BTL volta 
a ocupar quatro 
pavilhões e promete 
várias novidades, 
entre as quais um 
espaço dedicado à 
cultura.
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A edição de 2019 da BTL tem 

uma nova imagem. Qual o sig-

nificado deste rebranding e 

porquê agora?

Nos últimos três anos, a BTL tem 

apostado na inovação daquela que 

é a mais importante feira de tu-

rismo em Portugal. Sendo a maior 

plataforma de negócios deste se-

tor, em território nacional, o gran-

de objetivo deste projeto, que tem 

vindo a ser desenvolvido nestes 

últimos anos, é reforçar este posi-

cionamento com uma marca forte 

e contemporânea. 

Esta nova imagem acrescenta ener-

gia, modernidade e inovação não 

apenas a si mesma, mas também a 

todo o setor que representa, sendo 

este o mais dinâmico do País. 

Críamos uma marca que é um 

destino, um território de encon-

tros e que coloca a BTL, durante 

os cinco dias de feira, como pon-

to de encontro com o País e com 

o mundo.

Este ano, Lisboa é o Destino Na-

cional Convidado da BTL, con-

tando com 18 concelhos repre-

sentados. Quais os fatores que 

contribuíram para esta escolha?

É, sem dúvida, um orgulho ter Lisboa 

como Destino Nacional Convidado, 

um destino que em 2017 registou 

mais de 14 milhões de dormidas e 

seis milhões de hóspedes. A nossa 

capital apresentou um crescimento 

médio de turistas de 10,6%, entre 

2009 e 2017, sendo a região do 

País com mais crescimento em ter-

mos globais. 

A acrescentar aos números, o reco-

nhecimento internacional, designa-

damente através de prémios como 

os World Travel Awards, torna Lisboa 

um fantástico cartão de visita para 

a BTL e uma excelente oportunida-

de para (re)descobrir este destino 

único no mundo.

Depois de ter sido Destino In-

ternacional Convidado há 10 

anos, Macau volta a sê-lo agora. 

Porquê?

Macau é um destino muito queri-

do para a BTL, com relações muito 

próximas de vários anos. Em 2019, 

Macau celebra os 20 anos da Re-

gião Administrativa Especial, bem 

como os 40 anos do estabeleci-

mento das relações diplomáticas 

entre China e Portugal. Marcos im-

portantes para a história de ambos 

os países, que deve ser (re)lembra-

da a todos. 

O destino tem vindo a crescer a 

olhos vistos no mercado turístico 

mundial. Em 2018 passaram pelo 

Aeroporto Internacional de Macau 

8,26 milhões de passageiros, mais 

15% que o período homólogo, 

transportados em mais de 65.000 

voos, mais 12%.  

Macau tem a força e a vontade de 

mostrar aos milhares de visitantes 

da BTL o destino multifacetado e 

apaixonante que é. Todos estes 

fatores e relações fazem do País a 

melhor escolha para destaque na 

31.ª edição da feira. 

Entre as novidades está um es-

paço dedicado à cultura, que 

será “where culture meets tou-

rism”. O que se pode esperar 

desta nova área?

Um dos grandes desafios da BTL, 

ano após ano, é inovar. A BTL CUL-

TURAL aposta numa área dedicada 

à cultura e à divulgação da oferta 

cultural e dos seus agentes promo-

tores. Esperamos alavancar outros 

tipos de turismo e de público que 

são necessários atrair para Portugal. 

Queremos também reforçar a afir-

mação de identidade e daquilo que 

nos distingue de outros destinos no 

mundo. Esta nova área, que tem 

como um dos principais parceiros 

a Fundação Calouste Gulbenkian, 

terá programação B2B nos dias dos 

profissionais e uma programação 

específica para o público no fim 

de semana, com apresentações de 

iniciativas, pequenos espetáculos e 

uma zona lounge.

Relativamente ao programa 

Hosted Buyers, quais são os 

segmentos que mais se des-

tacam?

Queremos ser cada vez mais exi-

gentes com os hosted buyers e 

estamos cada vez mais em sinto-

nia com esta estratégia. Embora 

o programa de hosted buyers pri-

vilegie a estratégia do Turismo de 

Portugal e do principal parceiro na 

área dos transportes, a TAP, e nes-

te caso dê especial destaque aos 

mercados para onde a companhia 

aérea tem ligações, este ano com 

grande aposta nos Estados Uni-

dos e no Canadá, a BTL pretende 

uma abordagem cada vez mais 

segmentada, ou seja, que os com-

pradores internacionais não sejam 

apenas do lazer, mas que estejam 

vocacionados para outros segmen-

tos como o enoturismo, o fly & dri-

ve, cultural e do MI, que este ano 

voltamos a privilegiar. Renovamos 

igualmente a parceria com a ACISO, 

muito importante para ambas as 

entidades e que permite à BTL, 

contar com a hosted buyers do 

segmento religioso.

Em 2018, a BTL atingiu valo-

res recordes ao nível de expo-

sitores, profissionais do setor 

e oferta turística junto do pú-

blico final. Quais são as previ-

sões para este ano?

O nosso objetivo é continuar a cres-

cer, quer em visitantes, quer em 

expositores, mas ainda é prematuro 

falar em números.

E em termos de público? Fazen-

do a distinção entre os profis-

sionais e o público em geral.

Em 2018, no total, a feira registou 

77.000 visitantes, sendo 39.000 

profissionais e 38.000 do grande 

público. Para este ano, espero ala-

vancar este número e chegar aos 

40.000 para ambos os públicos.

Concretamente sobre Lisboa, o 

que ganha a cidade, enquanto 

destino turístico, com uma feira 

como esta?

Depois das várias distinções in-

ternacionais enquanto destino 

turístico, a Cidade de Lisboa deve 

continuar a demonstrar aos vários 

tipos de público o que faz desta 

região um destino de excelência 

e a não perder. Não existe melhor 

oportunidade para tal como ser o 

Destino Nacional Convidado daquela 

que é a maior montra de promoção 

turística a nível nacional. Durante 

cinco dias, a Região de Lisboa vai 

ter oportunidade de se afirmar pe-

rante os maiores players nacionais 

e internacionais do turismo, assim 

como o grande público. 

O que distingue a BTL das res-

tantes feiras de turismo do 

mundo?

A BTL distingue-se das outras fei-

ras porque fala português. Este 

argumento pode parecer, à pri-

meira vista, simples, mas na rea-

lidade é uma importante “arma”, 

já que se trata do quarto idioma 

mais falado no mundo. Na reali-

dade, a BTL afirma-se como o lo-

cal, por excelência, para estabe-

lecer contactos com destinos que 

falam português, como o Brasil, 

Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, 

Moçambique, entre outros. 

Mais, é também o venue ideal 

para contratar o destino Por-

tugal que é, recorde-se, o 14.º 

país mais competitivo do mundo 

no setor do turismo, segundo o 

Fórum Económico Mundial.  

O reconhecimento 
internacional, 
designadamente 
através de 
prémios como 
os World Travel 
Awards, torna 
Lisboa um 
fantástico cartão 
de visita para a 
BTL
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“BLEISURE”

O “bleisure” é um novo conceito de viagens que 

surgiu da junção de business (negócios) e lei-

sure (lazer).

O crescimento das viagens de negócios é acompa-

nhado pela tendência de “bleisure”, considerando 

que as pessoas começam a aproveitar as viagens 

de negócios para, simultaneamente, usufruírem 

dos destinos enquanto lazer. Aliás, no setor dos ne-

gócios, verifica-se que a preocupação com a saúde, 

a felicidade e a produtividade também tem au-

mentado junto das empresas. Segundo dados das 

agências Amadeus e Lonergan relativos às políticas 

de viagens de negócios, 44% das pessoas cujo em-

prego contempla viagens em trabalho afirma que o 

deixariam se existisse uma má política de viagens 

e 50% refere que a política de viagens da empresa 

afetaria a sua decisão de aceitar um emprego.

“À medida que cada vez mais empresas perce-

bem a importância de usar as políticas de viagens 

como uma ferramenta não apenas para reter, 

mas também para atrair funcionários, podemos 

esperar que os gestores de viagens e recursos 

humanos trabalhem em conjunto para priorizar 

o bem-estar dos viajantes”, afirma a Amadeus, 

num estudo sobre as tendências para este ano.

Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT), 

um dos segmentos turísticos que mais deve crescer 

nas próximas duas décadas é o que engloba incen-

tivos, a par dos de eventos e de aventura.

De acordo com uma pesquisa recente, levada a 

cabo pela Avis Car Rental, 87% das pessoas que 

viajam em negócios afirma que, provavelmente, 

vão “misturar negócios e lazer” na mesma via-

gem. O mesmo estudo revela que 92% dos en-

trevistados trabalha mesmo quando está de férias, 

enquanto 56% dos viajantes com filhos tende a 

incluir a família em viagens de negócios. 

Segundo a especialista em viagens da Avis Beth 

Gibson, “a linha entre uma viagem de negócios e 

férias de lazer está cada vez mais ténue”.

BLEISURE É A NOVA TENDÊNCIA 
NEGÓCIOS E LAZER 
UNEM-SE EM 2019
A indústria das viagens e o setor do turismo têm vindo a passar por mudanças a vários 
níveis, tanto no atendimento aos viajantes como nas estratégias de promoção e venda de 
serviços. Contudo, também os objetivos e os fatores que impulsionam as pessoas a viajar 
têm vindo a alterar-se. Em 2019, são várias as tendências que se destacam, entre as quais 
o crescimento de “bleisure” – um tipo de viagens que junta os conceitos de negócio e 
lazer –, a personalização dos serviços – que tem ganho expressão ao longo dos últimos 
tempos –, bem como uma maior procura de viagens por parte dos millennials.
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procuram destinos que sejam fotogénicos, com 

o intuito de publicar imagens dos mesmos nos 

social media.

Um estudo desenvolvido pela empresa britânica 

Schofields concluiu que mais de 40% dos entre-

vistados com menos de 33 anos considera a pos-

sibilidade de “instagramar” o local como o fator 

mais importante na escolha do seu destino de 

férias, independentemente de serem experiên-

cias orientadas pela arte ou pela beleza dos sítios.

MINI FÉRIAS

Planear viagens de longa duração pode ser um 

processo demorado e, inclusive, considerado 

stressante. Neste sentido, de acordo com o fun-

dador da Flightgiftcard e Hotelgift, Loes Daniels, 

“os viajantes estão a ‘abandonar’ as férias de 

verão de uma semana, em detrimento de inter-

valos mais curtos e mais frequentes”. A prova 

disso é que se tem registado um crescimento de 

viagens de curta duração. 

O relatório anual “European Traveller Insights” 

sobre as principais motivações dos viajantes na 

Europa em 2018 e que traça as tendências para 

2019, desenvolvido pela eDreams ODIGEO, reve-

la que 28% dos europeus optou, em 2018, por 

viagens com duração entre três e quatro dias. 

No caso dos portugueses, exclusivamente, esta 

percentagem sobe para 35%.

PERSONALIZAÇÃO 

A personalização das ofertas aos clientes e às 

suas características vai continuar a ser uma prio-

ridade para todas as áreas do setor do turismo, 

em 2019. Independentemente de se estar a fa-

lar de um hotel, de um agente de viagens ou de 

companhias aéreas, a capacidade de obter da-

dos e insights dos clientes para ajustar as ofertas 

continua a ser uma mais-valia, considerando que 

pretendem, cada vez mais, experiências perso-

nalizadas. Assim, através desses dados, da sua 

análise e de business intelligence, ou até mes-

mo da utilização de inteligência artificial para 

esse efeito, torna-se possível abordar proactiva-

mente as necessidades dos viajantes.

Também a tecnologia se vai manter no radar das 

tendências, muito devido ao facto de melhorar 

a eficiência dos serviços – levando a uma maior 

satisfação por parte dos viajantes. O investimen-

to em big data, na automação de processos e 

na internet das coisas (internet of things) pode 

potenciar resultados positivos para as empresas.

O relatório “European Traveller Insights” destaca 

o aumento da procura de serviços personaliza-

dos, especialmente através dos chamados paco-

tes dinâmicos, com os quais os viajantes podem 

combinar livremente o voo e o hotel da sua pre-

ferência na mesma reserva. 

MILLENNIALS

As previsões do Boston Consulting Group mos-

tram que, até 2020, os millennials vão represen-

tar quase 50% dos gastos com viagens. Neste 

sentido, face a estes números, os players do setor 

do turismo e viagens devem ter ofertas adapta-

das a este tipo de viajantes e às suas necessida-

des, de forma a potenciarem essa oportunidade.

Nos dias de hoje, as viagens também passam 

pelas redes sociais, dando origem ao “insta-

-turismo”. O Instagram passou a ser considerado 

quase como um passaporte digital de viagens, 

e os viajantes – principalmente os millennials – 
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O CONCELHO COMEÇA 
A SER AMBICIOSO
“O Barreiro tem que ser 
ambicioso, não pode ser o 
coitadinho que faz apenas 
aquilo que o deixam. Sinto que 
esta ambição esteve durante 
muito tempo arredada”, 
afirma o presidente da câmara 
municipal, Frederico Costa Rosa, 
empenhado em trabalhar por 
um município que se quer 
assumir como preponderante 
na Área Metropolitana de 
Lisboa.

FREDERICO COSTA ROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DO BARREIRO
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Que balanço faz deste primeiro 

ano de mandato? Que trabalho 

invisível, como salientou, foi 

realizado?

Positivo, porquanto o que nos 

propusemos fazer neste período 

foi alcançado, assente em três 

grandes eixos: criar dinâmica de 

investimento na cidade, inver-

ter um ciclo de lógica financeira 

até então seguido pela autar-

quia e colocar o Barreiro na rota 

do investimento privado e do 

emprego. O primeiro destes ei-

xos visa, como disse, criar uma 

dinâmica de investimento na 

cidade, investimento esse não 

só público como privado. Para 

se ter uma noção do que foi já 

investido neste primeiro ano de 

mandato – cerca de dez milhões 

de euros – basta dizer que supe-

rámos o investimento feito em 

2017, ano em que se realizaram 

eleições.  E fizemo-lo porque es-

tamos cientes de que o Barreiro 

não pode esperar mais, tem que 

começar a mexer, a investir e a 

requalificar-se. Esta é, como não 

poderia deixar de ser, uma lógica 

extensível aos privados. O Moi-

nho de Maré Pequeno, em fase 

de requalificação, é disto mesmo 

exemplo. Trata-se de um proje-

to de 2016 que, à semelhança 

de outros, estava na gaveta. 

Retirámo-los de lá e iniciámos 

a sua execução. Decidimos tam-

bém alterar o projeto inicial, uma 

cafetaria, pelo que, quando con-

cluído, acolherá um centro inter-

pretativo do património moagei-

ro do Barreiro. Importa salientar 

que o resultado do investimento 

aqui realizado – no moinho e na 

praça adjacente – está já a atrair 

investimento privado, visível não 

só ali como nas imediações.

Falou em três eixos. Em que 

consistem os outros dois?

O segundo eixo tem a ver com a 

difícil tarefa de inverter um ciclo 

de lógica financeira que a autar-

quia seguia e que passava por fa-

zer orçamentos sem apuramento 

de receitas. O que pretendemos 

implementar passa por receitas 

reais e despesas reais. Procura-

mos, sempre que possível, que o 

saldo de gerência da autarquia – 

vulgo lucro – seja superior às ver-

bas transitadas. Isto não é nada 

fácil, mas é um objetivo que 

prosseguimos, porque só assim 

conseguiremos libertar verbas 

para investir na cidade. O terceiro 

eixo passa por colocar o Barreiro 

também na rota do investimento 

privado. Ainda que as pessoas 

que aqui vivem saibam que não 

é assim, o Barreiro é visto de fora 

como uma terra cinzenta, cheia 

de chaminés, longe de Lisboa e, 

consequentemente, nada apete-

cível para o investimento priva-

do. Diria que raramente surge na 

shortlist de um empresário que 

esteja a pensar investir. Este é 

um ciclo que também tem que 

ser invertido, não obstante a di-

ficuldade que envolve. Em suma, 

nenhum destes ciclos é de inver-

são rápida, mas é o caminho que 

começámos a trilhar, apoiados 

em duas grandes bases. 

E que bases são essas concre-

tamente?

Têm a ver, concretamente, com a 

proximidade a que estamos de 

Lisboa, com a tendência eviden-

ciada pelos novos residentes de 

procurarem outros locais para mo-

rar, e a margem sul tem sido um 

local de eleição. Ora, neste con-

texto, é fundamental que o Bar-

reiro se reposicione para receber 

as novas famílias, nomeadamente 

através da muito necessária re-

qualificação do seu parque habita-

cional, além de ter em conta a pro-

ximidade de dois investimentos 

estruturantes. Refiro-me ao futuro 

terminal de contentores e, caso se 

confirme, ao aeroporto no Monti-

jo. A cidade tem, pois, que se pre-

parar para esta nova realidade. O 

Barreiro proporciona qualidade de 

vida. Possui uma rede própria de 

transportes públicos muito eficaz 

que permite, por exemplo, che-

gar a Lisboa rapidamente. Oferece 

atividades de natureza cultural e 

desportiva muito interessantes 

que só os barreirenses conhecem, 

mas que é preciso divulgar junto 

de quem não é de cá. Há que pro-

mover a marca com o objetivo de 

desmistificar a ideia de dormitório. 

Quais são então os grandes 

objetivos da sua presidência?

O Barreiro precisa de requalificar 

o seu património imobiliário e o 

espaço público, tornar-se atrativo 

ao capital privado, mas, como é 

bom de ver, não são tarefas exe-

quíveis a curto prazo. Uma coisa 

é certa: não se pode perder mais 

tempo. Acima de tudo, o que o 

Barreiro precisa é de dinâmica. 

Por exemplo, as pessoas senti-

rem uma cidade com vida quan-

do saem à noite e, ao mesmo 

tempo, dar a conhecer a quem 

está de fora o muito que temos 

para oferecer. No final dos quatro 

anos de mandato, gostava de ver 

um Barreiro mais requalificado e 

com maior dinâmica, combaten-

do o estigma de subúrbio e mes-

mo até de ghetto, com o qual às 

vezes é injustamente associado. 

Quem mora aqui sabe que não é 

assim, mas é importante que os 

outros também o saibam.

Aquando da eleição, Frederico 

Costa Rosa destacou a necessi-

dade de “mudar de rumo”, algo 

que justifica dizendo que o ca-

minho que o Barreiro levava era 

de estagnação, que se sentia no 

dia a dia. Mas isto, salvaguar-

da, não quer dizer que não se 

estivesse a fazer nada. Tem a 

ver, concretamente, com o facto 

de por muito que se estivesse 

a fazer, o Barreiro continuava 

no mesmo sítio. “A propósito 

costumo dizer que é fácil ser 

comandante de um navio anco-

rado. O difícil é quando o navio 

é lançado à água com o objetivo 

de navegar…”, assegura.

Mudar de rumo

É imprescindível 
que, em termos 
de política e 
de dinheiros 
públicos, a 
margem sul não 
seja esquecida. 
É importante, 
muito 
importante 
para o 
desenvolvimento
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PREPARAR O BARREIRO 
PARA RECEBER

De que modo a localização pri-

vilegiada do Barreiro, na mar-

gem sul do estuário do Tejo, é 

uma mais-valia em termos de 

turismo?

Vejamos, a localização é uma 

mais-valia em termos de turismo 

se estivermos servidos das aces-

sibilidades de que necessitamos. 

O Barreiro está situado no centro 

da Área Metropolitana de Lisboa 

(AML), beneficia de uma vista 

lindíssima entre as duas pontes – 

diria mesmo que é a mais bonita 

– possui zonas absolutamente fan-

tásticas, como a de Alburrica e a 

à ação e para isso há algo que é 

decisivo: ambição! O Barreiro tem 

que ser ambicioso, não pode ser 

o coitadinho, que faz apenas aqui-

lo que o deixam. Sinto que esta 

ambição esteve durante muito 

tempo arredada do Barreiro, mas, 

enquanto autarca, vou trabalhar 

por um Barreiro ambicioso, que se 

quer assumir como preponderante 

na AML.

O que nos pode dizer em ter-

mos de visitantes nacionais e 

estrangeiros?

Uma das primeiras ações que fi-

zemos neste âmbito foi mudar a 

localização do posto de turismo 

do centro da cidade – onde só iam 

O Barreiro 
precisa de 
requalificar o 
seu património 
imobiliário e 
o espaço público, 
tornar-se atrativo 
ao capital privado

da Mata da Machada, mas não é 

uma zona de passagem. Por isso, 

a pergunta a que nós, executivo, 

temos que responder – e que não 

estava respondida – é: as pessoas 

vêm ao Barreiro fazer o quê? Ou 

seja, temos que qualificar e divul-

gar a nossa oferta, o muito que se 

pode ver e fazer. Por exemplo, o 

Barreiro não tem um bolo tradi-

cional – apesar das suas muito 

apreciadas Bolas de Manteiga –, 

como também não tem um prato 

regional; tem passadiços, mas há 

muito por fazer na envolvente. E 

é a partir daqui que temos que 

crescer, dando-nos a conhecer. Em 

suma, temos a matéria prima há 

décadas, mas urge passar do papel 
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Obviamente que 
o Barreiro não 
quer competir 
com Lisboa, não 
é isso que está 
em causa, mas 
a nossa oferta 
pode e deve 
complementar 
a de Lisboa

as pessoas daqui – para a estação 

fluvial. Quisemos apurar estatis-

ticamente quantos estrangeiros 

nos visitavam, quais as suas na-

cionalidades e o que procuravam.  

Lançámos a primeira hasta públi-

ca para construção de alojamento 

local, no antigo dormitório da CP, 

o que nos vai permitir, nomea-

damente, requalificar espaço 

público e imóveis emparedados, 

criar oferta e corresponder a uma 

necessidade que é já latente. Até 

aqui, não havia sequer registo 

de camas na entidade de turis-

mo. Quisemos avaliar qual era a 

necessidade, cientes de que, por 

enquanto, o turista que chega ao 

Barreiro fá-lo por mero acaso. Vê o 

barco em Lisboa, faz a travessia e 

quando aqui chega depara-se com 

um enquadramento a necessitar 

de requalificação, pelo que muitas 

vezes fica-se pela experiência da 

viagem. Há que mudar isto, come-

çando desde logo pela reabilitação 

da antiga estação fluvial. Estamos 

em contacto com diversas entida-

des e sentimos que há abertura 

para que o processo avance. Não 

obstante todos os esforços que 

estão a ser desenvolvidos, temos 

consciência que o Barreiro nunca 

será uma cidade turística, mas, do 

mesmo modo, estamos convictos 

que pode ser uma cidade com 

turismo, seja ele nacional ou es-

trangeiro.

O Moinho de Maré Pequeno, 

que estava em ruínas, está a 

ser recuperado para dar ori-

gem a um Centro Interpretativo 

da Atividade Moageira, a qual 

existia em Alburrica, explica 

Frederico Costa Rosa, salien-

tando tratar-se de um moinho 

urbano de fácil acesso. “É um 

projeto camarário de 2016 que 

estava na gaveta, inicialmen-

te destinado a uma cafetaria, 

mas que decidimos alterar por 

entendermos que possui tudo 

o que é necessário para ser 

transformado num centro inter-

pretativo da atividade moagei-

ra”, afirma, acrescentando que 

a praça envolvente está igual-

mente a ser reabilitada. Este 

moinho, adianta, vai coexistir 

com a recuperação da estação 

de víveres da CP, no centro da 

cidade, onde serão criados um 

espaço de exposição e um au-

ditório. Será ainda feita uma 

ligação entre o Parque Catarina 

Eufémia e o Moinho Pequeno 

através de um percurso natural, 

o que dará origem a um corre-

dor verde no meio da cidade, 

adianta. Nota, ainda, para ou-

tra iniciativa de relevo na área 

do turismo: a requalificação da 

antiga doca seca da CP, onde 

os pescadores trabalham em 

condições pouco dignas. “Que-

remos que mantenham a sua 

atividade ali, dando-lhes condi-

ções de trabalho, proporcionan-

do simultaneamente uma zona 

de fruição”, afirma.

Centro Interpretativo 
da Atividade Moageira

Qual a composição da oferta 

turística local e como a enqua-

dra na da região?

Para já, a oferta turística do Bar-

reiro é muito incipiente. Os pontos 

fortes que podemos alicerçar são 

os 16Kms de frente ribeirinha, 

composta pelos rios Tejo e Coina. 

E é com base na vista maravilhosa 

que temos sobre Lisboa que pode-

mos atrair pessoas e, a partir daí, 

construir um percurso na zona da 

Alburrica, com os antigos moinhos 

– temos projetos e candidaturas 

para os reabilitar –, de muito fácil 

acesso desde as estações fluvial 

e ferroviária. Estamos também a 

reabilitar a denominada Zona Po-

lis, que fica de frente para o Seixal 

e o rio Coina, sobre a qual havia 

uma garantia bancária não execu-

tada há mais de cinco anos devido 

à falência da empresa construtora. 
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Resolvemos essa questão com a 

banca e estamos a lançar a em-

preitada para concluir a obra (no 

montante de 2 milhões de euros), 

o que permitirá oferecer mais uma 

zona de lazer. Mas não nos pode-

mos esquecer do património na-

tural que temos ainda que longe 

do rio, como a Mata da Machada. 

Pelas atividades que disponibiliza, 

constitui um polo de atração e é 

um símbolo do Barreiro. Mas há 

que crescer igualmente noutro tipo 

de tipologias, mais massificadas. 

Temos um circuito de arte urbana 

encabeçado pelo maior mural que 

o Vhils já fez e continuamos a apos-

tar nesta vertente, na qual o Bar-

reiro tem possibilidade de ser uma 

referência não apenas na AML. 

GASTRONOMIA 
LIGADA AO RIO

A relação com o rio reflete-se na 

gastronomia? 

Reflete-se bastante, uma vez que o 

Barreiro era inicialmente uma terra 

de pescadores. Neste âmbito, e já 

em preparação para o ano que co-

meçou agora, queremos que o ven-

cedor do Prémio Gastronómico do 

Barreiro se torne no nosso prato tra-

dicional. Não temos um bolo típico, 

um prato típico, mas estas questões 

têm que começar a ser trabalhadas. 

Estamos também a tentar recuperar, 

em colaboração com alguns produ-

tores – e isto é uma novidade –, a 

produção do Bastardinho do Lavra-

dio, um vinho licoroso de uma casta 

de uvas que praticamente já não 

existe e executámos o projeto da 

Rotunda do Salineiro, no Lavradio, 

iniciativas que visam recuperar me-

mórias coletivas.

O que nos pode dizer sobre a 

restauração?

No dia 24 de dezembro terminou o 

concurso público para a recuperação 

da antiga Ilha do Parque. Era um es-

paço de bar no Parque Catarina Eufé-

mia, tido como uma referência, mas 

que fechou. Apraz-me dizer que, 

hoje em dia, no Barreiro surgem e 

consolidam-se já alguns segmentos 

de restauração de grande qualidade. 

Precisamos, no entanto, de reforçar 

a oferta noturna, de modo a que 

O Barreiro 
dificilmente 
será uma cidade 
destino, mas 
podemos criar 
valor com a 
vinda destes 
turistas

Frederico Costa Rosa diz que o 

barco continua a representar a 

grande porta de entrada e de 

saída do Barreiro e explica que 

inverteu o sentido do movi-

mento porque na sua cidade 

os transportes foram sempre 

referidos como meios para 

chegar a Lisboa. “Mas chegou 

a altura de vermos também 

como é que (os transportes) 

podem trazer pessoas de Lisboa 

para o Barreiro e o alicerçar 

de tudo isto tem a ver com a 

oferta da cidade, que tem que 

se preparar para a nova reali-

dade”, destaca. Utilizando os 

transportes públicos, prosse-

gue, o Barreiro está a 40 mi-

nutos do Saldanha, no centro 

de Lisboa, e esta realidade 

desmistifica a ideia que o Bar-

reiro é muito longe. “O barco 

é um meio de transporte fun-

damental, mas precisamos de 

outro tipo de acessibilidades. 

Havendo aeroporto, a ligação 

Barreiro/Montijo é fundamen-

tal, assim como a ligação rodo-

viária Barreiro/Seixal, a fim de 

criar coesão entre todos estes 

territórios”, conclui. 

Necessárias novas acessibilidades
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Questionado sobre o que 

gostaria de deixar concre-

tizado quando terminar o 

mandato em 2021, Frede-

rico Costa Rosa responde: 

“Gostava, acima de tudo, 

de ser referido como uma 

pessoa honesta, que gosta 

da sua terra”. O autarca não 

elege nenhuma obra em es-

pecial porque, diz, todas as 

pequenas obras enriquecem 

a cidade de que tanto gos-

ta. E, em jeito de conclusão, 

afirma: “Gostava muito que 

as pessoas dissessem sentir 

orgulho em ser do Barreiro”.

O Barreiro 
no coração

quem queira ir jantar fora e depois 

ficar até mais tarde com os amigos 

possa fazê-lo. Um dos passos que 

demos nesse sentido foi a revisão 

do regulamento de horário dos es-

tabelecimentos noturnos. 

E no que se refere à oferta ho-

teleira? 

Infelizmente, o Barreiro tem ain-

da muito pouco para oferecer em 

termos de hotelaria, mas a boa 

notícia é que estamos a trabalhar 

para inverter isso. Foi já adjudicada 

uma hasta pública para transforma-

ção do antigo dormitório da CP em 

alojamento local (alojamento bou-

tique), com 10 quartos/20 camas. 

Há privados também a construir 

alojamento local com diversas ti-

pologias. A concretização da oferta 

hoteleira está para breve, mas este 

breve entenda-se ser o de uma ci-

dade que esperou uma vida inteira 

para ter um hotel.  Na atualidade 

recebemos muitos eventos, mas 

recusamos outros tantos porque 

não temos onde hospedar os visi-

tantes. Isto tem que mudar.

Como se carateriza a programa-

ção cultural e o que destaca? 

A oferta é vasta e muito interessan-

te. Diria que no Barreiro acontecem 

muitas coisas, mas, por vezes, com 

pouca escala. Por exemplo, neste 

período duplicámos o apoio a duas 

iniciativas de referência: ao OUT.

FEST, um festival de música alter-

nativa, e ao Barreiro Rocks. Relati-

vamente às Festas do Barreiro, que 

têm lugar a meio de agosto, posso 

dizer que em 2018 registaram a 

maior enchente de sempre; foram 

dez dias com um cartaz fabuloso e 

sempre com mais de 10 mil pes-

soas. O Auditório Municipal Augus-

to Cabrita, por sua vez, apresenta 

espetáculos muito variados e a sala 

está quase sempre esgotada. E 

tudo isto acontece porque estamos 

a comunicar melhor e a fazê-lo 

proactivamente. Destaco também 

a oferta complementar protagoni-

zada pela Associação de Desenvol-

vimento de Artes e Ofícios e pela 

PADA, que faz residências de artis-

tas de todo o mundo. A oferta cul-

tural é, como se pode ver, vibrante 

e o desafio passa por conseguir 

que mais pessoas venham até cá e 

descubram algumas destas pérolas 

que ainda estão escondidas.
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Frederico Costa Rosa nas-

ceu no Barreiro, onde 

reside. É licenciado em 

Comunicação Social e Cultural 

pela Universidade Católica 

Portuguesa, pós-graduado 

em Estudos Avançados de 

3º grau (parte académica de 

Doutoramento) em Gestão 

pelo ISCTE, pós-graduado em 

Gestão de Recursos Huma-

nos pelo ISCTE e pós-gradua-

do em Gestão Sustentável 

pela Universidade de Cam-

bridge (UK). Foi, até outubro 

de 2017, gestor de empresas 

na área do marketing e pu-

blicidade, tendo vencido em 

2016 o prémio nacional de 

“Melhor Gestor de Pessoas”, 

acumulando o mesmo com a 

distinção de melhor CEO do 

ano. Foi um dos fundadores 

e coordenador geral da Plata-

forma 2830, que juntou bar-

reirenses para pensarem e 

refletirem no presente e fu-

turo do concelho do Barreiro.

Frederico Costa 
Rosa: perfil

É com base 
na vista 
maravilhosa 
que temos sobre 
Lisboa que 
podemos atrair 
pessoas

INFLUÊNCIA DE LISBOA

O aumento do número de tu-

ristas registado em Lisboa tem 

de alguma forma tido reflexo 

no Barreiro? 

Claro que influencia independen-

temente do quantitativo, mas não 

se pode olhar para as coisas numa 

perspetiva de preto ou branco. Ao 

observar o enorme crescimento tu-

rístico que tem sido registado, facil-

mente concluímos que o turismo se 

transformou no petróleo de Portugal. 

Para nós isto significa também que 

estamos a 20 minutos de barco de 

milhões de turistas, que temos que 

estar recetivos e aptos a receber 

nem que seja 0,1% desse total, pois 

tem já impacto na economia local. 

O Barreiro dificilmente será uma 

cidade destino, mas podemos criar 

valor com a vinda destes turistas. Por 

conseguinte, não nos podemos limi-

tar a ver as coisas unicamente como 

pretas ou brancas. Temos muito para 

complementar a oferta de Lisboa, 

queremos e vamos desempenhar o 

nosso papel.

 

Qual a sua opinião sobre a ofer-

ta turística de Lisboa?   

Se olharmos para a AML, temos 

tudo, desde a serra à praia, pode-

mos andar de tuc tuc nas colinas de 

Lisboa ou a cavalo em Alcochete, 

podemos desfrutar de uma vista 

magnífica e  arte urbana no Barreiro, 

tal como admirar património mun-

dial em Sintra. Em meu entender, o 

que nos falta é consolidar tudo isto 

de forma homogénea, coesa. Na 

margem sul, por exemplo, temos 

muitas ligações para norte, para 

Lisboa, mas poucas entre nós e a 

sua existência é fundamental, tal 

como as ofertas complementarem-

-se. Obviamente que o Barreiro não 

quer competir com Lisboa, não é 

isso que está em causa, mas a nossa 

oferta pode e deve complementar a 

de Lisboa. A AML tem uma oferta 

riquíssima, dificilmente comparável, 

e não é por acaso que ganhamos 

os prémios que ganhamos em turis-

mo. Penso, no entanto, que há ain-

da muito para crescer e consolidar 

no que se refere à oferta turística. 

É imprescindível que, em termos de 

política e de dinheiros públicos, a 

margem sul não seja esquecida. É 

importante, muito importante, para 

o desenvolvimento.
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BELÉM 
O MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS 
E A TORRE 

Construído no século XV para comemorar a des-

coberta da Índia por Vasco da Gama, o Mosteiro 

dos Jerónimos é o primeiro monumento que 

surge destacado pelo jornal. Aqui, os autores 

do artigo consideram que a principal atração é 

a “delicada capela gótica que se abre para um 

grande mosteiro, no qual algumas das maiores 

figuras históricas de Portugal são sepultadas”. 

Para quem pretende visitar este mosteiro ma-

nuelino, há uma dica: escolher um horário em 

que se realiza a missa, para não ter filas de es-

pera e para se poder ver “toda a sua glória como 

uma igreja, em vez de um museu”.

Já a Torre de Belém, datada do início do sé-

culo XVI, surge destacada numa localização 

estratégica: na foz do Tejo. “É um símbolo 

da cidade marítima de Lisboa, e é alcança-

THE TELEGRAPH
UMA CIDADE MARAVILHOSA 
COM MUITO PARA VER E FAZER
“Lisboa é uma cidade rica em história e tradições que se mantêm nos dias de 
hoje”: assim começa o artigo do The Telegraph sobre a capital portuguesa. O 
jornal britânico dá a conhecer várias atrações lisboetas, desde as seculares, como 
o Mosteiro dos Jerónimos ou a Torre de Belém, até às mais contemporâneas, 
como a arte de rua presente em vários pontos da cidade. Os jornalistas Mary 
Lussiana e Guyan Mitra reuniram “as melhores coisas para fazer durante uma 
visita” e para descobrir aquilo que faz com que Lisboa seja “tão maravilhosa”.

do através de um passadiço erguido sobre a 

água sobre madeiras”, lê-se na publicação. 

ALFAMA
O BAIRRO, AS VISTAS 
E O CASTELO

O bairro de Alfama é o mais antigo de Lisboa, 

e as suas “sinuosas ruas medievais” surgem 

em torno do “pináculo mouro da cidade”, o 

Castelo de São Jorge. O castelo e as suas mu-

ralhas, que datam do século IX, “dominam a 

cidade”, refere a publicação, destacando tam-

bém a vista sobre a capital, a partir do topo. 

Contudo, “não basta visitar o castelo, mas 

também mergulhar na imponente catedral de 

Lisboa do século XII”.

Uma das opções para conhecer Alfama, segun-

do os jornalistas do The Telegraph, é através 

de walking tours, existindo várias operadoras 

na capital a realizar este tipo de excursões e 

que dão a conhecer a história de Lisboa, mas 

também o fado, os “famosos azulejos que ca-

racterizam a cidade” e o santo padroeiro. 

Depois de visitar esta zona, Mary Lussiana e 

Guyan Mitra propõem que se vá até ao Audrey’s 

Café, no Hotel Santiago de Alfama, e se tome um 

café enquanto se olha para a igreja onde Cristó-

vão Colombo se casou: a Igreja de Santiago.

BAIRRO ALTO
O ELÉTRICO 28

Segundo o jornal britânico, “a forma mais char-

mosa de ver alguns pontos turísticos é passear 

no elétrico de madeira 28, que percorre as ruas 

mais bonitas e históricas de Lisboa”. 

Num percurso iniciado junto ao Bairro Alto, o 28 

– ou, como refere a publicação, a “carruagem 

vintage” – percorre as zonas comerciais da Baixa 

e do Chiado, mas também a zona histórica e as 

colinas dos bairros de Alfama e da Graça. 
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AVENIDAS NOVAS
A COLEÇÃO DE ARTE 
DO MUSEU GULBENKIAN

É na freguesia das Avenidas Novas, na Avenida 

de Berna, que surge um museu criado em 

homenagem a um dos maiores filantropos do 

século XX: o arménio Calouste Gulbenkian, que 

era também colecionador e deixou grande parte 

da sua arte e artefactos históricos em Lisboa.

Assim, citando os jornalistas do The Telegraph, “o 

Museu Calouste Gulbenkian abriga, hoje, uma das 

coleções mais épicas da Europa”. No espaço, há 

porcelanas chinesas antigas e pinturas de Rem-

brandt, Monet e Van Dyck, entre muitas outras 

obras, existindo ainda um museu de arte moderna.

Para Mary Lussiana e Guyan Mitra, há uma sala 

no museu dedicada ao artista francês René Lali-

que que é imperdível, pois apresenta “uma ex-

celente coleção de joias e vidro”, sendo exem-

plo de um “impressionante trabalho nas artes 

decorativas”.

TOURS DE UM DIA

No artigo intitulado “As melhores coisas para fazer 

em Lisboa, desde vistas deslumbrantes a arte de 

rua”, há espaço ainda para “viagens de um dia” a 

locais próximos de Lisboa: a Sintra, Cascais e Estoril.

SINTRA

Os jornalistas do The Telegraph começam por des-

crever Sintra como uma vila “montanhosa aristo-

crática, a oeste da cidade, e repleta de palácios de 

contos de fadas, jardins botânicos e florestas selva-

gens”. A publicação mostra que é fácil ir de Lisboa 

até Sintra, levando apenas 40 minutos de comboio 

– partindo da estação do Rossio –, e revela que se 

deve aproveitar um dia inteiro na vila, visitar os 

jardins e palácios históricos e almoçar no Palácio 

de Seteais, do século XVIII, que é agora um hotel. 

Numa breve curiosidade sobre Sintra, a artigo fala 

sobre o seu microclima frio e húmido, que era uma 

das razões principais pelas quais a realeza de 

Lisboa ia até lá, durante os verões quentes.

CASCAIS E ESTORIL

É à beira-mar que se encontram duas localidades 

vizinhas de Lisboa que, de acordo com o jornal 

britânico, merecem uma visita: Cascais e Estoril. 

Para chegar a estes destinos, basta apanhar um 

comboio na estação do Cais do Sodré e descer, de-

pois, em cada uma das estações. Quanto às praias, 

embora haja várias nestas zonas, os jornalistas de-

fendem que “as melhores praias da região” são a 

da Adraga, o Guincho e a Praia Grande.

E para “beber um copo”, Mary Lussiana e Guyan 

Mitra sugerem uma ida ao Hotel Palácio Estoril.
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Os ascensores do Lavra, da Glória e da Bica 

foram construídos no século XIX pela Com-

panhia de Ascensores Mecânicos de Lisboa; 

já o Elevador de Santa Justa surgiu no século 

seguinte, tendo sido projetado pela Empresa do 

Elevador do Carmo. Entre os vários engenheiros 

que participaram nestes projetos, há um que se 

destaca o português de origem francesa: Raul 

Mesnier du Ponsard

Atualmente, todos estes meios de transporte 

continuam em funcionamento e atraem milha-

res de pessoas, tanto lisboetas – que os utilizam 

para as suas deslocações diárias – como turistas 

– que pretendem experienciar uma viagem di-

ferente na capital. Em 2002, foram classificados 

Monumentos Nacionais.

ASCENSOR DO LAVRA

Em 1882, havia, em Lisboa, vários tipos e 

empresas de transportes, todas elas com um 

ponto em comum: a tração animal. “Carros da 

Carris ou da Rippert, do Chora ou da Lusitânia, 

todos utilizavam a tração animal para se des-

locarem. Contudo, frente às rampas mais íngre-

mes, os seus esforços soçobravam”, recorda a 

Carris, numa breve contextualização histórica. 

Assim, a 3 de junho desse mesmo ano, foi fun-

dada a Companhia dos Ascensores Mecânicos 

de Lisboa, que se propunha explorar ascensores 

movidos a tração mecânica. 

O primeiro elevador a surgir foi, então, o da Cal-

çada do Lavra, em 1884, que estabelecia a liga-

ção entre o Largo da Anunciada e a Travessa do 

Forno do Torel, com 188 metros de comprimento 

e 22,9% de inclinação. A inauguração aconteceu 

no dia 19 de abril, após vistoria camarária presi-

dida pelo engenheiro Ressano Garcia.

O sistema de tração era de cremalheira e cabo 

por contrapeso de água, sendo que, de acordo 

UMA VIAGEM ÀS ORIGENS 
PELOS ELEVADORES E ASCENSORES 
DA CAPITAL
Lisboa é a cidade das sete colinas e foram essas mesmas 
colinas que deram origem aos elevadores e ascensores da 
cidade, pois provocaram a necessidade de estabelecer um 
transporte coletivo para subi-las. Assim, os ascensores foram 
projetados para substituir a tração animal, que, nas ruas 
íngremes da capital, não era eficaz. Nesta edição, vamos 
viajar pela história dos ascensores da Lavra, da Glória, da Bica 
e pelo elevador de Santa Justa.

com a Carris, os carros, ligados entre si por um 

cabo para se contrabalançarem, subiam e des-

ciam a rua, alternada e simultaneamente, em 

duas vias paralelas. Assim, o movimento era 

determinado pelo peso da água. 

Nessa mesma altura, a companhia procedia à 

montagem de uma máquina a vapor, cujo obje-

tivo passava por “acudir” a qualquer interrupção 

no fornecimento de água. Quanto às “carroça-

rias”, eram de madeira e tinham capacidade 

para 20 a 22 passageiros sentados, dispondo de 

dois bancos colocados longitudinalmente. 

Mais tarde, em 1898, após um período expe-

rimental para perceber se seria mais favorável 

utilizar água ou carvão, passaram a funcionar no 

Lavra duas caldeiras.

Já no século XX, em 1912, a Nova Companhia dos 

Ascensores Mecânicos de Lisboa procedeu à ele-

trificação das linhas e, em dezembro de 1915, o 

ascensor retomou o seu serviço com este sistema.

ASCENSOR DA GLÓRIA 

O ascensor da Glória foi inaugurado em 1885, 

tornando-se, assim, no segundo transporte do 

género implementado na capital.

De acordo com a Carris, a história deste elevador 

remonta a 1875, ano em que a Câmara Muni-

cipal de Lisboa concedeu, a dois particulares a 

licença para instalarem um transporte inclinado 

na Calçada da Glória. No entanto, o tempo pas-

sou sem que os projetos para a sua construção 

fossem aprovados. Apenas volvidos sete anos, 

se voltou a pensar na construção do elevador, 

que acabou por ser cedida ao engenheiro por-

tuense Raul Mesnier de Ponsard, que, imedia-

tamente, a transpassou para a Nova Companhia 

dos Ascensores Mecânicos de Lisboa. 

A câmara estabeleceu uma data limite para a 

conclusão e entrada em funcionamento deste 

ascensor – 31 de maio de 1886 – mas acabaria 

por ser inaugurado mais cedo, a 24 de outubro de 

1885. Uma inauguração com direito à “pompa e 

solenidade” próprias da época, contando com mui-

tos convidados, uma banda musical, e foguetes. 

Os carros deste ascensor traziam mais uma novi-

dade para a cidade, diferenciando-se de todos os 

que Lisboa tinha em funcionamento, até à data, 

pois apresentavam dois pisos. No piso inferior, 

havia dois bancos dispostos longitudinalmente, 

de costas para a rua, já no piso superior, cons-

tavam também dois bancos, mas em posições 

diferentes, “costas com costas”, permitindo que 

os passageiros ficassem virados para o exterior.

À semelhança do ascensor do Lavra, o sistema 

de tração era de cremalheira e cabo por 

contrapeso de água. De acordo com a Carris, 

os carros, ligados entre si por um cabo para se 

contrabalançarem, estavam equipados com re-

servatórios de água que eram esvaziados nos 

Restauradores e enchidos junto à Rua da Mi-

sericórdia, de forma a que a diferença de peso 

fizesse o sistema funcionar. 

Contudo, as falhas de abastecimento de água 

frequentes obrigaram a companhia a alterar o 



Tesouros | T
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

35

de 1927, possuía um sistema de funcionamento 

diferente do anterior, passando a ser acionado 

“por um motor instalado num subterrâneo da 

Estação do Largo do Calhariz”, segundo a Carris, 

que era, então, a proprietária. Já os carros, esses, 

também apresentam um novo modelo: eram 

“construídos por um leito e rodados de aço em 

que assentavam as caixas, abertas, construídas 

em madeira e reforçadas a ferro”.

Acredita-se que o atual aspeto das carruagens 

destes ascensores – a madeira e a cor amarela – 

terá sido implementado na década de 30.

ELEVADOR DE SANTA JUSTA

No século XIX, além dos ascensores, que surgem 

nos planos inclinados, começaram também a 

surgir elevadores, isto é, plataformas em planos 

verticais. Assim, nessa altura, foram construídos 

três: Chiado, Biblioteca e Carmo, sendo que ape-

nas o último se manteve.

O elevador do Carmo, que, entretanto, passou 

a ser conhecido como elevador de Santa Justa, 

por estar localizado na escadaria com o mesmo 

nome, faz a ligação entre a Rua do Ouro e o 

Largo do Carmo.

A 30 de abril de 1896, o engenheiro Mesnier 

de Ponsard obteve, da câmara municipal, a con-

cessão para a construção e exploração deste 

elevador. Já em 1899, foi atribuída uma licen-

ça provisória para a sua construção e, um mês 

depois, foi criada uma empresa especialmente 

para a sua exploração: a Empresa do Elevador do 

Carmo. A decisão definitiva da câmara chegou 

no primeiro ano do século XX e, a 2 de julho de 

1900, iniciaram-se os trabalhos de construção.

A inauguração do elevador ocorreu a 10 de julho 

de 1902 e eram cobrados 10 reis para descer e 

1 vintém para subir. Nesse dia, segundo a Carris, 

venderam-se mais de três mil bilhetes.

Com o objetivo de aumentar as receitas, a empre-

sa mandou colocar um telescópio no terraço, pelo 

qual as pessoas podiam “espreitar, pagando”.

Ao final de um ano de exploração, o elevador 

já tinha transportado mais de meio milhão de 

passageiros, de acordo com a Carris, sendo que, 

durante esse mesmo período, foram 52.415 os 

que subiram ao terraço, dos quais 12.551 usa-

ram o telescópio. 

Em 1907, cinco anos após a sua inauguração, a 

locomoção das cabines do elevador de Santa Jus-

ta passou a ser feita através de energia elétrica.

Este elevador, desenhado por Raul Mesnier – 

que se diz ter sido aluno de Gustave Eiffel, res-

ponsável pela conceção da Torre Eiffel, em Paris 

– também se destaca por ser um dos poucos 

exemplares de arquitetura de ferro existentes na 

capital. Assim, tornou-se na verdade, um dos ex-

-libiris de Lisboa, sendo uma das atrações mais 

procuradas por quem a visita.

sistema de tração, passando a ter uma máquina 

de vapor que foi instalada no Largo da Oliveiri-

nha para acionar o cabo.

Desta forma, o ascensor da Calçada da Glória re-

tomou o seu serviço, já eletrificado, em setembro 

de 1915. A título de curiosidade, refira-se que o 

percurso deste ascensor é feito ao longo de 276 

metros e a inclinação da rampa é de 17,7%.

ASCENSOR DA BICA

Em 1888, a Nova Companhia de Ascensores 

Mecânicos de Lisboa obteve a concessão para 

a instalação de mais um ascensor: que partisse 

da Rua de S. Paulo pela Rua de Duarte Belo, efe-

tuando a ligação com o Largo do Calhariz. Assim, 

as obras tiveram início dois anos depois e, em-

bora com vários percalços ao longo da constru-

ção, as experiências oficiais realizaram-se a 27 

de junho de 1892. No dia seguinte, teve início o 

serviço de exploração.

Considerando que o sistema de contrapeso de 

água utilizado nos ascensores do Lavra e da Glória 

havia sido substituído por ser caro e pouco eficaz, 

o da Bica já foi inaugurado com um sistema de 

tramway-cabo, utilizando máquinas a vapor. Es-

tas mesmas máquinas asseguram o serviço até à 

data da eletrificação das linhas – 1912. 

Devido a um acidente que ocorreu, a 12 de outu-

bro de 1916, o ascensor da Bica ficou inativo du-

rante vários anos, até que a Câmara Municipal de 

Lisboa, em 1923, exigiu que voltasse a funcionar.

Quando retomou o seu serviço, a 27 de junho 
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CINCO RAZÕES PARA VISITAR
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
Esta “Visita Guiada” é assinada pela diretora da Fundação Calouste 
Gulbenkian, Isabel Mota, que revela cinco motivos para uma visita ao 
espaço, localizado na Avenida de Berna. “Este ano, a visita tem um gosto 
ainda mais especial porque celebramos os 150 anos do nascimento do 
nosso fundador”, afirmou. Entre exposições e música, este espaço é 
considerado “um ponto de passagem incontornável da cidade de Lisboa”. 

3. ARQUITETURA E JARDINS 

Os edifícios e o jardim, ou o 

complexo modernista que junta 

os dois, distinguido como prémio 

Valmor e classificado como 

monumento nacional, são também 

motivo para uma visita. Foram 

desenhados (os primeiros por Ruy 

d’Athouguia, Alberto Pessoa e 

Pedro Cid e o segundo por António 

Viana Barreto e Gonçalo Ribeiro 

4. EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS

Em março inauguram duas 

exposições temporárias a não 

perder. Com “Cérebro – mais vasto 

que o céu”, pretende-se explorar 

o funcionamento do órgão mais 

complexo do corpo humano e, 

através dele, conhecermo-nos 

um pouco melhor, bem como 

conhecer os outros e o mundo 

que nos rodeia. É uma exposição 

dirigida a um público generalista 

e desenhada para criar grande 

impacto do ponto de vista estético 

e sensorial e suscitar a curiosidade 

de quem a visitar.

E porque março é o mês 

do aniversário de Calouste 

Gulbenkian, abre ao público 

“Gulbenkian: uma vida, não uma 

exposição”, um percurso pela 

história do que foi Calouste e 

do que deixou para as gerações 

seguintes.

5. COLEÇÃO MODERNA

A história do século XX ganha 

vida na Coleção Moderna, 

constituída após a morte de 

Calouste Gulbenkian. Com um 

acervo que reúne cerca de 

11.300 peças de perto de 1.200 

artistas – entre as quais Almada 

Negreiros, Amadeu Souza-Cardoso, 

Cargaleiro, Lourdes Castro, José 

de Guimarães, Paula Rego, Rui 

Chafes, entre muitos outros – é a 

maior coleção de arte moderna 

portuguesa. Mas na Coleção 

Moderna pode ainda visitar os 

núcleos de arte britânica 

e arménia.

1. A COLEÇÃO DO FUNDADOR

É uma das maiores e mais 

diversificadas coleções privadas do 

mundo, com peças únicas, escolhidas 

ao gosto de Calouste Gulbenkian. 

O seu espólio permite percorrer 

séculos de história – do período 

greco-romano ao século XX – através 

de obras icónicas de grandes nomes 

da pintura, escultura, mobiliário ou 

joalharia como Rembrandt, Peter 

Paul Rubens, Edouard Manet, 

Jean-Antoine Houdon e René 

Lalique, entre muitos outros.

2. A TEMPORADA DE MÚSICA 
Os concertos da Gulbenkian 

Música, com uma programação 

muito diversificada, têm hoje uma 

relevância de nível internacional. 

Construídas sobre dois pilares centrais 

– a Orquestra e o Coro Gulbenkian 

– as temporadas têm apresentado 

ao público espetáculos de grandes 

nomes da música clássica, de 

músicas do mundo, ópera, jazz, 

pianistas de renome internacional 

e outros grandes intérpretes, 

direcionados para famílias ou 

acompanhando sessões de cinema.

Telles) para, do interior, nunca 

se perder a continuidade com o 

espaço exterior, criando-se uma 

ligação perfeita entre os dois.

Inaugurados há 50 anos, os 

edifícios foram sendo renovados 

e atualizados, em termos de 

infraestruturas e acessibilidades; e 

o jardim, que também tem vindo a 

mudar de fisionomia, é hoje o mais 

visitado pelos lisboetas.
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JANEIRO 2019

ASSOCIATIVISMO

ÓRGÃOS SOCIAIS

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
>	Dia 3 de janeiro – FALSEC;

>	Dia 8 de janeiro – Presença na assinatura do acordo de financiamento da 

expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa;

>	Dia 9 de janeiro – Cerimónia de lançamento do concurso de construção 

dos toscos dos lotes Rato-Santos e Santos-Cais do Sodré;

>	Dia 10 de janeiro – Entrega dos prémios “Lisboa À Prova”;

>	Dia 24 de janeiro – Apresentação pública do programa matriz das come-

morações do 5.º Centenário da Circum-Navegação;

>	Dia 31 de janeiro – Reunião de Direção da ATL com a admissão dos 

seguintes associados:

>	Intercontinental Cascais-Estoril;

>	Hotel de Apartamentos Altis Prata;

>	TempoVip DMC;

>	Pelcor;

>	Praça do Campo Pequeno;

>	Centro Comercial Campo Pequeno;

>	La Lumière Lisboa Guesthouse;

>	My Charm Lisbon Suites;

>	Casinha das Flores;

>	Casinha dos Sapateiros;

>	Casinha da Boa Hora;

>	Palácio das Especiarias Guesthouse;

>	Wind – Centro de Actividades de Montanha;

>	Hi Lisbon Walking Tours;

>	Blue Emotion Tours;

>	Hey! What’s up?;

>	Lufi Surf School;

>	Surf Pro Surf School.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

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

Restaurantes 17

Alojamento 29

Agências de viagens 10

Passeios e circuitos 8

Casas de fado 1

Transferes e Rent-a-Car 6

Outros 7

TOTAL 78

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de janeiro, foram enviadas 30 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 janeiro, foram enviados os seguintes mailings:

>	Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

>	Revista Follow Me Lisboa;

>	Divulgação de notícias de associados;

>	Lembrete – Reuniões e Eventos Internacionais 2018 Lisboa;

>	Lisboa Convention Bureau - Plano de Ações com Marketing Partners – 2019;

>	Lisboa Convention Bureau - Evento Associativo – 2019;

>	Programa de apoio à comercialização e vendas / PCV 2019;

>	Planos de Produto/Mercado.

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 & Re-

des Sociais;

>	Lisbon Stories;

>	Pesquisa para a elaboração de quatro briefings – Fernando Pessoa; Arte 

Urbana; Arqueologia Industrial; Turismo de Natureza.

POSTS REDES SOCIAIS
> Facebook  63

> Twitter  68

> Instagram 63

> Pinterest  15

VISITAS AO SITE: 380.427

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 2019, através do portal Feiras do TP;

>	FITUR 2019 - Organização da participação nacional neste certame.
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PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>	ÁFRICA DO SUL – Freelancer “Maryke Roberts”. Programa realizado 

em Lisboa. Presentes dois elementos;

>	BÓSNIA – Revista “Fashion. Beauty. Love”. Programa realizado em Lis-

boa. Presente um elemento;

>	BRASIL – TV “Record”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 11 elementos;

>	ESPANHA – Blogue “Un Blogue de Palo”. Programa realizado em Lis-

boa e na Região de Lisboa. Presente um elemento;

>	EUA – Freelancer “Carole Rosenblat”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>	EUA – “Explorer World Podcast”. Programa realizado em Lisboa. Presen-

te um elemento;

>	GRÉCIA – Blogue “Travel Passionate”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>	ITÁLIA – Blogue “Le Freaks”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

um elemento;

>	ITÁLIA – Blogue “Playground around the corner”. Programa realizado 

em Lisboa. Presentes quatro elementos;

>	JAPÃO – TV “NHK”. Programa realizado em Lisboa e na Região de Lis-

boa. presentes seis elementos;

>	POLÓNIA – Revista “Food & Friends”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes três elementos.

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS
>	EUA – Fam Trip “Gil Travel”. Programa realizado em Lisboa e Região. 

Presentes 15 elementos;

>	RÚSSIA – Fam Trip “Vand”. Programa realizado em Lisboa e na Região 

de Lisboa. Presentes 16 elementos.

OUTROS
APOIO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO
>	ALEMANHA – Revista de bordo “Lufthansa”;

>	BRASIL – Jornal “Estado de S. Paulo”;

>	CANADÁ – Revista “Four Seasons”;

>	HOLANDA – Blogue kapelkatravel.com;

>	ITÁLIA – Jornal “Corriere della Sera”;

>	ITÁLIA – Revista “Bell’Europa”;

>	REINO UNIDO – Jornal “Daily Express”;

>	REINO UNIDO – Revista “Lonely Planet”;

>	REINO UNIDO – Jornal “The Sunday Times”;

>	REINO UNIDO – Revista “Sunday Times Travel”.
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PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

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

>	10 candidatadas ao Programa Lisboa;

>	Congresso 2021, 22, 23, 24 ou 25;

>	Congresso 2022;

>	Evento IT 2021;

>	Congresso Advogados 2022;

>	Congresso Médico 2022.

APOIO NAS EDIÇÕES EM LISBOA
>	UXLx;

>	Federal Office in Germany (Bundesverwaltungsamt);

>	United Nations Inter-Agency Games;

>	JW2019;

>	EHRA.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>	VI Evento sustentabilidade 2020 – 3500 pessoas;

>	MERCADO MÉXICO – Presentes oito buyers. Ação iniciativa do associado 

Abreu. Apoio com almoço em restaurante associado.

PROMOÇÃO DE GOLF

CAMPANHA DE PUBLICIDADE ESPECÍFICA

>	Acompanhamento da campanha online.

PLANO DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDAS

PROGRAMA DA INICIATIVA DAS EMPRESAS
>	Envio aos associados do Turismo de Lisboa, por parte do Gabinete de 

Associativismo, da circular a anunciar a abertura do período de receção de 

propostas para os PCV 2019.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA
>	Edição do 181.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
>	Avaliação e escolha da proposta ganhadora.
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MELHORIA DA INFORMAÇÃO  
E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

GUIA FOLLOW ME
> Produção do n.º 277, de fevereiro;

> Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>	Lisboa - 114.759

>	Sintra - 23.774

>	Ericeira - 962

>	Arrábida - 773

>	TOTAL DE TURISTAS ATENDIDOS: 140.268

>	Lisboa Story Centre - 7.505 visitantes

>	Arco da Rua Augusta - 10.216visitantes

>	Mitos e Lendas de Sintra – 637 visitantes

>	Experiência Pilar7 – 3.875 visitantes

>	Lisboa Card – 14.978 cartões vendidos

>	PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 328

ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS 
DA ARRÁBIDA
>	Reuniões (2) de Desenvolvimento da Candidatura da Arrábida a Reserva 

Mundial da Biosfera.
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A luz de Lisboa sempre me fascinou. Desde 

pequeno, quando atravessava o rio e che-

gava de barco, e via a cidade a partir do rio, 

ficava fixado em tanta beleza. 

Hoje, já não chego a Lisboa de barco, mas de 

avião – e quando este dá a volta pela cos-

ta, deparo-me de novo com a luz de Lisboa. 

Sinto-me a regressar a casa. 

Na minha adolescência (nessa altura morava 

no Seixal), Lisboa era sinónimo de cinemas, 

discotecas, e de jantar em alguns restauran-

UMA CIDADE ESPECIAL

pai levou-me pela primeira vez a um teatro 

de revista no Parque Mayer. Depois, ganhei 

gosto por ver peças – até porque fiz teatro na 

minha adolescência –, e vi muitas, no Teatro 

Maria Matos, na Barraca... Em matéria de ex-

posições, vi muitas na Gulbenkian, e mais tar-

de no CCB. Não havia tanta oferta na altura.   

Hoje, quando recebo amigos que vêm de fora, 

faço questão de lhes mostrar o melhor de Lisboa. 

Levo-os sempre a uma casa de fados entre 

Alfama e o Castelo, ao Castelo de S. Jorge, 

ao Chiado... Também os levo a restaurantes, 

dos mais tradicionais aos mais “na berra”. Lisboa 

nunca teve uma oferta tão boa.

Sempre que trago cá um chef estrangeiro, le-

vo-o ao Mercado de Alvalade, que é dos mais 

autênticos e com mais qualidade. Também o 

levo às mercearias tradicionais e à Conservei-

ra Nacional. E regresso sempre ao passeio de 

barco no rio, para mostrar a cidade a partir da 

água. A vista mais bonita é dali, sem dúvida.

Este “postal” apresenta a Lisboa do chef Vítor Sobral e faz-nos viajar entre a 
sua adolescência e a sua vida atual. Conhece-se, assim, a perspetiva do jovem 
que vinha do Seixal para Lisboa, de barco, para ir ao cinema, ao teatro e visitar 
exposições ou para jantar, até à do adulto que faz questão de mostrar “o melhor 
de Lisboa” aos amigos que recebe: dos restaurantes aos museus, sem esquecer 
as casas de fado, o castelo e uma viagem de barco pelo Tejo.

tes a que não podia ir todos os dias. Fre-

quentávamos cervejarias, que eram muito 

diferentes das de hoje em dia, e que serviam 

coisas maravilhosas como veado e sapateira. 

1000 escudos davam para sessão de cinema, 

copos e jantar “à maneira”. 

Depois veio a fase da vaidade. Vinha a Lisboa 

para comprar roupa mais alternativa nos Por-

firius. Esta cidade marcou muito, também, a 

minha relação com a cultura, com o teatro e 

as exposições de pintura. Um amigo do meu 
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_WIND – CENTRO 
DE ATIVIDADES 
DE MONTANHA
A Wind surgiu no mercado como empresa de 

desporto aventura, há cerca de 25 anos, tendo 

iniciado o seu percurso na formação, expandin-

do-se, posteriormente, para as experiências e 

tours, entre outras atividades. 

A Wind tem parcerias com várias agências na-

cionais e internacionais, e apresenta programas 

especiais para grupos e empresas, e packs de ati-

vidades com transfer incluído. É ainda responsá-

vel pela organização dos campeonatos nacionais 

e mundiais de parapente que se realizam no País.

Através da adesão à Associação Turismo de 

Lisboa, que é vista como “uma grande marca 

de turismo”, a Wind acredita que terá mais vi-

sibilidade, enquanto marca, captando, simulta-

neamente, mais atenção para a região e para o 

desporto e aventura na natureza.

Rua Eduardo Mondelane, loja 44, Baixa da 

Banheira

Tel.: 210 848 878

www.wind-cam.pt

_HI LISBON 
WALKING TOURS
A Hi Lisbon Walking Tours é uma empresa local que 

foi fundada com o intuito de proporcionar uma me-

lhor “experiência da cidade” a grupos pequenos, 

levando os turistas a conhecer circuitos fora dos 

habituais e mostrar “a verdadeira Lisboa”. “A nossa 

equipa conta com guias com muito conhecimento, 

bem informados, divertidos e livres para dar seu 

toque pessoal a cada grupo”, afirma.

Entre os vários serviços oferecidos, há tours a pé 

por Lisboa e “free tours”, nas quais os clientes 

decidem o valor que acreditam ser justo pagar 

ao guia após o passeio, mas também tours pri-

vados e personalizados.

A adesão à Associação Turismo de Lisboa surgiu, 

segundo a empresa, com o propósito de transmitir 

mais credibilidade aos seus potenciais clientes, con-

siderando que a “Turismo de Lisboa é uma empresa 

com uma excelente reputação”. Visa igualmente 

alcançar uma maior divulgação dos seus serviços.

Rua Eduardo Brasão, 7, R/C Dto, Lisboa

Tel.: 939 102 917

www.hilisbonwalkingtours.com

BOAS-VINDAS
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HOTEL AÇORES LISBOA

AÇORES 2000 
É A 10.ª MELHOR 
EMPRESA DO 
ARQUIPÉLAGO
A AÇORES 2000, empresa do Grupo Bensuade que 

integra o Hotel Açores Lisboa e o Grand Hotel Aço-

res Atlântico, foi considerada a 10.ª melhor empresa 

açoriana. Esta distinção surgiu no âmbito do evento 

“As 100 maiores empresas dos Açores”, organizado 

pela Açormedia e realizado no Grand Hotel Açores 

Atlântico, durante o qual foram também reveladas 

as 10 melhores empresas do arquipélago.

Houve ainda duas outras empresas do Grupo Ben-

saude premiadas nesta categoria, o que, segundo 

o Hotel Açores Lisboa, reflete “a dedicação dos 

seus colaboradores e contínua procura pela exce-

lência, sendo, também, um reconhecimento da 

presença dos Açores no continente português”.

Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 3, 

Lisboa

Tel.: 217 222 920

www.bensauda.pt

PALÁCIO ESTORIL, 
HOTEL, GOLF & SPA

INTEGRA GUIA 
LUXURY SPAS 2019
A Condé Nast Johansens lançou a edição do guia 

Luxury Spas 2019, que conta com 11 novas en-

tradas mundiais, entre as quais o português Pa-

lácio Estoril, Hotel, Golf & Spa. 

“Com uma abordagem holística ao bem-estar, 

o Banyan Tree Spa Estoril oferece um impres-

sionante menu de tratamentos. Estes vão des-

de massagens asiáticas a tratamentos faciais e 

são realizados por terapeutas preparados nas 

altamente respeitadas Banyan Tree Academies”, 

refere o guia. Além do “spa de classe mundial”, 

o a publicação destaca o campo de golfe, bem 

como a elegância, a hospitalidade e a história da 

unidade hoteleira que abriu em 1930, a apenas 

20 minutos de Lisboa, e que proporciona “vistas 

maravilhosas sobre o mar”. A Condé Nast Johan-

sens refere ainda que “é uma escolha fantástica 

e impressionante para casamentos e eventos”.

Rua Particular, Estoril

Tel.: 214 648 000

www.palacioestorilhotel.com

CASA SANTOS LIMA

“BONS VENTOS” 
É MELHOR VINHO 
INTERNACIONAL 
EM CONCURSO 
AUSTRALIANO
O vinho tinto português “Bons Ventos”, da Casa 

Santos Lima, foi distinguido como melhor vinho 

internacional na competição Sydney Internatio-

nal Wine Competition. Na edição de 2019, a 

marca arrecadou ainda a medalha “Blue-Gold” 

e conquistou um lugar no Top 100 dos melhores 

vinhos a concurso. Além do “Bons Ventos”, os 

vinhos tintos “Quinta das Setencostas”, “Valca-

trina”, “Azulejo”, “Rabo de Galo” e “Lab” obtive-

ram prémios de excelência.

“Estas distinções vêm reforçar o excelente de-

sempenho dos vinhos da Casa Santos Lima na 

Austrália, cujas vendas mais que duplicaram em 

2018”, refere o produtor em comunidade.

Esta não é a primeira vez que a marca surge 

destacada na Austrália, tendo sido considerada 

pela revista de vinhos “Vintage Cellars” como “o 

melhor vinho importado do ano”, em 2010.

Quinta da Boavista, Aldeia Galega da Mer-

ceana

Tel.: 263 760 621

www.casasantoslima.com
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C Â M A R A  M U N I C I P A L

FRUTÓBIDOS

LICOR GINJA 
VILA DAS RAINHAS 
RESERVA TEM 
NOVA IMAGEM
O Licor de Ginja d’Óbidos Vila das Rainhas 

apresenta “A Reserva”. Com uma nova ima-

gem, “mais arrojada”, este licor da Frutóbidos 

mantém “o mesmo sabor requintado que o 

tempo de estágio lhe conferiu”. Envelhecido 

em barricas de carvalho, possui uma grande 

complexidade de sabores, “numa combina-

ção perfeita entre a ginja, as notas de bauni-

lha e especiarias provenientes da madeira”.

De edição limitada, o licor de Ginja Vila das 

Rainhas Reserva é engarrafado, na capacida-

de de 70cl, apenas uma vez por ano. 

Estrada Nacional 114, 21A, Amoreira, 

Óbidos

Tel.: 262 969 479

www.frutóbidos.pt

VILA GALÉ ÓPERA

PROMOVE 12 MESES, 
12 PRATOS, 12 EUROS
O Vila Galé Ópera é um dos hotéis do grupo 

Vila Galé palco da iniciativa gastronómica 12 

Meses, 12 Pratos, 12 Euros, que visa divulgar, 

mensalmente, um prato típico de uma de-

terminada região. É possível experimentar a 

“iguaria do mês” ao almoço ou ao jantar, por 

12 euros por pessoa, sem bebidas incluídas. 

Depois de em janeiro ter sido servido arroz 

de tamboril, segue-se o ensopado de borre-

go, em fevereiro; já em março, provam-se os 

sabores de Trás-os-Montes, com alheira frita 

com grelos e, em abril, o ensopado de pes-

cada à moda de Faro; no mês seguinte é a 

vez de servir bacalhau à Zé do Pipo e, em 

junho, secretos grelhados com esparregado; 

em julho, come-se arroz de polvo à algarvia 

e, em agosto, choco frito; setembro é o mês 

do frango de  fricassé, e outubro bacalhau 

à Brás; em novembro há massada de robalo 

com camarão; e o ano termina com um mês 

dedicado à francesinha.

Travessa do Conde da Ponte, Lisboa

Tel.: 213 605 400

www.vilagale.com

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

TEM NOVA IDENTIDADE VISUAL 
COM “LIGAÇÕES FORTES”
Já é conhecida a nova identidade visual de 

Vila Franca de Xira, através da qual a autar-

quia pretende diferenciar e valorizar o conce-

lho, facilitando a comunicação e a promoção 

de todo o território.

A Ponte de Vila Franca de Xira é o elemento 

visual que está na base da nova imagem e 

simboliza, de acordo com a câmara municipal, 

“um território construído e desenvolvido atra-

vés das ligações e diálogo permanente entre 

o norte e o sul, o campo e a cidade, a terra e o 

rio – um Concelho de Ligações Fortes”.

Sobre a nova identidade visual do concelho e 

os objetivos associados à mesma, a autarquia 

referiu ainda que esta vai “comunicar melhor e 

torná-lo ainda mais atrativo para particulares, 

famílias e empresas” mostrando-o como “uma 

escolha para viver, visitar, trabalhar e investir”.

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

Vila Franca de Xira

Tel.: 263 285 600

www.cm-vfxira.pt
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FEITORIA 

O MELHOR RESTAURANTE E O MELHOR 
CHEF NOS PRÉMIOS MESA MARCADA
João Rodrigues, chef do Feitoria, alcançou, pela 

terceira vez consecutiva, o primeiro lugar nas 

categorias de melhor chef e melhor restaurante, 

nos Prémios Mesa Marcada. 

No Top 10 dos restaurantes, o Feitoria somou 1187 

pontos, o que representa uma diferença de 332 

pontos face ao segundo, enquanto no Top 10 dos 

chefs, João Rodrigues obteve uma pontuação de 

1105, mais 348 pontos do que o segundo lugar. 

Nesta edição, a 10.ª dos prémios, houve um 

aumento do número de votantes que respon-

deram ao questionário lançado pelos autores 

do blogue Mesa Marcada, tendo passado de 

153, no ano passado, para 2018.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu no 

Ritz Four Seasons Hotel e contou com a presença 

de cerca de 400 pessoas, entre chefs, gastróno-

mos, enólogos, sommeliers, proprietários de res-

taurantes, profissionais da hotelaria, jornalistas.

Altis Belém Hotel, Doca do Bom Sucesso

Tel.: 210 400 200

www.altishotels.com

CENTRO NACIONAL DE CULTURA 

COMEMORA 
CENTENÁRIO 
DE SOPHIA DE 
MELLO BREYNER 
No ano em que se comemora o centenário do nas-

cimento de Sophia de Mello Breyner Andresen, foi 

criada uma Comissão, sedeada no Centro Nacional 

de Cultura, que propõe um vasto programa para 

conhecer a vida e a obra desta personalidade úni-

ca da poesia nacional. A programação completa, 

que incluiu criações literárias, artísticas, musicais e 

cinematográficas, colóquios, conferências, edições, 

espetáculos e exposições, está disponível no site 

oficial www.centenariodesophia.com.

Numa programação paralela, o Centro Nacional de 

Cultura apresenta, no dia 20 de março, às 18:30, o 

Jornal Falado: “A americana que queria ser rainha 

de Portugal”, por Ana Anjos Mântua. Com entrada 

livre, este é um final de tarde que promove conhe-

cimento sobre vida de Nevada Hayes, a americana 

que casou com D. Afonso, apesar da recusa e indig-

nação de D. Manuel, último rei de Portugal.

Rua António Maria Cardoso, 68, Lisboa

Tel.: 213 466 722

www.cnc.pt

TAP 

RECEBEU MAIS 
DOIS AIRBUS 
A330-900NEO 
A TAP recebeu, em Lisboa, mais dois Airbus 

A330-900neo que se juntam à aeronave deste 

modelo que a companhia já está a utilizar, em 

estreia mundial, nos voos para o Brasil.

Com os novos aviões, a companhia aérea portu-

guesa tornou-se a primeira do mundo a oferecer 

as “características económicas imbatíveis, de maior 

alcance e eficiência” e a nova cabina Airspace, que 

tem ainda mais espaço para os clientes, compar-

timentos de bagagem maiores e um inovador 

sistema de iluminação. A TAP é também pioneira 

ao oferecer, neste avião, mensagens de texto ilimi-

tadas grátis, via wi-fi, em voos transatlânticos. O 

Airbus A330-900neo tem 298 assentos dispostos 

em três classes: 34 assentos em executiva, 96 em 

classe económica plus e 168 em classe económica. 

Até ao final de 2019, a TAP receberá mais 16 

aviões deste modelo, sendo que a renovação e 

crescimento da frota tem permitido à companhia 

anunciar novos destinos e mais frequências. 

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

Tel.: 218 415 000

www.flytap.pt 
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OLIVIER AVENIDA 

MENU ESPECIAL CONTA 
COM FONDUE DE CARNE E RACLETTE 
O fondue de carne e a raclette são os dois 

protagonistas do novo menu especial de inverno do 

Olivier Avenida, que vai estar disponível todos os 

dias, ao almoço e ao jantar. A nova carta contempla, 

assim, dois menus de degustação, inspirados em 

ingredientes nobres e nas tradicionais técnicas 

culinárias dos Alpes, mas com uma receita exclusiva 

do chefpreneur Olivier da Costa.

O menu de fondue de carne “propõe uma verda-

deira viagem por sabores requintados que promete 

deliciar sobretudo os apreciadores de confort food” 

e é acompanhado por oito molhos “pensar nos pa-

latos mais exigentes”.

Já o menu da raclette, “surpreende não só pela 

preocupação de selecionar o melhor queijo, mas 

também pelas diferentes carnes frias, batatas assa-

das, cogumelos, pickles e variados pães”, refere o 

restaurante.

Aos pratos, junta-se uma adequada harmonização 

de vinhos, completando cada um dos menus, que 

está disponível por 29 euros. 

Tivoli Jardim, Rua Júlio César Machado, 7,

Tel.: 213 174 105

restaurantesolivier.com

BUZZ DMC

TEM NOVO DIRETOR 
COMERCIAL DE M&I
A equipa comercial de Meetings & Incentives 

(M&I) da Buzz DMC tem mais um elemento: 

Carlos Ramos, que assume o cargo de diretor co-

mercial e  integra a equipa com vista ao desen-

volvimento de vários mercados, em particular do 

norte americano, no qual tem experiência.

O novo membro da Buzz DMC conta com dez 

anos de trabalho como diretor da Viagens Abreu 

em Nova Iorque, tendo sido também diretor de 

vendas da Miltours DMC, diretor de vendas e ma-

rketing da Top Atlântico DMC e vice-presidente de 

vendas e marketing da TOPMic DMC Portugal.

O responsável pelo planeamento estratégico e 

comercial desta área da Buzz DMC, Luís Gama, 

afirmou: “É fantástica a entrada do Carlos na 

nossa equipa. Há anos que o admiro imenso! Es-

tou muito satisfeito por contarmos com alguém 

que se enquadra tão bem no nosso ADN, de se-

riedade, trabalho árduo, respeito por todos e que 

vem aportar um know-how excecional à nossa 

já excelente equipa”.

Avenida Elias Garcia, 147, 5.º Esq., Lisboa

Tel.: 211 147 160

www.buzzportugal.com
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EVERYTHING IS NEW

NOS ALIVE VOLTA 
A SER “ESCOLHA 
DO CONSUMIDOR”
O festival NOS Alive foi eleito “Escolha do Con-

sumidor 2019”, o selo com o maior índice de 

notoriedade no mercado, pelo sétimo ano con-

secutivo. Volta, assim, a ser a preferência dos 

portugueses, sendo considerado o melhor festi-

val de música urbano, com um nível de satisfa-

ção de 80.13% na sua categoria, atribuído pelos 

consumidores.

Organizado pela promotora Everything Is New, 

o NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de 

Algés nos dias 11, 12 e 13 de julho e são já 

dezenas os nomes de artistas confirmados para 

a edição de 2019, entre os quais, Bon Iver, Emi-

cida, H.E.R, HONNE, Hot Chip, IDLES, Izal, Jorja 

Smith, Linda Martini, Loyle Carner, Ornatos Vio-

leta, Pip Blom,Tash Sultana, The Chemical Bro-

thers, The Cure, The Smashing Pumpkins, Thom 

Yorke, Vampire Weekend, Vetusta Morla, Weezer 

e Xavier Rudd.

Rua Pêro da Covilhã, 36, Lisboa 

Tel.: 213 933 770

www.everythingisnew.pt
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LUGGAGE & CITY CENTER

NOVOS SERVIÇOS 
E NOVA TABELA DE PREÇOS
A Luggage & City Center presta serviços de 

depósito de malas, em Lisboa, desde 2016, 

e tem vindo adaptar os seus serviços às ne-

cessidades dos seus clientes. Neste sentido, 

em 2019, ao verificar que existia uma procura 

de depósito de bagagem por períodos mais 

longos, a empresa lançou um preço mensal 

para depósito e malas, além do habitual pre-

ço semanal. Entre as novidades deste ano, 

surge também um preço diário – 2,50 euros 

– direcionado para “clientes que desejem ser-

viço de depósito de sacos de compras, bolsas 

de mão, malas de computadores e mochilas 

pequenas”. 

A tabela de preços da Luggage & City Center 

também foi adaptada, existido novos interva-

los de tempo de depósito de malas, nomeada-

mente, até três horas, a 3,50 euros, e de três 

a sete horas, a 8 euros por item. A modalidade 

diária e semanal mantém-se, sendo de 10 e 35 

euros por item, respetivamente. 

Rua da Misericórdia, 14, piso SS, loja 27, Lisboa

Tel.: 213 470 585 

www.luggageatcitycenter.com

MALO CLINIC

ATRIZ SARA MATOS 
É A MAIS RECENTE 
EMBAIXADORA
Sara Matos é a nova embaixadora da MALO CLI-

NIC e protagoniza o novo anúncio publicitário da 

marca. A atriz considera que a MALO CLINIC é “a 

família” que cuida do seu sorriso, mas também 

que a inspira, que a faz sorrir e querer fazer os 

outros sorrir.

“A MALO CLINIC é a família que me abraça, que 

cuida do meu sorriso e que tem a arte de educar. 

Inspiram-me, bem como a todos os que me ro-

deiam, fazendo-nos sentir cada vez melhor e com 

vontade de passar um sorriso ao próximo”, afir-

mou a mais recente embaixadora da marca.

A MALO CLINIC é uma marca 100% portugue-

sa que explora “a arte de criar sorrisos” em 21 

países e 65 cidades, num total de 85 clínicas de 

medicina dentária, e que tem ainda dezenas de 

produtos e técnicas patenteadas

Avenida dos Combatentes, 43A, Lisboa

Tel.: 217 228 100

www.maloclinics.com

TOURS FOR YOU

DISTINGUIDA 
FORA DE PORTAS
A Tours For You foi distinguida pela Condé Nast 

Traveler, integrando o “TOP Travel Specialist 

2018”, e pela travel journalist Wendy Perrin, 

que colocou a empresa portuguesa na reputada 

“WOW list” 2019, devido à excelência e persona-

lização dos serviços prestados. 

Este operador turístico de recetivo e DMC em 

Portugal, especializado em providenciar serviços 

de turismo de charme, está no “TOP Travel Spe-

cialist to Portugal”, no qual constam os melhores 

especialistas em experiências a nível mundial, 

desde 2009. A forma de trabalhar da Tours For 

You, os seus itinerários personalizados, a sua 

criatividade e profundo conhecimento de Lisboa 

e do País, levaram-na a integrar reputada “WOW 

list” para 2019, eleita por Wendy Perrin. 

Fundada em 2003, a Tours For You é um Virtuoso 

On-Site e conta ainda com o reconhecimento inter-

nacional de consórcios de luxo semelhantes, como a 

Traveller Made, Travel Leaders Group e a Ensemble.

A empresa também está presente no campo dos 

eventos corporativos, através da marca TFY Events, 

que “torna em realidade os mais complexos e de-

safiantes projetos”, assim como nos Destination 

Weddings de sonho, através da TFY Weddings.  

Rua do Pólo Norte, 18, Esc. 3.1, Lisboa

Tel.: 213 904 208

www.toursforyou.pt 49
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HELLO, ROBOT. 
BETWEEN HUMAN 
AND MACHINE
A atual explosão no mundo da robótica é o ponto 

de partida desta exposição que inclui mais de 200 

peças das áreas de design e arte, e contém robots 

utilizados em casa, nos cuidados assistidos e na 

indústria, mas também em jogos de computador, 

instalações de media, e exemplos cinematográfi-

cos e literários. Revela, assim, a vasta panóplia de 

formatos adotados pela robótica da dos dias de 

hoje, criando também um alerta sobre questões 

éticas, sociais e políticas associadas à mesma. 

MAAT – Museu de Arte, Arquitetura 

e Tecnologia, até 22 de abril. 

Entradas: 5 euros, geral; 2,50 euros, 

estudantes e seniores; gratuita, <18 anos. 

Mais informação em: www.maat.pt

ROMEU E JULIETA
CORO E ORQUESTRA 
GULBENKIAN
Há centenas de peças baseadas no clássico teatral 

de William Shakespeare “Romeu e Julieta”, sendo 

a ópera do compositor francês Charles Gounod 

uma das mais populares e interpretadas. A Gul-

benkian Música apresenta, agora, a versão céni-

ca, encenada por Vincent Huguet, com um vasto 

currículo ligado à ópera. O maestro Lorenzo Viotti 

vai dirigir a orquestra, e os papeis principais – Ro-

meu e Julieta – são entregues à soprano Vannina 

Santoni e ao tenor Georgy Vasiliev.

Gulbenkian, 15 de março às, 19:00, e dia 17, 

às 18:00. Entradas: a partir de 23,45 euros. 

Mais informações em: gulbenkian.pt

SLASH FT. MYLES 
KENNEDY & THE 
CONSPIRATORS
Os Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators 

vão passar por Lisboa, num concerto inserido na 

digressão europeia e no qual vão apresentar o 

novo álbum, “Living the Dream”, lançado em se-

tembro de 2018. Este é o quarto disco a solo de 

Slash e o terceiro com a banda composta por My-

les Kennedy (voz), Brent Fitz (bateria), Todd Kerns 

(baixo e voz) e Frank Sidoris (guitarra e voz). Re-

conhecido como um dos melhores guitarristas de 

sempre, Slash é uma figura incontornável da his-

tória do rock, tendo sido o responsável pelos solos 

de guitarra que definiram o som dos Guns N’Roses.

Campo Pequeno, 15 de março, às 21:00, 

Entradas: a partir de 22,52 euros. Mais 

informação em: www.campopequeno.com
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