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O “Peixe em Lisboa”, o maior festival gastronó-

mico da capital portuguesa, está de regresso à 

cidade com novas propostas e várias surpresas 

a revelar ao longo dos seus 11 dias de dura-

ção. De ano para ano, o “Peixe em Lisboa”, uma 

iniciativa da Associação Turismo de Lisboa, tem 

superado as melhores expetativas e atraído um 

número crescente de apreciadores da boa mesa, 

o que evidencia a excelência da oferta turísti-

ca de Lisboa, que tem na Gastronomia um dos 

seus maiores trunfos. O Pavilhão Carlos Lopes, 

um espaço moderno e multiusos, será de novo 

o anfitrião deste ponto alto da gastronomia lis-

boeta, que terá como protagonistas o peixe e o 

marisco da nossa costa, preparados pelas mãos 

hábeis de renomados chefs. Neste festival com 

sabor a mar serão dez os restaurantes repre-

sentados – cinco dos quais estreantes –, cujas 

sugestões de peixes e mariscos prometem fa-

zer as delícias dos visitantes, mesmo dos mais 

exigentes. Fruto da notoriedade que há muito 

transpôs fronteiras, o “Peixe em Lisboa” deverá 

atrair, como habitualmente, muitas dezenas de 

jornalistas portugueses e estrangeiros que, além 

das reportagens sobre o evento, farão chegar 

imagens e notas sobre Lisboa junto de muitos 

milhões de pessoas. Esta será a 12.ª edição do 

festival e, simultaneamente, a 3.ª que se reali-

zará no Pavilhão Carlos Lopes. Em linha com o 

que acabo de referir, recordo que o projeto de 

reabilitação do Pavilhão Carlos Lopes, da respon-

sabilidade do Turismo de Lisboa, incluiu o edifí-

cio e a área envolvente, quer na sua relação com 

o Parque Eduardo VII, quer com a zona urbana. 

“PEIXE EM LISBOA”:
UM FESTIVAL COM SABOR A MAR

E  | Editorial

Com capacidade para acolher 2.000 pessoas, o 

pavilhão tem-se revelado, desde então, como 

uma das infraestruturas de eleição da cidade 

pela versatilidade que apresenta enquanto an-

fitrião de eventos culturais e desportivos entre 

muitos outros.

Para terminar uma referência a um estudo re-

cente da Organização Mundial do Turismo (OMT) 

segundo o qual a chegada de turistas internacio-

nais a nível mundial, em 2018, aumentou 6% 

face à registada no ano anterior, uma constata-

ção que denota a importância crescente do tu-

rismo para as economias de cada país e Portugal 

não é exceção. Para este ano, de acordo com 

esta mesma entidade, mantém-se a tendência 

de crescimento. Há, pois, que estar preparado 

para responder eficazmente aos novos desa-

fios que se colocam em múltiplas vertentes e 

a melhor maneira de o fazer é, como até aqui, 

concertar estratégias e trabalhar em conjunto. 

Os resultados estão à vista.
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A capital portuguesa volta a estar no radar dos 

World Travel Awards (WTA), considerados os ós-

cares do turismo, com nomeações em cinco cate-

gorias, a nível europeu, anunciou a organização.

Nesta 26.ª edição dos prémios, Lisboa está na 

corrida para “Melhor Cidade Destino”, “Melhor 

Destino para City Break”, e “Melhor Destino 

de Cruzeiros” da Europa, sendo que a Associa-

ção Turismo de Lisboa também integra a lista 

de nomeados, neste caso, para “Melhor Tourist 

Board”. Já o Porto de Lisboa está nomeado na 

WORLD TRAVEL AWARDS

CIDADE E TURISMO DE LISBOA NOMEADOS
categoria de “Melhor Porto de Cruzeiros”.  Estas 

nomeações vêm, assim, reforçar o posiciona-

mento da capital portuguesa como um destino a 

visitar, bem como destacar o trabalho desenvol-

vido pela Associação Turismo de Lisboa. 

As votações para a Europa já estão abertas, po-

dendo ser feitas por profissionais do setor e pelo 

público em geral, através do site www.worldtra-

velawards.com, e decorrem até à meia noite do 

dia 28 de abril. Os vencedores de cada categoria 

serão depois convidados a participar na World 

Travel Awards Europe Gala Ceremony, aponta-

da como “o principal encontro de turismo VIP 

da região”, que terá lugar na Madeira, no dia 

8 de junho.

Em 2018, Lisboa conquistou, pela primeira vez, 

nos World Travel Awards, o prémio de “Melhor 

Cidade Destino da Europa”, em junho, e ter-

minou o ano com duas distinções ainda mais 

relevantes: foi considerada a “Melhor Cidade 

Destino” e o “Melhor Destino para City Break”, 

a nível mundial.
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A chegada de turistas internacionais atingiu 

os 1,4 mil milhões, a nível mundial, em 2018, 

representando um crescimento de 6% face ao 

ano anterior, segundo dados revelados no Ba-

rómetro Mundial do Turismo.

A Organização Mundial do Turismo (OMT), res-

ponsável pelo barómetro, estima que tenham 

sido recebidos 1403 milhões de turistas in-

ternacionais em destinos mundiais, cerca de 

74 milhões a mais do que em 2017. Assim, o 

ano de 2018 consolida os resultados “bastante 

positivos” atingidos em 2017, tendo sido tam-

bém o segundo ano com maior crescimento, 

desde 2010.

“Dado o notório crescimento de chegadas nos úl-

timos anos, a marca de 1.4 mil milhões foi atingi-

da dois anos antes da previsão de longo prazo da 

OMT, emitida em 2010”, revela o estudo. 

As regiões que apresentam maior incremento 

neste parâmetro foram o Médio Oriente, com 

o número de turistas estrangeiros a crescer 

10%, e África, com mais 7%. No patamar dos 

6% ficaram a Ásia, o Pacífico e a Europa. Já a 

América do Norte e a do Sul mostraram subidas 

na ordem dos 3%.

Em termos de países que mais gastam, a Rús-

sia e a França registaram crescimentos que 

atingem os dois dígitos, 16% e 10%, respeti-

vamente, e a Austrália apresenta aumentos de 

9%, completando o Top 3 dos países com maior 

aumento em termos de gastos, nos primeiros 

nove ou 11 meses de 2018. Seguem-se os Es-

tados Unidos, com mais 7%, a Coreia, com mais 

6%, o Canadá, a China e o Reino Unido, com 

aumentos de cerca de 4%, a Itália, com mais 

3%, e a Alemanha, com 0,6%.

“Os resultados gerais foram impulsionados por 

um ambiente económico favorável e pela forte 

demanda de saída dos principais mercados de 

origem”, lê-se no barómetro. 

Para este ano, com base nas perspetivas eco-

nómicas e no Índice de Confiança da OMT, a 

organização prevê um crescimento das chega-

das de turistas internacionais entre os 3% e os 

4%, uma percentagem que está “mais em linha 

com o historial de tendências de crescimento”. 

O barómetro teve em consideração os dados 

revelados por 144 países, relativos à chegada 

de turistas estrangeiros durante três ou mais 

meses de 2018. Deste total, 84% dos países re-

portou crescimentos no número de chegadas, 

enquanto 16% apresentou quebras.

OMT
CHEGADA DE TURISTAS INTERNACIONAIS 
ATINGE 1,4 MIL MILHÕES A NÍVEL MUNDIAL



NNacional | 
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

7

AEROPORTO DE LISBOA

SOBE NO RANKING 
DOS MELHORES 
AEROPORTOS 
EUROPEUS
O aeroporto de Lisboa subiu duas posições no 

ranking dos maiores aeroportos da Europa, em 

2018, ocupando o 20.º lugar, e registou o ter-

ceiro maior crescimento em termos de passa-

geiros. Os dados foram divulgados pelo Airports 

Council International (ACI Europe), que represen-

ta 500 aeroportos europeus.

O Aeroporto Humberto Delgado atingiu um total 

recorde de 29,03 milhões de passageiros, um 

número que corresponde a um aumento médio 

de 8,9%, superado apenas pelos aeroportos de 

Antalya, na Turquia, e pelo Moscovo Shereme-

tyevo, na Rússia, que registaram subidas de 

21,1% e de 14,3%, respetivamente.

Face ao número de passageiros que passaram 

pelo aeroporto lisboeta, este foi considerado o 

20.º maior da Europa, em 2018, após ter ocupa-

do a 22.ª posição, em 2017, e a 25.ª, em 2016.

Portugal foi distinguido com o ITB Earth Award, 

na feira de turismo ITB Berlim, pelo sucesso da 

sua estratégia turística e exemplo de liderança 

global no combate às alterações climáticas e à 

degradação ambiental.

O galardão, atribuído pela ITB Berlim, consi-

derada a maior feira de turismo do mundo, 

e pela Green Destinations, fundação sem fins 

lucrativos que visa o turismo sustentável, jun-

ta-se aos prémios internacionais já conquis-

tados pelo País, reforçando o seu reconheci-

mento no âmbito sustentabilidade.

A secretária de Estado do Turismo, Ana Men-

des Godinho, considera que este prémio re-

conhece a importância da Estratégia Turismo 

2027, aprovada em 2017, bem como dos 

programas implementados para que o turis-

mo tenha um impacto cada vez mais positivo. 

“Temos como ambição afirmar Portugal como 

um dos destinos turísticos mais sustentáveis 

do mundo e este prémio é mais uma peça 

nesse caminho. Ainda temos muito trabalho 

pela frente e este prémio dá-nos ainda mais 

força para continuar”, afirmou.

ITB BERLIM

PORTUGAL VENCE ITB EARTH AWARD
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A Câmara Municipal do Barreiro foi distinguida 

com o “Prémio de Inovação Tecnológica 2019”, 

atribuído pelo Observatório das Autarquias Lo-

cais, numa iniciativa que decorreu durante o II 

Encontro Nacional do Gestor do Contrato Muni-

cipal. Esta foi a primeira vez que o prémio foi 

atribuído a um município. 

A iniciativa premiou as boas práticas digitais e o 

contributo para a consciencialização ambiental. 

A autarquia tem investido na desmaterialização, 

utilizando a tecnologia, como foi o caso do lan-

çamento da aplicação gratuita “Aqui Barreiro”. 

Esta aplicação reforça a comunicação com os 

munícipes, permitindo, entre outras funcionali-

dades, a resolução mais rápida de situações no 

espaço público, o acompanhamento de diversos 

eventos, a obtenção de informação sobre trans-

portes públicos e farmácias de serviço. 

O presidente da câmara municipal, Frederico 

Rosa, realça o investimento em 2018, “num mi-

lhão de euros, o que é muito para uma autarquia 

de media dimensão, em desmaterialização, digi-

talização e em arquivo digital, mas também para 

dotar o executivo de um dashboard que lhe per-

mita acompanhar as funções da autarquia, que 

tem quase 900 funcionários”. 

Já o vereador Rui Braga explica que é necessário 

“dotar o município de equipamentos e aplica-

ções, como a do gestor do contrato”.

Por sua vez, o presidente da direção do Obser-

vatório das Autarquias Locais, Bartolomeu No-

ronha, destaca que “a ferramenta do gestor do 

contrato foi prometida pelo Barreiro, que não 

só a introduziu como a desenvolveu, razão pela 

qual foi atribuído este prémio”. 

CÂMARA MUNICIPAL
DO BARREIRO

DISTINGUIDA 
PELA INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA

WORLD LEADERSHIP FORUM

LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO 
EMPRESARIAL DISCUTIDOS EM LISBOA
A capital portuguesa foi a cidade escolhida para 

receber a próxima edição do World Leadership 

Forum, que se realiza nos dias 21 e 22 de maio, 

no Centro de Congressos de Lisboa. 

Este evento reúne líderes empresariais a nível 

mundial, com o objetivo de inspirar e desen-

volver estratégias de liderança que impactem, 

positivamente, as organizações que dirigem, 

sendo composto por “experiências únicas” que 

“apontam novos caminhos para os desafios co-

locados hoje às empresas”, refere a organização.

O fórum vai contar com mais de 500 executi-

vos de topo, sendo que a meta é “a criação de 

soluções conjuntas que permitam às organiza-

ções presentes, através de ações de coaching 

aos seus líderes, definir um propósito claro, fo-

cado no desempenho e guiado por valores que 

conduzam a um desenvolvimento positivo”. 

Esta edição do World Leadership Forum 

está estruturada em seis painéis “únicos e 

inovadores”, proporcionados por oradores 

influentes e com reconhecimento mundial, 

nos quais serão abordados temas como a in-

teligência emocional, a gestão de talento, a 

saúde e bem-estar do líder e da sua equipa, 

a criatividade, a aceitação do risco e as saídas 

da zona de conforto.
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AVIAÇÃO

NOVAS ROTAS DE VERÃO PARA LISBOA

As ligações aéreas para o Aeroporto Humberto 

Delgado, em Lisboa, continuam a aumentar e há 

16 novas rotas a serem operadas no período de 

verão IATA 2019, que decorre entre 31 de março 

e 26 de outubro.

A TAP é a companhia aérea que mais se desta-

ca ao apresentar oito novas rotas com destino a 

quatro cidades europeias, três norte-americanas 

e uma asiática. Assim, a companhia portuguesa 

vai ter 14 voos semanais entre Lisboa e Basileia 

(Suíça) e entre a capital portuguesa e a da Irlan-

da, Dublin. Ainda na Europa, terá, semanalmente, 

sete ligações para Nápoles (Itália) e para Tene-

rife (Espanha). A TAP anunciou também que vai 

atravessar o Oceano Atlântico para ligar Lisboa 

a Chicago, São Francisco e Whashington-Dulles, 

nos Estados Unidos, cinco vezes por semana. Já 

a cidade onde se realiza o Festival da Eurovisão 

2019, Telavive, em Israel, terá sete voos sema-

nais para Lisboa, que serão operados pela TAP.

Por sua vez, a companhia aérea Ryanair anun-

ciou duas novas rotas para Lisboa: Bordéus e 

Clermont-Ferrand, ambas cidades francesas, que 

serão feitas com uma frequência de cinco e de 

duas vezes por semana, respetivamente.

Quanto à Air Canada Rouge vai passar a ter três 

voos semanais entre o aeroporto Humberto Del-

gado e o de Montreal, no Canadá. 

O Brasil também ficará mais próximo de Portu-

gal com a nova rota da LATAM, que liga Lisboa e 

São Paulo seis vezes por semana. 

No caso da Delta Air Lines, a companhia passará a 

ligar Lisboa e Boston, nos Estados Unidos, a partir 

de 23 de maio, em substituição da rota de Atlan-

ta, com uma frequência de sete voos semanais.

Já a companhia Air Arabia Maroc assegurará três 

voos por semana entre Lisboa e a cidade marro-

quina Casablanca. 

As novas rotas para Lisboa ficam completas 

com Doha, no Qatar, operado sete vezes por 

semana pela Qatar Airways, no caso, a partir 

de 24 de junho.

SMART 50 AWARDS 2019

PLATAFORMA 
DE GESTÃO 
INTELIGENTE DE 
LISBOA PREMIADA

A Plataforma de Gestão Inteligente de Lisboa 

(PGIL), solução tecnológica criada pela câmara 

municipal que permite a monitorização, análise 

e gestão da cidade de forma mais eficiente e 

em tempo real, foi distinguida com o “Smart 50 

Awards”, na categoria de Transformação Digital. 

O prémio, atribuído pela US Ignite e Smart 

Cities Connect Foundation, visa reconhecer, 

anualmente, os 50 projetos mais influentes em 

comunidades inteligentes de todo o mundo e o 

trabalho desenvolvido nas áreas da Inovação, 

Impacto e Sustentabilidade. A entrega dos ga-

lardões decorre no início de abril em Denver, 

nos Estados Unidos da América.

“A plataforma, que está neste momento numa 

fase inicial de implementação na Câmara Mu-

nicipal de Lisboa (CML), gera informação de 

apoio à decisão, a partir de dados disponibili-

zados pelos próprios serviços municipais e por 

entidades parceiras, em áreas como higiene 

urbana, mobilidade, ambiente ou espaço públi-

co”, afirma a CML. 

De acordo com a NEC, entidade responsável 

pela implementação do projeto na capital por-

tuguesa, a PGIL é uma solução tecnológica in-

tegradora de diversos sistemas, que permite a 

monitorização, análise e gestão do ecossistema 

urbano, fornecendo apoio à gestão da cidade e 

possibilitando a prestação de serviços ao cida-

dão “de uma forma mais preventiva, integrada, 

articulada e cooperativa”.
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STAR RATING

RITZ FOUR SEASONS INTEGRA
LISTA DA FORBES

A revista norte-americana Forbes escolheu, pela 

primeira vez, um hotel português de cinco estrelas 

para integrar a lista anual Star Rating: o Ritz Four 

Seasons. Esta é a 61.ª edição da publicação, na qual 

são reconhecidos os melhores hotéis, spas e res-

taurantes do mundo, num total de 1694 espaços.

Localizado em Lisboa, o Ritz Four Seasons é uma 

das 210 unidades hoteleiras de cinco estrelas 

que integra a lista, sendo que o spa também 

foi galardoado.

Há ainda sete unidades hoteleiras portugue-

sas recomendadas pelo Forbes Travel Guide, 

todas elas localizadas na capital portugue-

sa ou na Região de Lisboa, nomeadamente 

o Corinthia Hotel, o InterContinental Lisbon, 

o Olissippo Lapa Palace, o Penha Longa, o 

Pestana Palace Lisboa, a Pousada de Lisboa e 

o Sofitel Lisbon Liberdade. 

TOURISTCARE

DISPONÍVEL 
PLANO DE SAÚDE 
PARA TURISTAS 
INTERNACIONAIS 

A Future Healthcare lançou um cartão de saúde 

desenhado para os turistas que visitam Portugal, 

o TouristCare, que garante o acesso a serviços 

médicos, 24 horas por dia, durante todo o ano. 

Este plano de saúde é adquirido online, de for-

ma rápida e simples, e destina-se a cidadãos de 

todas as nacionalidades.

Com uma rede de parceiros distribuída pelo con-

tinente e ilhas, num total de 30 mil prestadores 

de serviços de saúde, o plano inclui consultas 

médicas urgentes no alojamento ou em hos-

pitais privados, exames, internamentos, ambu-

lância e atendimento médico por telefone em 

inglês, entre outros serviços.

De acordo com o CEO da Future Healthcare, José 

Pina, o TouristCare “responde de forma rápida e 

eficaz aos imprevistos que acontecem aos turistas 

durante as suas férias no nosso País”.

Assim, este plano de saúde surgiu como respos-

ta às necessidades mais frequentes verificadas 

pelo setor do turismo, e visa “reforçar a qualifi-

cação e inovação” e complementá-la “com um 

serviço diferenciador”.



T
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

11

BBoletim Interno | 
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

11

O Peixe em Lisboa, considerado o evento gas-

tronómico mais emblemático da capital, re-

gressa ao Pavilhão Carlos Lopes, de 4 a 14 e 

abril, repleto de novidades. Esta 12.ª edição 

conta com cinco novos restaurantes, e reúne 

grandes chefs internacionais, como Gert de 

Mangeleer, Oriol Castro, Michel Van der Kroft, 

Marco Stabile e Evgeny Vikentev, e nacionais, 

entre os quais Henrique Sá Pessoa, Pedro Al-

meida e António Loureiro.

O evento apresenta ainda uma disposição dife-

rente dos espaços e uma nova decoração, além 

de contemplar uma grande esplanada, permi-

tindo saborear os pratos fora de portas.

ESTRELAS INTERNACIONAIS

Em 2019, a aposta em chefs internacionais é 

reforçada e marcam presença o belga Gert De 

PEIXE EM LISBOA

A GASTROMONIA DO MAR ESTÁ 
DE VOLTA AO PAVILHÃO CARLOS LOPES
Em abril, há, uma vez mais, Peixe em Lisboa, uma iniciativa organizada 
pela Associação Turismo de Lisboa, com o apoio da Câmara Municipal 
de Lisboa e produção da DOT Global e LGSP Events. Dedicado à 
gastronomia do mar, este evento traz até ao Pavilhão Carlos Lopes 
os melhores sabores do peixe e marisco portugueses pela mão 
de um conjunto de reconhecidos chefs nacionais e internacionais.

Mangeleer, um chef que alcançou três estrelas 

Michelin no restaurante Hertog Jan, em Bruges, 

e que vem até ao Peixe em Lisboa no dia 5; 

o italiano Marco Stabile do restaurante Ora 

D’Aria, em Florença, que conta uma estrela 

Michelin e fará a estreia da gastronomia 

toscana no evento, no dia 7; o holandês Michel 

Van der Kroft, com duas estrelas Michelin, à 

frente do restaurante ‘t Nonnetje, na Holanda, 

apresenta-se no evento a 8 de abril; no 

dia seguinte é a vez do chef russo Evgeny 

Vikentev do restaurante Wine Cabinet, em 

São Petersburgo, e que está agora a explorar 

um novo conceito no restaurante Cell, em 

Berlim; enquanto o espanhol Oriol Castro, 

do restaurante Disfrutar, em Barcelona, com 

duas estrelas Michelin, considerado um dos 

mais vanguardistas da atualidade, estará no 

Pavilhão Carlos Lopes no dia 12.

O auditório para as apresentações dos chefs 

vai estar no espaço dos restaurantes, com o 

intuito de gerar uma maior proximidade com 

o público.

CHEFS NACIONAIS

Os chefs portugueses não poderiam faltar ao 

evento dedicado à gastronomia de mar e esta 

edição conta com apresentações daqueles que 

foram distinguidos com estrelas Michelin, na 

última edição do guia. 

Assim, entre eles estão Henrique Sá Pessoa, do 

restaurante Alma (duas estrelas), em Lisboa; 

Pedro Almeida, do restaurante Midori (uma 

estrela), em Sintra; António Loureiro, do restau-

rante A Cozinha (uma estrela), em Guimarães; 

e Louis Anjos, do restaurante Bon Bon (uma es-

trela), no Algarve.
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HORÁRIO

4 DE ABRIL | 18h00 - 24h00

5 A 13 DE ABRIL | 12h00 - 24h00 

(sextas e sábados aberto até às 01h00)

14 DE ABRIL | 12h00 -18h00

PREÇOS

Crianças até aos 12 anos: gratuito 

Entrada de um dia: 15 euros. 

Entrada para grupos (5 pessoas, 1 dia): 60 euros

No dia 8 de abril, segunda-feira, é o “Dia Eco-

nómico” no Peixe em Lisboa: a entrada, no 

valor de 15 euros por pessoa, dá direito a um 

consumo de dez euros nos restaurantes ao 

longo do dia. 

De segunda a sexta-feira, entre as 12:00 e as 

15:00, a entrada no evento permite usufruir 

de duas degustações no valor de cinco euros.

PROGRAMA:

4 DE ABRIL  (QUINTA-FEIRA)

18h00 | Abertura dos restaurantes

5 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA)

12h00 | Abertura dos restaurantes

15h00 | Ciência Viva – Aquacultura 

em Portugal, receitas e provas cegas

Justa Nobre (robalo)

Bertílio Gomes (linguado)

Kiko Martins (dourada)

19h00 | Gert De Mangeleer, Bélgica 

6 DE ABRIL (SÁBADO)

12h00 | Abertura dos restaurantes

15h30 | António Loureiro – Restaurante 

A Cozinha, Guimarães (uma estrela 

Michelin)

18h30 | Louis Anjos – Restaurante Bon Bon, 

Algarve (uma estrela Michelin)

7 DE ABRIL (DOMINGO)

12h00 | Abertura dos restaurantes

16h00 | Filipe Carvalho – Restaurante Fifty 

Seconds, Lisboa

18h30 | Marco Stabile – Restaurante 

Ora D’Aria, Florença (uma estrela Michelin)

8 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)

12h00 | Abertura dos restaurantes

15h00 | Concurso da Melhor Patanisca

19h00 | Michel van der Kroft – Restaurante ‘t 

Nonnetje, Holanda (duas estrelas Michelin)

9 DE ABRIL  (TERÇA-FEIRA)

12h00 | Abertura dos restaurantes

15h00 | 15:00 – Debate sobre produtores

Alexandra Prado Coelho (jornalista Público)

Joana Macedo (Quinta do Poial)

João Rodrigues (restaurante Feitoria)

Rita Santos (loja Comida Independente)

19h00 | Evgeny Vikentev – Restaurante Cell, 

Berlim

10 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h00 | Concurso do Melhor Pastel de Nata

19h00 | Henrique Sá Pessoa – Restaurante 

Alma, Lisboa (duas estrelas Michelin)

11 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA)

12h00 | Abertura dos restaurantes

15h00 | Jovens Talentos da Gastronomia

19h00 | Pedro Almeida – Restaurante Midori, 

Sintra (uma estrela Michelin)

12 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA)

12h00 | Abertura dos restaurantes

15h00 | Sessão Docapesca – Carapau

19h00 | Oriol Castro – Restaurante Disfrutar, 

Espanha (duas estrelas Michelin)

13 DE ABRIL (SÁBADO)

12h00 | Abertura dos restaurantes

15h30 | Lisbon Bar Show

19h00 | Peixe Fresco, Bacalhau e Nutrição

Nutricionistas: Ágata Roquette; Lilian Barros

Mariana Abecassis

14 DE ABRIL (DOMINGO)

12h00 | Abertura dos restaurantes

15h00 | Alexandre Silva – Restaurante Fogo, 

Lisboa

17h00 | Encerramento

Peixe em Lisboa 2019 
4 a 14 de abril

A sessão de encerramento será feita por Ale-

xandre Silva, que dará a provar ao público al-

guns dos pratos que farão parte do seu novo 

restaurante, Fogo, em Lisboa, sendo que este 

chef também detém uma estrela Michelin, 

no Loco.

RESTAURANTES 

O Pavilhão Carlos Lopes vai receber, como ha-

bitual, dez restaurantes da Região de Lisboa 

que funcionam em permanência, do meio-dia 

à meia-noite, e servem pratos à base de pei-

xes e mariscos portugueses, a preços que, na 

maioria, variam entre os quatro e os dez euros. 

Este ano, metade dos restaurantes presentes 

são estreias no Peixe em Lisboa, nomeada-

mente, o Marlene Vieira, da chef com o mesmo 

nome; o Monte Mar, do chef Nuno Rebelo; o 

Porto de Santa Maria, liderado por Miguel La-

ffan; a Taberna Macau, que tem como chef An-

dré Magalhães; e o Tágide, da responsabilidade 

do chef Gonçalo Costa.

Por outro lado, voltam a garantir presença os 

restaurantes Arola, do Hotel Penha Longa, lide-

rado por Sergei Arola; a Casa do Bacalhau, do 

chef João Bandeira; o Ibo, do chef João Pedro-

sa; Kanazawa, do chef Paulo Morais; e o Ritz 

Four Seasons, encabeçado pelo chef Pascal 

Maynard.

PROVAS 

A competição também está de volta, nesta 

12.ª edição. O “Concurso de Pataniscas” realiza-

se no dia 8 de abril e vai eleger as melhores 

pataniscas “cozinhadas à moda lisboeta”, 

avaliando o “aspeto”, o “sabor e consistência do 

interior”, a “ausência de gorduras” e o “sabor 

global”. No dia 10, é a vez de premiar “O Melhor 

Pastel de Nata”, entre 12 estabelecimentos da 

Região de Lisboa, tendo em conta o aspeto e a 

textura da massa folhada, e o sabor do creme 

dos pastéis de nata.

Durante todo o evento, vão também realizar-se 

diversas tertúlias, harmonizações enogastronó-

micas e sessões de showcooking, além de ses-

sões dedicadas à aquacultura, em colaboração 

com a Ciência Viva e a Docapesca.

MERCADO GOURMET

Nesta edição, o Mercado Gourmet vai ocupar 

as Galerias do Pavilhão Carlos Lopes, onde os 

visitantes podem encontrar uma banca de pei-

xe fresco, bem como diversos produtos de mer-

cearia fina, azeites, vinhos, gelados, chocolates, 

enchidos, queijos, doçaria tradicional, utensílios 

de cozinha e conservas.
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4
 A ação educativa, sendo ela 

através de visitas guiadas, 

programas para as escolas, 

workshops ou encontros com 

os profissionais dos vários 

setores, tem como objetivo 

dar a conhecer o trabalho de 

conservação levado a cabo pelo 

Jardim Zoológico e contribuir 

para mudar mentalidades.

5
Conhecido como a morada 

mais selvagem de Lisboa, este 

espaço proporciona experiências 

únicas aos seus visitantes, uma 

vez que favorece o contacto 

com o mundo dos animais 

selvagens e com a natureza, ao 

mesmo tempo que privilegia 

a aprendizagem e a diversão. 

Além disto, é um espaço incrível 

para partilhar momentos 

inesquecíveis e criar memórias 

com a família e os amigos.

CINCO RAZÕES PARA VISITAR

JARDIM ZOOLÓGICO
Inaugurado há 125 anos, a 28 de maio de 1884, o Jardim Zoológico foi o 
primeiro parque com fauna e flora da Península Ibérica. Para a responsável 
do departamento de Marketing e Comercial, Inês Carvalho, visitar este 
espaço “é dar a volta ao mundo num só dia, sem sair de Lisboa, e deixar-se 
inspirar por animais de todos os continentes”. Com dois mil animais de cerca 
de 300 espécies, esta arca de Noé lisboeta contribui para a conservação de 
espécies em vias de extinção, bem como dos seus habitats. 

3
O Jardim Zoológico proporciona 

momentos únicos a todos os que o 

visitam. Mas a sua missão vai mais 

além, contribuindo e colaborando 

com outras entidades, através 

da educação, da investigação 

científica e da implementação ao 

nível local, europeu e mundial, 

de medidas de conservação das 

espécies e dos seus habitats até 

à reintrodução na Natureza. Em 

conjunto, estas instituições são hoje 

verdadeiras arcas de Noé.  

1
Hoje, o Jardim Zoológico centra 

a sua atividade, essencialmente, 

na preservação e reprodução das 

espécies que abriga. É um dos mais 

conceituados parques temáticos 

do mundo, contando com uma 

das maiores coleções zoológicas. 

Recebendo anualmente milhares de 

visitantes, no ano em que completa 

135 anos, muitos continuam a ser 

os motivos para conhecer de perto 

a diversidade de espécies animais 

num ambiente botânico de grande 

riqueza. Um marco histórico no 

coração de Lisboa, que não só reúne 

história e cultura, como também nos 

ensina o papel que cada um de nós 

tem no planeta.

2
Através das diversas 

apresentações diárias, é 

possível observar de perto 

espécies de todos os cantos do 

mundo e descobrir curiosidades 

fascinantes sobre o reino 

animal. São também muitas as 

experiências que podem ser 

vividas no Jardim Zoológico, 

seja um passeio de teleférico, 

uma ida à Quintinha, onde 

se encontram os animais 

domésticos, uma visita ao 

Parque Arco-íris, que permite 

a interação próxima com os 

Lórios, pequenas aves coloridas, 

ou uma passagem pelo 

surpreendente Reptilário.
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PASSEAR PELA CIDADE

Para descobrir Lisboa, o autor do artigo sugere, 

em primeiro lugar, um passeio pela cidade. O 

destaque vai para o Bairro Alto e para Alfama, 

onde há várias igrejas para conhecer e muitas 

ruas coloridas para percorrer. A presença de azu-

lejos nos prédios destes bairros também mere-

ceu uma nota.

VIAJAR NO ELÉTRICO 28

Há diversas linhas de elétrico, em Lisboa, bem 

como percursos e carruagens, mas Antoine Vitek 

rendeu-se ao mais icónico. A carruagem do 28 

mantém o seu estilo original – predominando a cor 

amarela e a madeira – contrastando com os elétri-

cos modernos, que também passam pelas ruas da 

capital. De facto, o 28 é comumente referido em 

várias publicações, tendo-se tornado famoso, não 

só pela sua aparência, mas também pelo facto de 

a sua linha atravessar várias zonas turísticas.

OS MIRADOUROS 

“Admirar Lisboa dos muitos miradouros” é outra 

das sugestões deixadas. As colinas deram ori-

gem a vários miradouros, espalhados um pouco 

por toda a cidade e que oferecem “belas vistas” 

sobre a capital.

CULTUREZ VOUS

A HISTÓRICA E APAIXONANTE… 
LISBOA
O site francês Culturez Vous publicou um artigo no qual apresenta 15 
sugestões de “atividades” para descobrir Lisboa.  A publicação, da autoria 
de Antoine Vitek, fala de uma cidade repleta de história, de monumentos 
e museus, que vale a pena conhecer a pé e de elétrico. Há espaço ainda 
para provar pastéis de nata e para uma ida ao Time Out Market.

SUBIR NO ELEVADOR 

O elevador de Santa Justa foi construído no início 

do século XX por Raoul Mesnier Ponsard, que en-

controu inspiração em Eiffel. Nos dias de hoje, esta 

“enorme estrutura metálica” é um ex-libiris de 

Lisboa e atrai a atenção de quem visita a cidade.

SABOREAR PASTÉIS DE NATA

No que concerne aos pastéis de nata, o autor do 

artigo afirma que são imperdíveis. Contudo, alerta 

para o facto de existirem vários locais a produzir 

pastéis de nata e que estes “enchem as vitrines 

dos doces de Lisboa”, o que significa que nem to-

dos têm o mesmo sabor. Por experiência própria, 

e após várias degustações, Antoine Vitek destaca 

os pastéis da Manteigaria. Além disso, refere que 

é uma boa opção comprar doces extra para le-

var para casa, “em caixas pequenas de papelão”, 

pois aguentam-se dois ou três dias.

JANTAR NO MERCADO

“Aqui está um conceito original que eu sonhava 

encontrar em Paris”: é assim que começa o pará-

grafo dedicado ao Time Out Market, na publicação 

francesa. Num só espaço, estão reunidos vários 

chefs, diversos restaurantes e uma panóplia de 

ofertas gastronómicas que vão do bacalhau, às 

pizzas, passando pela comida asiática. Esta varie-

dade levou a que Antoine Vitek descrevesse tam-

bém este local como um sítio onde “todos podem 

encontrar a felicidade” e ideal para ir com amigos.

REENCONTRAR FERNANDO 
PESSOA

Há muito de Fernando Pessoa em Lisboa, pois 

foi a cidade na qual o poeta português nasceu e 

faleceu. Assim, o texto indica que há um museu 

com o seu nome, mas que também se encon-

tram recordações para turistas alusivas ao poeta, 

bem como decorações em lojas. Além disso, é 

destacada a escultura de Pessoa que se encontra 

na esplanada do Café A Brasileira, no Chiado.

VER A IGREJA DE SÃO 
DOMINGOS

A Igreja de São Domingos guarda séculos de história 

e é um dos pontos a visitar, em Lisboa, sendo con-

siderado “um edifício religioso incomum, surpreen-

dente e marcante”. O artigo revela que era nesta 

igreja, construída em 1241, que se celebravam os 

casamentos reais, mas que a mesma acabaria por 

ser devastada por dois terramotos, em 1531 e 1755, 

e por um incêndio, em 1959. Assim, a igreja só viria 

a reabrir ao público em 1994, mantendo, contudo, 

“as cicatrizes de dramas passados”.
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DESCOBRIR O CONVENTO 

O Convento do Carmo foi bastante afetado pelo 

terramoto de 1755 que destruiu grande parte da 

cidade de Lisboa. Da tragédia, ficaram apenas as 

ruínas da igreja, que se mantêm preservadas até 

aos dias de hoje. Atualmente, existe também 

um museu de arqueologia, no local. 

CONHECER A SÉ

Com a sua “arquitetura incomum”, a Sé de 

Lisboa torna-se num dos 15 locais a conhe-

cer numa passagem pela capital portuguesa. 

Ao atravessar a porta desta catedral, fica-se 

também a conhecer um edifício religioso 

com um grande valor histórico, pois a sua 

construção teve início em 1147, após a recon-

quista da cidade aos mouros por D. Afonso 

Henriques.

VISITAR O PANTEÃO 
NACIONAL

É no Panteão Nacional que “repousam as 

grandes personalidades da nação portuguesa”, 

lê-se na publicação. A visita a este monumento 

permite conhecer o seu interior e observar a sua 

arquitetura, mas também aceder ao terraço, que 

oferece uma “vista sublime”.

IR AO CASTELO 

Construído no século XI pelos muçulmanos, o 

Castelo de São Jorge tornou-se numa residên-

cia real, entre os séculos XII e XVI, tendo as-

sumido funções de posto militar, desde 1580 

até ao início do século XX. Hoje em dia, este 

castelo é uma atração turística e, segundo 

Antoine Vitek, “a sua posição estratégica, no 

topo da cidade, faz dele um excelente ponto 

de observação de Lisboa”.

DA GULBENKIAN AO MNAA

Lisboa é rica em museus, mas, nesta publica-

ção francesa, são destacados dois: o museu da 

Fundação Calouste Gulbenkian e o Museu Nacio-

nal de Arte Antiga (MNAA). Referindo-se à Gul-

benkian, o autor do artigo revela que o espaço 

apresenta uma coleção repleta de obras-primas 

de vários artistas, entre os quais Turner, Rem-

brandt, Rodin, Rubens e Monnet, bem como 

uma coleção de arte contemporânea dedicada 

aos “artistas e à história da arte portuguesa do 

século XX”. Quanto ao MNAA, é salientado que 

“reúne a maior coleção pública de Portugal”, 

contendo obras que datam desde a Idade Mé-

dia até ao século XX, sendo a sua pintura mais 

famosa a “Tentação de Santo António”, de Hie-

ronymus Bosch.

 

ENTRAR NO LISBOA STORY 
CENTRE

Quem visita a capital portuguesa e se inte-

ressa pela história da cidade tem uma ótima 

oportunidade para descobri-la no Lisboa Story 

Centre. Este espaço museológico, localizado 

no Terreiro do Paço está equipado com áudio 

guias – disponíveis em vários idiomas –, e per-

mite conhecer “explicitamente os monumen-

tos mais importantes de Lisboa e, em parti-

cular, as repercussões do terramoto de 1755, 

que obrigou a que se repensasse a cidade”, 

esclarece Antoine Vitek.

VIAJAR ATÉ BELÉM 

A lista de 15 atividades a fazer em Lisboa do 

site Culturez Vous fica completa com uma ida 

a Belém. É nesta zona ocidental da cidade que 

se encontram os “tão famosos” pastéis de Be-

lém, refere a publicação. Numa perspetiva his-

tórica, é também aqui que ficam vários monu-

mentos contruídos há séculos e que guardam 

o passado da capital portuguesa, como é o 

caso do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de 

Belém. Ambos foram mandados construir por 

D. Manuel I, o primeiro em 1502, e o segundo 

entre 1514 e 1519.
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NOVOS FOCOS 
DE ATRAÇÃO 
NA CIDADE
A melhor forma de ver 
a arte nas ruas é sermos 
surpreendidos por ela. Quem 
o afirma é Alexandre Farto, 
conhecido como Vhils, para 
quem Lisboa foi e será sempre 
fonte de inspiração. O facto 
de as obras no espaço público 
serem efémeras por natureza 
não o incomoda. Diz que isso 
constitui um incentivo para 
produzir mais.

VHILS
STREET ARTIST
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Entrevista | 

Podemos considerar Lisboa uma 

das capitais mundiais da arte 

urbana?

Sim, sem dúvida. Lisboa tem sido 

um caso muito interessante. Não só 

a arte urbana autorizada, mas tam-

bém o graffiti e outras manifesta-

ções visuais têm tido uma presença 

importante na cidade ao longo dos 

anos. O panorama atual deve mui-

to aos próprios artistas e a vários 

agentes, mas também à câmara 

municipal (através do programa da 

Galeria de Arte Urbana) que decidiu 

implementar uma abordagem nova 

que contempla a integração dos ar-

tistas no seu plano de atividades, 

validando e legitimando o seu con-

tributo para a cidade. Passou a vê-

-los como parte da solução e não 

como um problema que tem de 

ser eliminado. Penso que será uma 

estratégia muito rara em termos 

de “governos locais” no mundo. 

Em vez de perseguir os artistas, a 

câmara tem sabido capitalizar bem 

o impacto social e cultural daquilo 

que passou a ser visto como uma 

nova e legítima forma de arte 

pública. Acho que ganhamos todos 

com esta abordagem e a cidade 

em si está mais bonita.

Há uns meses disse que há que 

pensar a cidade em conjunto, 

porque ela é de todos e para to-

dos. Como é que isso se traduz 

em termos de arte urbana?

Traduz-se em estabelecer pontes 

de diálogo entre criadores, gesto-

res e planeadores. Entre as várias 

comunidades que fazem uso do es-

paço e as instituições que o gerem 

e planificam. Creio que já há vários 

exemplos do modo como um pro-

jeto que é fruto de uma parceria 

entre a administração local, artis-

tas e uma grande parte da própria 

comunidade consegue alcançar um 

resultado único e especial para o 

benefício da cidade e dos seus 

habitantes. Na Grande Lisboa há 

vários exemplos concretos, sobre-

tudo no que diz respeito a bairros 

considerados como periféricos ou 

precários – como o Bairro da Quinta 

do Mocho, em Loures, o Bairro Pa-

dre Cruz, em Carnide, e o Bairro da 

Torre, em Cascais –, onde se con-

seguiu juntar todos estes agentes 

com um resultado muito positivo. 

Além da nova dinâmica cultural 

que estas ações estabelecem, do 

impacto que têm junto das comu-

nidades, da abertura e diálogo que 

promovem além-bairros, quer o 

impacto económico quer a taxa de 

retorno (ROI) que têm gerado têm 

sido muito positivos. Nestes casos 

acresce o modo como projetos des-

ta natureza não só conseguem con-

tribuir para mudar a perceção (in-

terna e externa) que se tem destes 

bairros, como também promover 

novas viabilidades económicas. O 

que estes exemplos demonstram é 

que, uma vez que funcionam nes-

tes bairros, são facilmente aplicá-

veis a outras zonas da cidade.

A arte urbana deve ter limites 

no espaço público?

Limites não, mas deverá ser pensa-

da e refletida por todos os agentes 

e intervenientes em conjunto. Não 

só a arte urbana, como também a 

publicidade ou o planeamento ur-

bano. Como indiquei já, a gestão 

da cidade deve ser feita de forma 

mais aberta e participativa. Creio 

que nos interessa a todos ter uma 

voz ativa na sua gestão, seja em 

que área for. 

Além do aspeto estético, a arte 

urbana pode, por exemplo, ser 

um meio de crítica social?

Sim, como qualquer outra forma de 

expressão artística, embora o facto 

de uma obra criada no espaço pú-

blico poder garantir, à partida, um 

impacto muito mais direto e sig-

nificativo junto do público do que 

uma obra exposta numa galeria, 

apresentada em palco ou noutro 

contexto de acesso mais restrito. 

O ato de intervir na rua, sobretu-

do quando é feito sem autorização, 

pode, em si, ser visto como um ato 

político, reivindicativo, mas a natu-

reza ou função da obra depende 

obviamente da intenção do autor. 

No meu caso, o trabalho no espa-

ço público tem muito a ver com 

essa ideia de reivindicar o acesso 

ao seu uso de forma verdadeira-

mente pública e propõe um olhar 

crítico através de intervenções que 

visam catalisar a reflexão sobre de-

terminados assuntos que têm tido 

pouca visibilidade e acho serem 

importantes. Para mim, a arte só 

faz sentido quando faz uso da ca-

pacidade de sensibilizar e ajudar a 

promover a discussão, ajudar a tor-

nar visível aquilo que está invisível, 

seja a nível de materiais, locais, 

memória, identidade, pessoas ou 

comunidades.

ARTE LIGADA 
AO ESPAÇO PÚBLICO

O espólio que possuímos é já 

suficiente e diferenciado para 

atrair o turista que se interessa 

pela arte urbana? É possível tra-

çar o perfil deste turista?

Claramente, e isso pode ser visto 

através de uma simples busca on-

line pelos muitos artigos que têm 

saído na imprensa internacional 

sobre este assunto. Demonstram 

existir um claro interesse em pro-

mover a cidade como um destino 

para aqueles que se interessam 

pela arte urbana, algo que tem 

tido custo zero para a cidade e 

para o contribuinte, e, como tal, 

tem gerado impacto económico 

À pergunta sobre que marca gos-

taria de deixar em Lisboa, Vhils 

responde que tem deixado muitas 

marcas na capital portuguesa ao 

longo dos anos, mas, mais impor-

tante do que isso, é a marca que 

Lisboa deixou nele, acrescentando 

que a cidade é e sempre foi fonte 

de inspiração. “De tal modo que 

acho que lhe devo muito mais do 

aquilo que já consegui dar em re-

torno. Acho que a minha arte não 

seria a mesma sem Lisboa. Deve 

muito a uma certa decadência 

elegante e poética presente nas 

suas velhas fachadas. Esta de-

gradação tem muito de negativo, 

mas, para mim, tem contornos 

poéticos que nos permitem ver a 

sua história e o pulsar da cidade, 

das pessoas que lhe dão forma, 

das suas comunidades. Para o 

bem e para o mal é uma cidade 

que absorve esta decadência e a 

integra na sua identidade”, afir-

ma. A ideia inicial para a técnica 

de escultura em baixo-relevo que 

usa no seu trabalho, por exemplo, 

vem precisamente da degradação 

que permite ver a entranha do 

edifício, explica. “Atribuo muita 

importância às camadas que dão 

forma às paredes. Creio que, sim-

bolicamente, absorvem e refle-

tem aquilo que tem lugar à sua 

volta, a história de um determi-

nado lugar. É com estas camadas 

que estabeleço um diálogo que 

expõe um pouco este repositório, 

e fala-nos daquilo que um lugar é, 

junto com as pessoas que ali vi-

vem e fazem uso dele. Nada disto 

me teria ocorrido sem Lisboa ser a 

cidade que é”, sublinha.

As marcas da cidade

Temos também 
empresas a 
realizarem 
visitas guiadas, 
programas 
educativos, com 
base no espólio 
de arte urbana 
da cidade
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com uma taxa de retorno (ROI) 

muito positiva. Um fator muito 

curioso tem sido o crescente in-

teresse por zonas da cidade que 

antes não faziam parte dos rotei-

ros turísticos, como Marvila ou o 

Bairro Padre Cruz. Há novos focos 

de atração na cidade. E em torno 

disto temos também empresas a 

realizarem visitas guiadas, programas 

educativos, com base no espólio 

de arte urbana da cidade. Tudo 

isto traz um retorno que é 

transversal, uma vez que também 

envolve estadas, alimentação, 

serviços, transportes e tudo mais. 

No que diz respeito ao perfil do 

turista que se interessa por arte 

urbana, não tenho dados para o 

fazer, mas creio que será bastante 

heterogéneo, bem informado e 

apreciador de arte no geral.

Como enquadra a arte urbana 

na vida da cidade de Lisboa?

Como algo que faz parte da sua 

constituição natural. A cidade tem 

uma longa ligação com a arte no 

espaço público, desde a azulejaria 

que cobre as suas fachadas à esta-

tuária, passando pelos murais polí-

ticos e artísticos da altura do PREC, 

as primeiras intervenções artísti-

cas não autorizadas na década de 

1980, o graffiti, por exemplo. Creio 

que a presente aceitação da cida-

de pela arte urbana se deve muito 

a esta ligação. Há naturalmente 

algum atrito com as intervenções 

de natureza ilegal, sobretudo no 

que diz respeito ao graffiti, mas de 

forma geral a reação pública face 

às grandes intervenções artísticas 

enquadradas tem sido muito posi-

tiva. Mas eu creio que o espaço ur-

bano também precisa desse lado 

anárquico e selvagem, é precisa-

mente aí que residem as raízes da 

arte urbana.

O que prefere: criar em ateliê 

ou fazer um mural?

Gosto de ambos de igual forma. 

Trabalhar no ateliê permite-me 

fazer um tipo de obra e trabalhar 

no espaço público outro. À partida, 

o trabalho de ateliê é produzido 

para ser mostrado num espaço 

expositivo que reduz tudo a uma 

escala mais intimista. Sei que irá 

ser visto por um público mais es-

pecífico, mais interessado, muito 

mais exigente em temos de análi-

se ao processo, ao conceito, à obra 

no geral. E isso exige, ao mesmo 

tempo que permite, desenvolver 

um trabalho mais detalhado e 

como tal mais refletido. O trabalho 

que é produzido no espaço público 

é visto por um público muito mais 

abrangente, heterogéneo e indi-

ferente. A cidade é um espaço já 

saturado, onde é preciso competir 

com muitos mais estímulos e ruí-

do visual precisando, como tal, de 

criar um impacto muito maior. No 

geral, a rua também permite criar 

em escalas muito maiores do que 

no ateliê, sem atenção ao detalhe. 

O que interessa é a capacidade de 

agarrar a atenção do transeunte. 

Para mim são complementares 

em muitos aspetos, e, por isso, 

muitas vezes quando trabalho 

uma exposição individual gosto de 

estabelecer uma relação de conti-

nuidade com o espaço dessa cida-

de: as peças recorrem a materiais 

dessa cidade, as cores procuram 

refletir algo dessa cidade, os retra-

tados são habitantes dessa cidade, 

e tudo isto procura estabelecer 

uma relação direta e de continui-
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dade entre a cidade, o trabalho 

exposto num ambiente interior e 

as intervenções que faço na rua no 

âmbito dessa exposição.

DURE O TEMPO 
QUE DURAR

O facto de parte do seu traba-

lho ser realizado na rua torna-o 

mais vulnerável e, por vezes, 

mesmo efémero. Incomoda-o 

de alguma forma?

Não, de todo. Estas obras no espaço 

público são efémeras por natureza. 

Quando se trabalha no espaço 

público, sobretudo de forma ilegal 

como fazia no início, aprende-se a 

lidar com isso de forma tranquila. 

A peça dura o tempo que durar. É 

um incentivo para produzir mais. E 

a minha obra lida muito com esta 

questão da efemeridade, mesmo o 

trabalho de ateliê. Não só assumo 

plenamente a natureza efémera 

das matérias, como procuro 

instigá-la, catalisá-la e torná-la 

parte das peças em que trabalho. 

O meu objetivo é trabalhar com 

a natureza. Se tudo muda com 

o tempo, quero incorporar isso 

no meu trabalho – assumir que 

essa mudança, essa deterioração 

A arte só faz 
sentido quando 
faz uso da 
capacidade de 
sensibilizar 
e ajudar a 
promover a 
discussão, ajudar 
a tornar visível 
aquilo que está 
invisível

Quando questionado sobre que 

roteiro de arte urbana aconselha-

ria em Lisboa, Vhils diz que a sua 

sugestão vai no sentido de cada 

pessoa fazer o seu próprio ro-

teiro, de acordo com aquilo que 

tiver interesse em ver. Há muitas 

obras que vão desaparecendo 

e outras tantas que vão surgin-

do, refere. Há muita informação 

disponibilizada na Internet por 

alguns dos seus principais pro-

motores, como a Underdogs, a 

GAU – Galeria de Arte Urbana 

da Câmara Municipal de Lisboa, 

a Mistakermaker e outros. “Há 

também várias empresas e até 

grupos de voluntários que pro-

movem visitas guiadas, mas o 

que eu gosto de fazer é simples-

mente deambular pela cidade e 

ver tudo aquilo que vai surgindo 

pelo caminho. Se a pessoa for de 

fora e tiver pouco tempo pode-

rá ser mais prático juntar-se a 

uma dessas visitas guiadas, mas 

há muito que pode ser visto ao 

mesmo tempo que se percorrem 

as ruas entre um local e outro. A 

melhor forma de ver a arte nas 

ruas é sermos surpreendidos por 

ela”, conclui.

O roteiro individual

inevitável, faz parte do trabalho 

e, consequentemente, que uma 

peça não está nunca completa, 

mas vai-se completando com 

essa transformação ao longo do 

tempo. A intenção é desenvolver 

uma arte mais orgânica, mais 

próxima da nossa experiência da 

transitoriedade que nos rodeia. 

Creio, no entanto, que falta uma 

instituição que desenvolva de 

forma consistente o levantamento 

documental de obras icónicas que 

irão desaparecer, assim como falta 

discutir a arte no espaço público. 

Ao longo da última década temos 

visto uma crescente abertura por 

parte das instituições expositivas e 

museológicas a nível global, mas é 

ainda insuficiente face àquilo que 

muitos especialistas consideram 

ser a importância, presença e 

contribuição da arte urbana para o 

discurso artístico contemporâneo.

Quais são as principais dificul-

dades de quem faz arte urba-

na? Qual foi o maior desafio 

que já enfrentou?

Em projetos autorizados as difi-

culdades prendem-se mais com 

questões técnicas do que outra 

coisa, sobretudo paredes que 
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não oferecem condições para se-

rem britadas, chuva ou condições 

climatéricas adversas. Quando 

fazia intervenções sem autoriza-

ção, acrescia o facto de que agia 

com pouco tempo, geralmente à 

noite, sempre pronto para fugir 

das autoridades. Hoje em dia, o 

mais exigente são os grandes 

projetos em que há muitas peças 

ou intervenções, como as ex-

posições individuais ou projetos 

grandes no exterior, como aque-

les realizados com comunidades. 

Torna-se necessário coordenar a 

produção, tratar da logística, do 

espaço, da comunicação, enten-

der o contexto, criar laços com 

as pessoas, entrevistar, fotogra-

far, produzir peças. Também há 

algumas dificuldades físicas. Este 

trabalho de escavar paredes é 

fatigante e com alguns perigos 

para a saúde, é imprescindível 

usar máscara respiratória e pro-

teção para os olhos como em 

qualquer trabalho de demolição 

ou construção. 

Tenho enfrentado alguns desa-

fios ao longo dos anos, mas a 

peça mural mais difícil que fiz foi 

numa superfície de betão extre-

mamente sólida à prova de bala 

e mísseis. O trabalho era suposto 

ter levado dois dias, mas acabou 

por levar oito com uma equipa 

de quatro pessoas a trabalhar a 

tempo inteiro. Foi um verdadeiro 

pesadelo. O maior desafio artís-

tico, no entanto, foi quando quis 

começar a trabalhar com explosi-

vos para criar peças em paredes 

e captar o processo em vídeo. 

Tinha uma ideia que queria me-

ter em prática, mas nem sabia se 

seria possível. Pedi ajuda a uma 

equipa de especialistas em pi-

rotecnia que também não tinha 

ideia se iria resultar porque até aí 

ninguém havia pensado usar car-

gas explosivas desta forma. Para 

desenvolver o primeiro projeto 

em 2010 levámos cerca de oito 

meses para afinar o processo e 

chegar às cargas certas. No final 

conseguimos, mas foi o resulta-

do de muitas tentativas e muitos 

erros. Não deitámos nenhuma 

parede abaixo, mas danificámos 

algumas.

OUTRA PERCEÇÃO 
DA CIDADE

Sobre o seu percurso, disse: 

“um dia estava a atravessar o 

Tejo, fazendo a travessia entre 

o Seixal e Lisboa, e no dia se-

guinte a atravessar continen-

tes”. Quais os países onde está 

representado?

Tenho trabalhado em muitos paí-

ses ao longo dos anos, alguns dos 

quais tenho visitado repetidamente 

como os Estados Unidos, a China 

e o Brasil, entre muitos outros. 

São demasiados para incluir aqui 

uma lista completa. No meu site 

– http://vhils.com/map/ – existe 

um mapa que permite visualizar e 

verificar a localização das principais 

intervenções que realizei.

Quando e como o Alexandre Far-

to se “encontrou” com o Vhils?

O Vhils começou por ser um alter 

ego, um nome criado no contexto 

do graffiti ilegal e passou a fazer 

parte da minha identidade. Tinha  
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Em vez 
de perseguir 
os artistas, 
a câmara 
tem sabido 
capitalizar 
bem o impacto 
social e cultural 
daquilo que 
passou a ser 
visto como uma 
nova e legítima 
forma de arte 
pública
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dez anos quando comecei a ver gra-

ffiti nas ruas e a copiar aquilo que via. 

Aos 13 anos entrei no graffiti a sério 

e durante os meus anos formativos 

tornou-se uma obsessão, não pensa-

va noutra coisa. É uma atividade que 

mistura criatividade, rebeldia e risco, 

juntamente com uma componente 

de exploração urbana. Permite-nos 

ter outra perceção da cidade e dos 

seus códigos, do modo como as coi-

sas operam, enquanto as subverte-

mos. Dá-nos voz num meio saturado 

de outras vozes, sobretudo institucio-

nais e comerciais. De início era ape-

nas uma forma interessante de pas-

sar o tempo, de estar com amigos e 

de fazer algo diferente. Com o tempo 

as coisas foram mudando e a partir 

de uma certa altura fui ganhando 

consciência das possibilidades que 

o espaço urbano me oferecia para 

interagir com as pessoas, para co-

municar, expressar ideias, marcar, 

provocar, estimular. Comecei a pen-

sar sobre o que queria explorar neste 

meio, com este tipo de ferramentas, 

e a partir daí fui produzindo trabalho 

de forma mais refletida, com base 

em ideias que fui desenvolvendo 

a partir da minha observação e in-

teração com o espaço das cidades. 

Foi o graffiti que me despertou para 

as artes e, com isso, talvez se possa 

dizer que foi através do Vhils que o 

Alexandre Farto encontrou a sua voz.
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WORX E TRIPADVISOR

DOIS OLHARES SOBRE 2019
A consultora WORX reuniu um conjunto de previsões sobre o setor do turismo, 
em Portugal, nas quais se verifica a afirmação dos segmentos de luxo e de saúde 
e bem-estar, bem como um aumento do mercado corporate, impulsionado pela 
crescente onda de eventos realizados no País. Por outro lado, no que concerne 
a atividades turísticas, o site de viagens TripAdvisor revelou, no seu estudo sobre 
tendências para 2019, que se vai assistir a um crescimento de atividades para 
famílias com crianças, aulas e oficinas, e experiências de saúde e bem-estar.

TURISMO PORTUGUÊS 

PREVISÕES DA 
WORX PARA 2019
As previsões sobre o setor do turismo apresen-

tadas pela consultora WORX indicam que o País 

vai continuar a afirmar-se no segmento de luxo, 

fruto de uma maior diferenciação de produtos 

e da capacidade de atrair mercados com maior 

poder de compra.

No próximo ano, o turismo de saúde e bem-estar 

vai continuar a ser uma das tendências “mais for-

tes” ao nível nacional e vai assistir-se, segundo a 

consultora, a um aumento do mercado corpora-

te, impulsionado pela visibilidade das cidades de 

Lisboa e do Porto como destinos de fixação de 

empresas multinacionais e locais de realização de 

eventos e conferências internacionais. 

De acordo com a consultora, os principais indica-

dores turísticos deverão registar uma subida de 

desempenho, para a qual contribuem “largamen-

te” os meses de julho, agosto e setembro – época 

alta. Por outro lado, o mês de novembro, embora 

seja época baixa, também terá impacto, parti-

cularmente, na performance hoteleira da capital 

portuguesa devido à realização da Web Summit.

“Manter-se-á o interesse de operadores inter-

nacionais na entrada do mercado português 

através da compra ou arrendamento de unida-

des hoteleiras e haverá, ainda, uma margem de 

crescimento do preço médio por quarto vendi-

do”, afirma a WORX, em comunicado.
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INFORME 2019

TENDÊNCIAS 
EM EXPERIÊNCIAS
O estudo Informe 2019 sobre Tendências e Ex-

periências, desenvolvido pelo TripAdvisor, revela 

que as experiências para famílias com crianças, 

as aulas e oficinas, e as atividades de saúde e 

bem-estar são as principais categorias reserva-

das pelos viajantes. 

De acordo com o Informe 2019, as atividades 

para famílias transformaram-se numa prioridade 

para quem viaja, “com um impressionante cres-

cimento de 200%”. 

Numa outra dimensão, verifica-se que as reser-

vas de aulas e oficinas, a nível mundial, quase 

duplicaram no ano passado, tendo sido regista-

do um aumento de 90%. Este aumento permite 

que o estudo da TripAdvisor conclua que os turis-

tas tendem, atualmente, a transformar as suas 

viagens em conhecimento, pois acreditam que 

é a melhor lembrança que podem levar dos lo-

cais que visitam. De acordo com o Informe 2019, 

1. Atividades para famílias com crianças 

(+204%)

2. Aulas e oficinas (+90%)

3. Experiências de saúde e bem-estar 

(+69%)

4. Experiências culturais e temáticas 

(+65%)

5. Atividades ao ar livre (56%)

6. Desportos aquáticos (+47%)

7. Experiências gastronómicas e 

vinícolas (+47%)

8. Tours privadas e personalizadas 

(+46%)

9. Entradas e passes turísticos (+45%)

10. Cruzeiros e experiências de 

navegação (+44%) 

Os dez tipos 
de experiências com 
maior crescimento 
a nível mundial

as nacionalidades que demonstraram maior in-

teresse por este tipo de experiências foram os 

franceses (+137%) e os canadianos (+121%).

A saúde e bem-estar destacam-se com um cres-

cimento de reservas, na ordem dos 69%. Neste 

segmento, são os neozelandeses quem mais 

procura experiências, com um crescimento de 

362%, seguidos dos irlandeses, com mais 102%, 

dos canadianos, com uma subida de 89%, e dos 

americanos e italianos, ambas as nacionalidades 

com um aumento de 82%.

O CASO PORTUGUÊS

O estudo sobre as tendências de experiências do 

TripAdvisor revela ainda os cinco principais países, 

a nível mundial, que mais se apresentam maior 

crescimento nestes três tipos de atividades. Por-

tugal surge no Top 5 dos países que registaram 

maior incremento nas atividades para famílias e 

na categoria de aulas e oficinas. Assim, no caso 

das atividades para famílias, ocupa o terceiro lu-

gar, com um crescimento registado de 336%. Já 

nas aulas e oficinas, ficou na quarta posição, ten-

do apresentado um aumento de 141%.
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FAROL DE SANTA MARTA 

O FORTE E O FAROL: AS ORIGENS

O Forte de Santa Marta, localizado junto à Ri-

beira dos Mochos, terá sido edificado na década 

de 40 do século XVII, sob a égide de D. Luís de 

Meneses, governador da Praça de Cascais.

Já na segunda metade do século XVIII, a forta-

leza foi alvo de várias intervenções, tendo as 

obras mais significativas decorrido entre 1762 e 

1763, período no qual, segundo a Direção-Geral 

do Património Cultural, se ampliou o parapeito e 

se desenvolveram intervenções profundas que 

originaram uma nova organização funcional dos 

espaços da bateria e dos aquartelamentos.

O Farol de Santa Marta surgiu após o forte ter 

sido desativado das suas funções militares, em 

1864, tendo a obra ficado entregue ao arquiteto 

Francisco Pereira da Silva. Assim, três anos mais 

tarde, o farol ficou concluído e passou a sinalizar 

aquela zona costeira de Cascais.

REABILITAR PARA CONHECER O PASSADO

O forte e o farol de Santa Marta entraram em 

degradação, ao longo do século XX, o que le-

vou a Câmara Municipal de Cascais e o Estado 

Maior da Armada Portuguesa a estabelecerem 

uma parceria para recuperação do local, no iní-

cio do século XXI. O projeto de requalificação da 

estrutura da fortaleza foi elaborado em 2006, 

pelos arquitetos Francisco Aires Mateus e Ma-

nuel Aires Mateus, e trouxe um modelo inédito 

em Portugal: o espaço daria lugar a um museu, 

mantendo, contudo, a sua função de sinalização 

costeira. O Farol Museu abriu ao público, em ju-

lho do ano seguinte.

O FAROL MUSEU

O museu conta com uma área expositiva divi-

dida em dois espaços, instalados nas antigas 

residências dos faroleiros: o Núcleo 1, intitu-

lado “Faróis Portugueses: Tecnologia e Histó-

ria”, e o Núcleo 2, denominado “Santa Marta, 

de Forte a Farol e O Ofício de Faroleiro”.

No primeiro núcleo estão expostos, por 

exemplo, lentes de Fresnel de grandes di-

mensões, destacando-se o painel de apa-

relho ótico do Farol das Berlengas, que tem 

3,70 metros de altura.

Já o segundo núcleo apresenta um foco dife-

rente, revelando a vivência do Farol de Santa 

Marta “através dos tempos”. Aqui, o desta-

que vai, de acordo com o museu, para o diá-

rio do faroleiro, “que regista minuciosamente 

as ocorrências de dias de nevoeiro, e noites 

iluminadas”.

Além destes núcleos, este o museológico 

contempla um auditório, no qual é exibido o 

filme “Faróis de Portugal. Cinco Séculos de 

História”.

Mas visitar o Farol Museu de Santa Marta é 

também uma oportunidade para contemplar 

o mar e a Baía de cascais, pois possibilita o 

acesso às plataformas do antigo Forte.

CASCAIS, SESIMBRA E SINTRA

PELOS FARÓIS DA REGIÃO DE LISBOA
Os tesouros que apresentamos nesta edição estão em terra, mais 
precisamente, em Cascais, Sesimbra e Sintra, mas têm impacto no mar: 
falamos de faróis. Com séculos de história, o Farol de Santa Marta, o Farol 
do Cabo Espichel e o Farol do Cabo da Roca vieram melhorar a navegação 
ao largo da costa portuguesa, ao iluminar a orla marítima. Atualmente, mantêm 
as suas funções, mas tornaram-se também locais que vale a pena visitar.
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VISITAS GUIADAS UMA VEZ POR SEMANA

O farol abre ao público uma vez por semana, desde 

2011, por iniciativa da Marinha Portuguesa, propor-

cionando visitas guiadas, nas quais é contada a his-

tória do local, a missão dos faróis, as funções dos fa-

roleiros, mas também da relação do País com o mar. 

A possibilidade de subir à torre do farol, a uma 

altura de 32 metros, revela-se uma experiência 

ímpar e apresenta uma vista única. Para chegar 

ao topo, porém, é necessário subir uma escadaria 

de 135 degraus em pedra e 15 em ferro.

Na torre também se podem observar as máquinas 

que funcionavam a vapor de petróleo, e o antigo 

sistema de relojoaria, que está preparado para en-

trar em ação, em caso de avaria dos motores.

NOS DIAS DE HOJE

Em 2019, a luz do farol mantém-se importante 

para a navegação, apesar de toda a ajuda ele-

trónica existente. 

Os avanços tecnológicos vieram também alterar 

as funções dos faroleiros, embora a sua presen-

ça se mantenha fundamental em dois aspetos: 

na manutenção do espaço e na intervenção em 

caso de avaria. 

FAROL DO CABO DA ROCA 

NO PONTO MAIS OCIDENTAL DA EUROPA

É no ponto mais ocidental da Europa que se 

situa o Farol do Cabo da Roca, construído em 

1772. Ao longo do tempo assistiu-se à evolução 

do aparelho de sinalização, que, em 1843, era 

composto por 16 candeeiros de Argand; em 

1897 foi instalado um farol elétrico e um sinal 

sonoro; mais tarde, no ano 1990, foi automati-

zado, passando a ser utilizada energia de painéis 

fotovoltaicos.

Localizado na freguesia de Colares, concelho de 

Sintra, este é também um dos faróis mais anti-

gos da costa portuguesa e foi mandando edifi-

car pelo alvará pombalino de 1 de fevereiro de 

1758. Segundo a Autoridade Marítima Nacional, 

é “o segundo mais antigo do nosso litoral”.

ESPAÇO MELHORADO E AMPLIADO ATÉ 2020

Atualmente, estão a decorrer obras de “recu-

peração e adaptação a Instalações de Apoio à 

Visita”, no Farol do Cabo da Roca, no âmbito 

de um protocolo assinado entre a Autoridade 

Marítima e a Parques de Sintra-Monte da Lua. 

O objetivo da intervenção passa por utilizar o 

potencial do lugar e aproveitar todo o espaço, 

bem como preservar e divulgar o património e 

a história e melhorar as condições de acesso 

dos visitantes.

O projeto deverá estar concluído em 2020 e 

contempla um museu, uma loja de recorda-

ções, três casas de turismo rural, e uma cafeta-

ria e esplanada.

FAROL CABO ESPICHEL

UM DOS MAIS ANTIGOS DE PORTUGAL

O Farol Cabo Espichel é um dos mais antigos do 

País. Foi mandado construir pelo Marquês de Pom-

bal, no final do século XVIII, e integrava uma rede 

de faróis idealizada para tornar a costa portuguesa 

mais segura. Até essa altura, Portugal não tinha 

sistemas de iluminação que ajudassem à navega-

ção e, por esse motivo, a costa era conhecida como 

“costa negra” pelos navegadores estrangeiros.

Situado a uma altitude de 168 metros, a partir do 

nível do mar, o farol tem um alcance luminoso de 

26 milhas – o que equivale a, aproximadamente, 48 

quilómetros – e produz uma luz branca que, a cada 

12 segundos, emite três relâmpagos. O aparelho 

ótico é ainda composto por painéis aeromarítimos, 

que produzem luz para o horizonte e para o céu.

Atualmente, passados quase 230 anos desde a sua 

construção, o farol mantém a sua função e tornou-

-se num símbolo do Cabo Espichel.

Foi já no final do século XIX que recebeu o primei-

ro sinal sonoro: um sino acionado mecanicamente. 

Mais tarde, foi convertido a eletricidade e, em 1989, 

o equipamento passou a ser totalmente autónomo. 
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Gosto de me apresentar como artista europeu 

nascido em Lisboa. O que significa duas coisas. 

Que me inscrevo em primeiro lugar na cultu-

ra europeia, na sua história, na evolução do 

conhecimento que ao longo dos séculos esta 

zona do mundo produziu, na liberdade moder-

na porque se bateu e soube construir e, só de-

pois, na cidade onde cresci num tempo pouco 

agradável, diga-se. A Lisboa da minha infância 

e adolescência era cinzenta em muitos aspetos. 

Nas pessoas que tinham medo. Na ditadura que 

oprimia. Na falta de liberdade e perspetivas. Por 

isso, fui-me embora, para a Europa. Foi em Pa-

ris e depois Amesterdão que me formei como 

indivíduo e passei alguns dos melhores anos da 

minha vida.

UMA CIDADE LIVRE E FASCINANTE

É claro que não aprecio tudo. A sujidade incomo-

da-me. Não entendo como outros conseguiram 

resolver essa questão e nós não. Também não 

aprecio, mesmo nada, a miséria que ainda persis-

te, particularmente chocante nos bairros degrada-

dos arquitetónica e socialmente. Sobretudo, quan-

do denotam discriminação étnica e racial.

Mas gosto de muita outra coisa. A luz, singu-

lar, esse dom da natureza. A proximidade da 

grande água, com a sua lenta coreografia, os 

cintilantes reflexos e o grasnar das gaivotas. 

Gosto do arvoredo, sobretudo o exuberante de 

raiz tropical, mas também dos negros ciprestes. 

E da atual diversidade da gastronomia, que se 

expandiu para outros sabores para além da sar-

dinha, do bacalhau e do trivial refogado. Tam-

bém me agrada o desenho urbano caótico. As 

cidades onde nos sentimos mais felizes são as 

menos ordenadas, as que cresceram pela mão 

do aleatório. E gosto dos lisboetas, na sua ge-

neralidade simpáticos, disponíveis, a que, por 

estes dias, acresce a multidão dos que exibem 

distintos rostos e posturas. Lisboa só tem tudo a 

ganhar com os turistas. Ganha civilização, mun-

do e mais responsabilidade. É positivo que esta 

invasão continue.

Este postal de Lisboa foi enviado por Leonel Moura, que se apresenta 
como um “artista europeu nascido em Lisboa”. As suas palavras 
revelam uma cidade que tem evoluído positivamente, tornando-se 
cosmopolita, rica em diversidade – cultural e gastronómica –, e num 
dos lugares “mais fascinantes e livres deste continente”. 

Felizmente, a Lisboa de hoje está mais per-

to dessa Europa que gosto. De certa maneira 

cumpre-a mesmo melhor do que outros que 

estupidamente têm regredido. Lisboa é agora 

um dos lugares mais fascinantes e livres deste 

continente. Pelo cosmopolitismo, pela combina-

ção de culturas, pela diversidade, pela energia 

da gente jovem. 

Não sou, portanto, nada bairrista e ainda menos 

nacionalista. Não aprecio os exageros de quem 

não conhece ou não quer conhecer o resto. O 

mundo está cheio de lugares e ambientes ex-

traordinários. Lisboa é, tão-só, mais um. O que, 

olhando para o estado do planeta, não é pouco. 

Espero que coletivamente sejamos capazes de 

continuar a seguir este rumo.
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FEVEREIRO 2019

ASSOCIATIVISMO

ÓRGÃOS SOCIAIS

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
>	Dia 4 – Reunião Geral de Associados da CTP;

>	Dia 5 – Cerimónia de Lançamento do Concurso Internacional para a Cons-

trução da Nova Frota Transtejo;

>	Dia 19 – Roteiro Empresas TP;

>	Dia 25 – Apresentação à imprensa do Estudo Impacto Económico;

>	Dia 25 – SISAB PORTUGAL 2019 - Visita do Presidente da República;

>	Dia 26 – Sessão de Apresentação da Campanha de Gastronomia “Março, 

Mês do Sável”.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

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

Restaurantes 16

Alojamento 62

Agências de viagens 28

Passeios e circuitos 18

Transferes e Rent-a-Car 9

Outros 36

TOTAL 169

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de fevereiro, foram enviadas 24 propostas de adesão.

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

publicações Follow Me Lisboa e Revista Turismo de Lisboa.

> Reuniões com associados e futuros associados.

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

>	Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

>	Revista Follow Me Lisboa;

>	Ações Lisboa Visitors Bureau 2019 – Leisure;

>	Ações Lisboa Visitors Bureau 2019 – Golfe;

>	Estudo de Impacte Macroeconómico;

>	Divulgação | Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2019 | Candi-

daturas até 1 de abril.

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  56

> Twitter  63

> Instagram 56

> Pinterest  17

VISITAS AO SITE: 355.217

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.

>	ITB 2019 - Organização da presença de Portugal neste certame, em 

Berlim.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>	ALEMANHA – Revista “WeltReisender”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes dois elementos;

>	ALEMANHA – Programa TV “Dance for it”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em Lisboa. Presentes três elementos;



Relatório de Atividades | R
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

39

>	BRASIL – Blogue “Tô pensando em viajar”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes três elementos;

>	BRASIL – Youtuber Windersson Nunes, em colaboração com o TP. Pro-

grama realizado em Lisboa. Presentes dez elementos;

>	CHINA – Blogger Yijun Cai, em colaboração com o TP.  Programa reali-

zado em Lisboa. Presentes três elementos;

>	EUA – Jornalista freelancer – Suzanne Kenzer. Programa realizado em 

Lisboa. Presente um elemento;

>	ITÁLIA – Youtuber Shanit Lives. Programa realizado em Lisboa. Presen-

tes quatro elementos;

>	POLÓNIA – Revista “Vogue”, em colaboração com o TP. Programa rea-

lizado em Lisboa. presentes 12 elementos;

>	POLÓNIA – “Grupo Martinhal”. Programa realizado em Lisboa. Presen-

tes 06 elementos dos seguintes meios de comunicação: Revista “Dzieci”; 

Revista “Mammagazine”; Revista “Harpers Bazaar”; Revista “Inzpirea”; Re-

vista “Vogue”; Revista “Book of Luxury”; Revista “Mint”; Revista “Ladne 

Bebe”;

>	POLÓNIA – “Grupo Polónia”. Programa realizado em Lisboa e Região 

de Lisboa. Presentes 06 elementos dos seguintes meios de comunicação: 

Revista “Traveler National Geographic”; Revista “Podroze”; Portal “onet.

pl”; Portal ”podroze.onet.pl”; Portal “wp.pl”; Portal “turystyka.wp.pl”; Jor-

nal diário “Gazeta Krakowska”; Portal “www.thereview.pl”; Jornal “Cracóvia 

Gazeta Wyborcza”;

>	POLÓNIA – Revista “Podroze”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa. Presente um elemento;

>	REINO UNIDO – Blogue “Couple around the world”. Programa realiza-

do em Lisboa. Presentes dois elementos;

>	REINO UNIDO – Jornais “Metro Newspaper” e “City AM”. Programa 

realizado em Lisboa. Presente um elemento;

>	REINO UNIDO – Jornal “The Times”, em colaboração com o TP. Progra-

ma realizado em Lisboa. Presente um elemento;

>	REINO UNIDO – Revista “Vogue” Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes dez elementos;

>	RÚSSIA – Revista “Afisha Daily”. Programa realizado em Lisboa e Re-

gião de Lisboa. Presente um elemento.

PARCERIAS COM OPERADORES TURÍSTICOS
>	BRASIL – Parceria de promoção com operador Teresa Perez Tours;

>	REINO UNIDO – Parceria de promoção com operador Thomas Cook;

>	EUA – Parceria de promoção com operador Expedia;

>	SUÉCIA – Parceria de promoção com operador Airtours;

>	FRANÇA – Parceria de promoção com operador VoyagesPrivé.com.

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 – Guias turísticos “Marco Polo”;

>	AUSTRÁLIA – Agência de notícias – “Australia Nesw Ltd”;

>	ESPANHA – Revista “Go Ford”;

>	ESPANHA – TV “Antena 3”;

>	FRANÇA – Editora “Jonglez”;

>	FRANÇA – Revista “Officiel Voyage”;

>	FRANÇA – Revista “Enjoy” – Transavia; 

>	HOLANDA – Blogue “Stripe Away”;

>	ITÁLIA – Revista “Bell’Europa”;

>	REINO UNIDO – Revista “Sunday Times”;

>	REINO UNIDO – Barómetro “Post Office”.



 | Relatório de AtividadesR
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

40

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>	Envio de banner para ICCA (Head banner).

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

realizar entre 2019 e 2024;

>	Candidaturas Fundo Lisboa – 8.

APOIO NAS EDIÇÕES EM LISBOA
>	European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing 

Technique;

>	SEREA;

>	Conferência Internacional Protolang 6;

>	H-20;

>	World Happiness Summit.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>	Mercado Rússia – Presentes nove buyers. Apoio com almoço em res-

taurante associado;

>	Mercados Turquia + Azerbaijão – Presentes sete agências e companhia 

aérea. Ação acompanhada por representante da Embaixada de Portugal;

>	Mercado Bélgica – Iniciativa do associado Buzz DMC. Apoio com atividade;

>	VI Canada – Evento 2019;

>	VI Congresso médico 2021 ou 2022;

>	VI congresso médico 2021.

PROMOÇÃO DE GOLF

CAMPANHA DE PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>	MULTIMERCADOS – Parceria de publicidade/ patrocínio com Hambric 

Sports (Pedro Figueiredo);

>	Acompanhamento da campanha online.

PARCERIAS COM OPERADORES TURÍSTICOS
>	ALEMANHA – Parceria de promoção com Köllen Druck (Anual);

>	REINO UNIDO – Parceria de promoção com operador GolfKings;

>	REINO UNIDO – Parceria de promoção com operador Golfbreaks.com;

>	REINO UNIDO – Parceria de promoção com operador YourGolfTravel.com; 

>	REINO UNIDO – Parceria de promoção com operador Golf Escapes;

>	IRLANDA – Parceria de promoção com Azalea Group (Lisboa Golf Day).

PARCERIAS COM OPERADORES TURÍSTICOS
>	CANADÁ – Fam Trip “Athlone Golf”. Programa realizado em Lisboa e na 

Região de Lisboa. Presentes dois elementos.

PLANO DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDAS

RECEÇÃO DE PROPOSTAS DAS SEGUINTES EMPRESAS, 
OU GRUPOS DE EMPRESAS:
>	Hotel Ramada Lisboa;

>	Orizonte Golfe;

>	Hotéis Heritage;

>	Osíris Travel;
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>	Hotéis Altis;

>	TADMC;

>	Hotéis SANA;

>	Hotéis Vila Galé;

>	Tempovip DMC;

>	The Oitavos e Oitavos Dunes;

>	Haliotis e Hotel do Mar;

>	Hotéis Vip;

>	Europalco;

>	EVOA;

>	Belas Clube de Campo;

>	Hotel Bairro Alto;

>	Hotel Palácio Estoril;

>	Birds & Nature;

>	Hotel Quinta da Marinha.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA
>	Edição do 182.º número da Revista Institucional do Turismo de Lisboa (RTL).

BTL 2019
>	Reunião de produção com a Fildesign; 

>	Recolha de imagens e outros conteúdos para produção dos painéis para 

o stand;

>	Pedidos de orçamento para colocação de bandeiras e pendões na via pública;

>	Produção de arte-final para pendões;

>	Tratamento de todos os tramites legais com a CML.

MELHORIA DA INFORMAÇÃO  
E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>	Lisboa – 101.939

>	Sintra – 18.332

>	Ericeira – 1338

>	Arrábida – 912

>	TOTAL DE TURISTAS ATENDIDOS: 122.521

>	Lisboa Story Centre - 8.920 visitantes

>	Arco da Rua Augusta - 12.948 visitantes

>	Mitos e Lendas de Sintra – 630 visitantes

>	Experiência Pilar7 – 4.002 visitantes

>	Lisboa Card – 21.448 cartões vendidos

>	PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 212

ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS 
DA ARRÁBIDA
>	Sessão Informativa “Apoios Financeiros para a Comercialização e Venda 

(PCV)” em Palmela;

>	Avaliação com empresas turísticas do concelho dos “Principais desafios 

do Turismo na Centralidade Arrábida em 2019”.
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_BLUE EMOTION 
TOURS 
A Blue Emotion Tours foi criada em maio de 2017 

por cinco amigos que, além de trabalharem como 

guias oficiais noutras cidades europeias, partilham 

“o amor pela cidade de Lisboa”. Assim, juntaram-

-se para dar forma a este projeto – que, atualmen-

te, conta com 11 guias – com o intuito de mostrar 

“com emoção” a capital portuguesa a quem a vi-

sita. A empresa apresenta dois tipos de serviços, 

disponíveis em espanhol e inglês: Free Tours e 

Experiências. No primeiro caso, trata-se de tours 

sem compromisso de permanência ou pagamen-

to, com a duração de duas horas e 15 minutos, 

que mostram a cidade através de duas opções 

“Free Tour Lisboa Imprescindível: Bairros de Baixa 

e Chiado” e a “Free Tour Lisboa Atual e Vanguarda: 

Ribeira, Cais do Sodré, Bica, Bairro Alto”. Já as Ex-

periências são “passeios para conhecer em profun-

didade a cultura e a história da cidade”, existindo 

quatro opções:  Alfama, Belém, Mouraria e Sintra. 

A Blue Emotion considera que a adesão à Turismo 

de Lisboa é “uma oportunidade única” para cola-

borar com uma instituição que promove a cidade.

 Praça do Comércio, Lisboa

Tel.: 939 787 931

www.blueemotiontours.com

_HEY! WHAT’S UP? 
A HEY! WHAT’S UP? é uma marca registada e 

operada pela empresa Time To Smile – Tourism 

Activities que promove atividades destinadas, ex-

clusivamente, a grupos corporativos que visitam 

Portugal para a realização de reuniões, eventos e 

incentivos. Tem sede em Lisboa, região onde regista 

maior atuação operacional, mas “tem trabalho pro-

duzido e produto próprio em todo o País”. Com foco 

no canal B2B (business-to-business) e no segmento 

MICE do setor do turismo, fornece serviços assentes 

em ações de responsabilidade social, nas vertentes 

do ambiental, do social e do desenvolvimento eco-

nómico local; ativações de team building, de team 

bonding e de networking; produções de workshops 

temáticos; e produções de mercados tradicionais e 

de artesanato. A adesão à Turismo de Lisboa surgiu 

como “um passo natural” para a HEY! WHAT’S UP?, 

que acredita ser “um agente diferenciador e capaz 

de conferir valor ao destino Lisboa”, considerando 

ainda que “o associativismo faz sentido quando tra-

duz uma promoção bidirecional de valor”.

Rua Nova dos Mercadores, 25, R/C B, Lisboa

Tel. : 915 878 382

www.hey-whats-up.pt

BOAS-VINDAS
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 | Market PlaceM

DIREÇÃO-GERAL 
DO PATRIMÓNIO CULTURAL

ATUALIZA INVENTÁRIO 
NACIONAL DO PCI 

O sistema de informação utilizado pela Direção-

-Geral do Património Cultural (DGPC) para gestão 

do Inventário Nacional do Património Cultural 

Imaterial foi atualizado e já está disponível no 

site www.matrizpci.dgpc.pt. A atual versão do 

sistema disponibiliza novos interfaces web, tanto 

para pesquisas feitas pelo público em geral, como 

para a utilização específica por parte de entidades 

promotoras da proteção legal de manifestações de 

Património Cultural Imaterial (PCI). À semelhança 

da anterior versão, este sistema permite aceder 

a um conjunto de recursos para a promoção da 

salvaguarda do PCI à escala nacional, e disponi-

biliza ainda edições de acesso gratuito em linha 

produzidas pela DGPC. A versão inicial do sistema 

ficou disponível para consulta pública em junho de 

2011, tendo sido o primeiro software do género a 

ser desenvolvido a nível internacional.

Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa

Tel.: 213 614 200

www.patrimoniocultural.gov.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

BIBLIOTECAS 
COM HORÁRIOS 
ALARGADOS

Os horários das bibliotecas municipais de 

Oeiras, Algés e Carnaxide foram alargados, 

passando a estar em funcionamento 10:00 

às 20:00, de segunda a sexta-feira. Outra 

alteração transversal às três bibliotecas é o 

facto de deixarem de fechar à hora de almo-

ço, aos sábados. Os novos horários entraram 

em vigor a 14 de janeiro, e representam um 

aumento de 548 horas por ano.  Em janei-

ro arrancou também o projeto “Queimar as 

Pestanas”, dedicado aos alunos do ensino 

superior e que permite que possam estudar 

durante mais tempo nas bibliotecas do con-

celho, na época de exames e frequências. 

Assim, nos meses de maio e junho, as três 

bibliotecas do município vão estar abertas 

das 20:00 às 24:00, às quartas, quintas e 

sextas-feiras.

Largo Marquês de Pombal, Oeiras

Tel.: 214 408 300

www.cm-oeiras.pt

NEYA LISBOA HOTEL

RENOVA 
CERTIFICAÇÕES 
DE QUALIDADE, 
AMBIENTE 
E SEGURANÇA
 

O NEYA Lisboa Hotel renovou as Certificações do 

Sistema Integrado de Gestão de acordo com as 

Normas de Qualidade (ISO 9001), de Ambiente 

(ISO 14001) e de Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho (OHSAS 18001). Esta é a quarta vez con-

secutiva que obtém as três certificações, conside-

radas, no conjunto, um fator de diferenciação que 

“demonstra o compromisso do hotel para com 

a qualidade, segurança e questões ambientais, 

impulsionando o seu crescimento enquanto insti-

tuição num processo de melhoria contínua”. A ad-

ministração da unidade hoteleira lisboeta afirma 

ainda que “esta atribuição resulta do envolvimen-

to e profissionalismo de todos os colaboradores 

e de um trabalho consistente e empenhado na 

prestação de um serviço de excelência aos seus 

clientes, sempre em conformidade com os pro-

cessos estabelecidos e certificados”.

Rua Dona Estefânia, 71/77, Lisboa

Tel.: 213 101 809

www.neyahotels.com
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FAROL HOTEL

APRESENTA 
VIP PET PACK

No Farol Hotel, a sigla VIP também significa 

Very Important Pet. A unidade hoteleira de 

cinco estrelas apresenta o VIP Pet Pack para 

que os hóspedes possam garantir uma “es-

tadia em estilo na companhia do seu animal 

de estimação”. Este pack está disponível gra-

tuitamente para estadas mínimas de quatro 

noites e inclui uma cama para o animal de 

estimação, uma taça para comida, água mi-

neral, biscoitos e sacos higiénicos, além de 

serviços adicionais “a la carte” criados pelo 

hotel para mimar os animais, tratando-os 

como “verdadeiras estrelas”. “No Farol Hotel 

os companheiros de quatro patas de pequeno 

porte são muito bem-vindos”, afirma a unida-

de hoteleira.

Avenida Rei Humberto II de Itália, 7, Cascais

Tel.: 214 823 490

www.farol.com.pt

JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA

LÓRIOS TÊM UMA 
NOVA CASA

Os Lórios, pequenos papagaios coloridos das ilhas 

do sudeste asiático e partes da Austrália, têm uma 

nova casa no Jardim Zoológico de Lisboa, fruto da 

renovação da instalação original, feita com o apoio 

da JABA Recordati. Os funcionários da farmacêutica 

participaram na reabilitação do espaço, criado em 

2001, através de uma ação de voluntariado que 

passou pela limpeza e jardinagem do terreno, recu-

peração das estruturas, construção de ninhos e pela 

afixação de materiais gráficos que “deram vida e 

cor ao espaço”. “O Parque Arco-Íris dá asas ao nos-

so bem-estar” é o mote da renovada instalação e 

é possível visitá-la de quarta-feira a domingo, das 

11:00 às 13:00 e das 15:00 às 17:00. No local, onde 

estão albergadas três espécies diferentes, o Lório-

-vermelho, o Lório-arco-íris e o Lório-reticulado, os 

visitantes podem explorar o seu ambiente, alimen-

tá-los – sempre que estes o permitam –, sentir o seu 

esvoaçar e ouvir as suas vocalizações. 

Estrada de Benfica, 158-160, Lisboa

Tel.: 217 232 900

www.zoo.pt

KIDZANIA

APOSTA NA 
SUSTENTABILIDADE 
COM A GALP

A mobilidade elétrica da Galp chegou à Kidza-

nia, através da entrada de carros elétricos, 

bem como de um ponto de carregamento 

para estes veículos. Através desta iniciativa os 

mais novos vão poder “brincar aos adultos” 

num ambiente realista e, simultaneamente, 

absorver conhecimentos relacionados com a 

sustentabilidade e eficiência energética. “Esta 

parceria com a KidZania contribui para que os 

mais jovens assimilem os princípios de susten-

tabilidade económica, ambiental e social que 

orientam a Galp e que devem estar presentes 

nos comportamentos de cada um de nós”, afir-

ma a diretora de Marketing e Comunicação da 

Galp, Joana Garoupa. A Galp está presente na 

KidZania há dez anos, através da Universidade 

Galp – Faculdade de Energias, que aprofunda 

a importância da energia, fomentando a 

importância do ensino e estimulando desafios 

como a escolha das áreas em que as crianças 

se pretendem formar.

Dolce Vita Tejo, Loja 1054, Amadora

Tel.:  211 545 530

www.kidzania.pt
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IBIS STYLES LISBOA CENTRO MARQUÊS DE POMBAL

DESTACA-SE PELO DESIGN

O IBIS STYLES Lisboa Centro Marquês de Pom-

bal é a mais recente abertura da marca ibis 

Styles, em Portugal, e define-se como uma 

experiência de design acessível. Localizado 

próximo do Parque Eduardo VII, o hotel dispõe 

de um bar, 145 quartos – individuais, duplos 

e triplos –, e a receção está aberta 24 horas 

por dia. O hotel apresenta-se com um storyte-

lling de “Jardim” e segue a atual tendência de 

decoração dos lobbies “de levar a rua para 

dentro do hotel”. Já a equipa assume-se como 

“uma fonte de boas vibrações, de boas ideias 

e de toneladas de imaginação que antecipam 

as necessidades dos hóspedes e criam verda-

deiros momentos de alegria”, refere a marca. 

A unidade associa-se também a atividades de 

responsabilidade social, como é o caso da ini-

ciativa “Plant for the Planet”, que convida os 

hóspedes que ficam alojados mais que uma 

noite a reutilizar as toalhas, permitindo reali-

zar poupanças em lavandaria e reverter me-

tade do valor dessas economias para projetos 

de agro-florestação. 

Avenida Fontes Pereira De Melo, 5, Lisboa

Tel.: 213 503 900

www.accorhotels.com

PAVILHÃO DO CONHECIMENTO

MUNDO 
DOS CÃES E GATOS 
EM EXPOSIÇÃO 
INTERATIVA

O Pavilhão do Conhecimento apresenta “Cães e 

Gatos”, uma exposição que convida miúdos e 

graúdos a explorarem o mundo dos seus ani-

mais de companhia. Como se tornaram tão dife-

rentes dos animais selvagens? Como veem, ou-

vem e sentem o mundo? Estas são algumas das 

questões às quais a exposição, patente até dia 8 

de setembro, procura dar resposta. “Cães e Ga-

tos” divide-se em três áreas temáticas: “Na sua 

pele”, “Na sua cabeça” e “Nas nossas socieda-

des”, num total de 47 módulos interativos, reve-

lando diversas curiosidades sobre estes animais 

e permite que os humanos se coloquem na pele 

destes, experienciando algumas das suas ações.

Largo José Mariano Gago, 1, Parque das Na-

ções, Lisboa

Tel.: 218 917 100

www.pavconhecimento.pt

PORTUGALRENT

CONHECER 
PORTUGAL 
DE CARRO

Considerado o melhor destino turístico do mun-

do, Portugal oferece uma diversidade de ex-

periências e paisagens incríveis, em qualquer 

altura do ano, revelando-se um país que vale 

a pena conhecer de carro, segundo a Portugal-

rent. Uma das vantagens de explorar o País de 

carro passa pela liberdade de planear ou alterar 

os roteiros a um ritmo próprio. Contudo, a Por-

tugalrent apresenta também outras vantagens 

para quem pretende alugar carro e realizar uma 

road trip por terras lusas, nomeadamente “o 

preço mais baixo”, a possibilidade de escolher 

entre vários modelos – económico, familiar, 

premium, automático, SUV, minivan e especial 

– e o facto de não existirem custos de cance-

lamento de reserva se forem feitas alterações 

às datas de reserva até 15 dias antes. Este ano, 

a empresa lançou também um novo vídeo da 

Mercedes V, considerada a “Minivan lhe ofere-

ce tudo o que precisa para fazer uma viagem 

especial” e “perfeita” para viajar com a família 

ou amigos.

Rua Professor Moisés Amzalak, 4, A/B/C, 

Lisboa

Tel.: 217 169 388

www.portugalrent.com
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PARQUES DE SINTRA

NÚMERO DE VISITANTES SUBIU 10% EM 2018

Os parques e monumentos sob gestão da Parques 

de Sintra receberam mais de 3,5 milhões de visi-

tas, em 2018, representando um aumento de 10% 

face ao período homólogo. De acordo com a en-

tidade este número enquadra-se na tendência de 

crescimento registada nos últimos anos, embora 

expresse um abrandamento, considerando que, em 

2017, as entradas aumentaram 21,65%.

Em termos de visitantes, o Parque e o Palácio Na-

cional da Pena continuam a ser o polo mais procu-

rado, tendo contabilizado 1.976.367 entradas, que 

se traduz numa subida de 17,26%. Já no que con-

cerne a aumentos em termos percentuais, o desta-

que vai para o Picadeiro Henrique Calado, sede da 

Escola Portuguesa de Arte Equestre, que, entre a 

assistência às galas mensais e as visitas às manhãs 

de arte equestre, cresceu 44%. Do total de visitan-

tes, 86% são estrangeiros, sendo maioritariamen-

te provenientes do Reino Unido (19,9%), França 

(11,6%) e a Espanha (11,1%), mas “o número de 

entradas de norte-americanos, brasileiros, italia-

nos, alemães, russos e chineses também assume 

grande relevância”, revela a Parques de Sintra.

Parque de Monserrate, Sintra

Tel.: 219 237 300

www.parquesdesintra.pt

TURISPOT 

CELEBRA 
1.º ANIVERSÁRIO

A TURISPOT completa, em 2019, um ano de 

existência e reuniu condições para que o seu 

espaço, no coração da Baixa de Lisboa, se 

transforme numa referência de animação tu-

rística. No local, é apresenta uma vasta gama 

de gifts, “contando sempre com um atendi-

mento personalizado” para ajudar os clientes 

em “toda e qualquer situação”, esclarece a 

empresa. Em termos de serviço, a TURISPOT 

oferece um conjunto diversificado de expe-

riências e atividades para que quem visita a 

cidade a possa conhecer e viver “da melhor 

forma”. Entre estes, estão tours em meios de 

transporte alternativos, como e-scooters e 

sitways, passeios de tuk tuk e alugueres de 

bicicletas e scooters.

Rua da Madalena, 56, Lisboa

Tel.: 218 861 699/ 925 113 160

www.turispot.pt

HOTEL BRITANIA 

UM DOS MAIS 
SURPREENDENTES 
HOTÉIS ART DECO 
DO MUNDO

O jornal britânico The Telegraph elegeu os ho-

téis Art Deco mais surpreendentes do mundo, 

numa lista onde constam 16 unidades, sendo o 

Hotel Britania uma delas. O hotel lisboeta da co-

leção Heritage foi o único português distinguido. 

Além da preservação do ambiente original Art 

Deco, o artigo, intitulado “Decadent design: the 

world’s most amazing Art Deco hotels”, destaca 

as características únicas desta unidade, nomea-

damente o facto de ser sido projetada nos anos 

40 pelo arquiteto Cassiano Branco e ter chegado, 

intacta, até aos dias de hoje, e de manter o chão 

original de cortiça dos quartos. 

A identidade do hotel passa por recordar e rea-

vivar o espírito e o glamour da unidade, sendo 

que esta distinção é considerada uma “recom-

pensa” pelo esforço e compromisso do Britania 

na preservação e conservação do património 

nacional. 

Rua Rodrigues Sampaio, 17, Lisboa

Tel.: 213 155 016

www.heritage.pt
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ALTIS HOTELS 

GRUPO DUPLICA FATURAÇÃO 
EM SEIS ANOS

O Grupo Altis anunciou que, nos últimos seis 

anos, duplicou a sua faturação, e aumentou o 

preço médio em 85% e a ocupação em 23,5%. 

Em 2018, faturou mais 10% que em 2017, ten-

do atingido os 32 milhões de euros, e alcan-

çou uma taxa de ocupação média de 81,5%.  

De acordo com o grupo, este crescimento foi 

impulsionado pelas várias unidades: o Altis 

Grand Hotel contribuiu com vendas de 48%, 

o Altis Belém com 20%, o Altis Avenida Hotel 

com 17%, o Altis Prime com 11%, e o Altis 

Suites teve uma contribuição de 4%. O Diretor 

Geral de Operações do Grupo, Diogo Fonseca 

e Silva, revelou que dois dos principais obje-

tivos para 2019 passam por manter a taxa de 

ocupação e crescer em preço médio. No ano 

em que celebra 45 anos, o Grupo continua a 

sua expansão na capital, com a abertura de 

uma unidade de cinco estrelas na Praça dos 

Restauradores, o Altis Avenida Hotel, prevista 

para o final de abril.

Rua Castilho, 11, Lisboa

Tel.: 213 106 000

www.altishotels.com

VILA GALÉ ÓPERA

SEXTAS-FEIRAS 
TÊM JANTARES 
COM ÓPERA

O hotel Vila Galé Ópera apresenta jantares 

com ópera, todas as sextas-feiras, numa ini-

ciativa gastronómica temática que estreou 

a 15 de março. Os jantares, que fazem jus 

ao nome da unidade hoteleira, têm início 

às 20:30 e decorrem na “emblemática” me-

zzanine do hotel, onde os cantores de ópera 

atuam, a partir das 21:00. 

De acordo com o Vila Galé Ópera, o menu é 

“exclusivo” e inclui entrada, prato principal, 

sobremesa e bebidas selecionadas, tendo 

um preço de 25 euros por adulto e de 12,50 

euros para crianças até aos 12 anos. Para 

experienciar esta iniciativa, é obrigatório fa-

zer reserva – podendo ser feita através do 

telemóvel 925 658 521 ou do e-mail opera@

vilagale.com.

Travessa do Conde da Ponte, Lisboa

Tel.: 925 658 521

www.vilagale.com 

LE FRIQUE CONCEPT STORE

MULTI—CREATIVE 
RESIDENCY POR 
FÁBIA BERCSEK

A Le Frique Concept Store recebe a primeira 

edição da “MULTI—CREATIVE RESIDENCY por Fá-

bia Bercsek”, uma residência criativa para o de-

senvolvimento de processos in loco. Natural de 

São Paulo, Fábia Bercsek é estilista, ilustradora 

e artista multidisciplinar. A sua obra traduz-se 

em resultados “inesperados e inovadores” com 

foco no experimentalismo e fusão de conceitos, 

sendo conhecida pelas ilustrações de autor com 

padrões únicos – tanto figurativos, como abstra-

tos. Assim, estes temas variados são expressos 

em peças de vestuário, decoração ou “em outro 

tipo de aplicações em peças criativas e origi-

nais”, refere a Le Frique Concept Store. Após 20 

anos de atuação na área da moda, com proje-

ção internacional e forte presença no Japão, o 

atual projeto que Fábia Bercsek desenvolve, em 

Lisboa, está direcionado para a investigação e 

produção artística.

Avenida 24 de Julho, 4A, Lisboa

Tel.: 935 968 600

www.lefriqueconceptstore.pt
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LISBON MARRIOTT HOTEL 

INAUGURA GALERIA DE ARTE
– M‘ART BY TREMA

O Lisbon Marriott Hotel inaugurou a galeria de 

arte – M’Art by Trema, no dia 21 de março, com 

a exposição da artista plástica Brígida Machado, 

intitulada “As Fábulas São Mentiras Que Contam 

Verdades”. Licenciada em Artes Plásticas – Pin-

tura pela Faculdade de Belas Artes, em 2003, e 

com Mestrado em Desenho, concluído em 2018, 

na mesma faculdade, Brígida Machado apre-

sentou a sua primeira exposição individual em 

2002, na Trema Arte Contemporânea – Lisboa. 

O tema central da sua pintura é a fábula, e o 

seu estilo pictórico enfatiza as formas figurati-

vas. Ao desenho, junta cores fortes e um con-

traste cromático que conferem dinamismo à 

composição. No seu percurso artístico, Brígida 

Machado conta com diversas exposições, na-

cionais e internacionais, tendo exposto, entre 

outros locais, na associação cultural Lato B em 

Milão, na Associazione Rossela Quaranta-San 

Donato Milanese, na FIL, e no Palácio dos Mar-

queses da Praia e Monforte.

Avenida dos Combatentes, 45, Lisboa

Tel.: 217 235 400

www.lisbonmarriott.com

MUSEU ARPAD SZENES 
– VIEIRA DA SILVA

COMEMORA 
25 ANOS COM 
“A METADE DO CÉU”

O Museu Arpad Szenes – Vieira da Silva come-

mora, em 2019, o 25.º aniversário de abertura 

ao público e apresenta, no âmbito desta cele-

bração, um projeto expositivo assinado por Pe-

dro Cabrita Reis: “A metade do céu”. O artista 

propõe uma exposição coletiva que é, segundo 

o museu, “declaradamente liberta de qualquer 

condicionalismo temático, desprovida de uma 

narrativa curatorial e que se quer, aliás, alheia 

ao artifício discursivo”. O caráter pluridisciplinar 

de “A metade do céu” convoca o desenho e a 

pintura, a escultura e a instalação, a fotografia e 

o vídeo, trazidos por dezenas de artistas, entre 

os quais Adriana Molder, Alexandra C., Ana Ha-

therly, Ana Izabel Miranda Rodrigues, Ana Jotta, 

Ana León, Ana Pérez-Quiroga, Ana Vidigal, Ana 

Vieira, Ângela Ferreira e Armanda Duarte.

Praça das Amoreiras, 56, Lisboa

Tel.: 213 880 044

www.fasvs.pt

A ARTE DA TERRA

EXPÕE “VIATURAS 
MÍNIMAS, ARTE 
MÁXIMA”

O artista José Pascoal Duarte apresenta-se, em 

nome próprio, numa exposição que inclui mais 

de meia centena de peças e decorre na A Arte 

da Terra, de 2 a 30 de abril, todos os dias, das 

11:00 às 20:00. 

Desde criança que José Pascoal Duarte construía 

os seus próprios brinquedos em madeira e, atual-

mente, as peças que cria são “elucidativas do 

seu talento, rigor e paciência”. O tema abordado 

nos seus trabalhos assenta, maioritariamente, 

em quatro rodas, podendo ser carros, camiões 

ou jeeps, cujos modelos variam entre cópias dos 

originais e outros fruto da sua imaginação, mas 

“sempre com o detalhe levado ao extremo”.

De acordo com a organização da exposição, as 

peças deste artista têm “uma dimensão menor, 

mas o talento tem uma dimensão maior” e uma 

peça com cinco centímetros pode levar a um tra-

balho de 50 horas.

Rua de Augusto Rosa, 40, Lisboa

Tel.:  212 745 975

www.aartedaterra.pt
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CÉREBRO – MAIS 
VASTO QUE O CÉU
Esta exposição proporciona uma viagem à volta 

do cérebro: pela sua origem, pela complexidade 

da mente humana e pelos desafios das mentes 

artificiais. O museu apresenta um cérebro com 

500 milhões de anos, um cérebro moderno, dois 

neurónios gigantes, fragmentos de um papiro 

egípcio, um quadro da artista Bridget Riley, uma 

orquestra de cérebros e robôs, além de combinar 

atividades interativas, documentos históricos e 

paleontológicos, pintura, modelos tridimensionais 

e infografias. É, pois, ideal para toda a família.

Museu Calouste Gulbenkian, até 10 

de junho, de quarta a segunda-feira, 

das 10:00 às 18:00. Entradas: 5 euros. 

Mais informaçãos em: gulbenkian.pt

MUMFORD & SONS
A digressão mundial dos Mumford & Sons já tem 

lugar marcado no centro da Altice Arena para 

um espetáculo que promete ser inovador. Esta 

tour, além de marcar a apresentação do novo 

álbum, “Delta” – que inclui temas como “Wo-

men”, “Guiding Light”, “Beloved” e “Darkness 

Visible” – assinala os dez anos da formação da 

banda britânica, composta por Ben Lovett, Mar-

cus Mumford, Ted Dwane e Winston Marshall. 

Para este concerto, trazem convidados especiais: 

os australianos Gang Of Youths, que se estreiam 

em Portugal.

Altice Arena, 25 de abril, às 20:00. 

Entradas: a partir de 37,53 euros. 

Mais informação em: arena.altice.pt

IMPRO SHARANA
Neste espetáculo, a improvisação musical e a dan-

ça cruzam-se num diálogo expressivo de espiritua-

lidade entre ocidente e oriente, tradição e contem-

poraneidade, culturas e tempos. A bailarina indiana 

Shantala Shivalingappa partilha o palco com cinco 

músicos, Ferran Savall, Jordi Gaspar, David Mayoral, 

Nedyalko Nedyalkov e Driss El Maloumi, que criam 

e conjugam harmonia e liberdade. Shantala espe-

cializou-se na dança clássica kuchipudi, um estilo 

nascido em Andhara Pradesh, no sul da Índia. Ain-

da jovem, apresentou-se em diversos festivais e 

teatros, tendo trabalhado com Béjart, Peter Brook, 

Pina Bausch e Sidi Larbi Cherkaoui.

Centro Cultural de Belém, 12 e 13 de abril, 

às 21:00. Entradas: a partir de 12 euros. 

Mais informação em: www.ccb.pt
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