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4  EDITORIAL
O balanço positivo da ATL em 2018 é o ponto de partida para uma 

análise em que se aborda a validade da estratégia da associação, mas 

também a responsabilidade acrescida do destino.

5  NACIONAL
São muitas as notícias que comprovam o bom momento que o destino 

Lisboa atravessa. A começar pelo desempenho da própria ATL.

11  BOLETIM INTERNO
Em foco os três novos postos de turismo da cidade, que vão permitir 

receber ainda melhor os visitantes, e mais uma edição do Peixe em Lisboa. 

12  ENTREVISTA
A propósito do quinto aniversário do Time Out Market, a diretora-geral, 

Ana Alcobia, apresenta as valências diferenciadores do projeto, bem 

como os planos para o futuro.

15  VISITA GUIADA
A diretora do Museu Arpad Szenes – Vieira da Silva, Marina Bairrão, elenca 

cinco razões para o visitar o espaço que guarda uma história de amor e pintura.

16  ENTREVISTA
O CEO da Startup Lisboa, Miguel Fontes, é o protagonista da entrevista de capa. 

Em destaque, o que faz de Lisboa uma cidade de e para empreendedores, 

num balanço dos sete anos de atividade da incubadora de empresas.

23  OBSERVATÓRIO
Os resultados estatísticos da hotelaria da Cidade e da Região, bem 

como o desempenho do mercado de cruzeiros e de golfe no mês de 

março de 2019.

32  LISBOA VISTA DE FORA
O site JetSetting Fools propõe um roteiro em dez passos para explorar a 

capital portuguesa gratuitamente. E há sugestões inesperadas, como uma 

passagem pelos cemitérios.

34  TESOUROS
Nesta edição, conta-se a história do Castelo de Sesimbra, edificado 

no século IX e que, entretanto, perdeu a sua função defensiva, 

para se tornar num testemunho do passado e num miradouro 

privilegiado.

36  POSTAL DE LISBOA
Quem escreve este postal é o fadista Ricardo Ribeiro, que fala da sua 

Lisboa, cidade que compara à alma humana.

43  MARKET PLACE
Todos os meses, há novidades dos agentes económicos que contribuem 

para a vitalidade do turismo lisboeta. Da hotelaria à restauração, dos 

operadores aos espaços de arte e cultura, os associados da ATL renovam 

constantemente a sua oferta.
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A atividade promocional desenvolvida pela As-

sociação Turismo de Lisboa proporcionou, uma 

vez mais, resultados muito positivos em 2018, 

tal como o demonstra o Relatório e Contas que 

acaba de ser aprovado em assembleia geral. Foi, 

a todos os níveis, um excelente ano turístico, mas 

também um ano que evidenciou a sólida situação 

financeira da associação. Alguns números apenas 

para validar esta leitura: um ativo corrente supe-

rior a 42 milhões de euros, fundos patrimoniais 

que rondam os 40 milhões, rendimentos que as-

cendem a quase 22 milhões. Os outros números 

são os que falam da atratividade do destino: só 

no ano passado foram atendidos 2,6 milhões de 

turistas nos Postos de Turismo de Lisboa. 

São resultados muito expressivos que eviden-

ciam, claramente, que o turismo de Lisboa assu-

me um peso crescente na economia nacional. E 

que, como tal, validam a visão estratégica da ATL 

na promoção do destino. E são os próprios agen-

tes económicos da cidade e da região que o reco-

nhecem: atente-se nas 90 novas entidades que, o 

ano passado, aderiram à nossa proposta de valor. 

Lisboa é, fruto desta estratégia, uma cidade con-

correncial que se afirma num setor fortemente 

competitivo e desafiante. É que à beleza natural 

e do edificado histórico, tem sabido acrescentar a 

componente vanguardista, uma conjugação que 

lhe tem permitido cativar um leque alargado de 

turistas. Também cada vez mais procurada para 

acolher eventos diversos de grande notoriedade, a 

cidade, frequentemente premiada a nível interna-

cional, tem primado por oferecer o cenário e a in-

fraestrutura perfeitos, à medida de cada iniciativa.  

UM DESEMPENHO QUE AUMENTA 
A RESPONSABILIDADE

E  | Editorial

Mas os bons resultados não devem ser motivo para 

abrandamento do trabalho até aqui desenvolvido, 

pelo contrário. É essencial continuar a apostar na 

criação de mais pontos de interesse turístico, in-

vestir em serviços de transporte e infraestruturas, 

reforçar a dinamização do Turismo de Negócios 

e a promoção externa através de ferramentas 

digitais, entre outras medidas. Se há procura, a 

oferta deve (naturalmente) melhorar. Temos se-

guramente matéria-prima e capacidade para ir 

mais além, tendo em vista não só a melhoria da 

qualidade de vida dos que residem em Lisboa, 

como a experiência dos muitos que a visitam. 

E Lisboa tem primado pela inovação, reinven-

tando-se a cada passo, sendo hoje em dia re-

conhecida como uma capital empreendedora e 

tecnológica de referência, que desperta grande 

interesse a nível internacional. São muitos os 

empreendedores das mais variadas origens e 

áreas de negócio que aqui querem investir, cien-

tes de que Lisboa oferece o ecossistema ideal 

para instalar e desenvolver as suas empresas.  

Este cenário positivo traz consigo obrigações e 

responsabilidades: desafia a ATL e os agentes 

económicos da cidade a manterem a fasquia num 

patamar de excelência para que Lisboa continue 

a brilhar na constelação dos destinos mundiais.
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A Associação Turismo de Lisboa (ATL) faz um 

balanço positivo de 2018 e revela os números 

que marcaram a sua atividade, evidenciando 

uma situação financeira sólida e um “excelen-

te” ano turístico.

As contas consolidadas da associação e da Lis-

marketing, detida a 100% pela ATL, refletem 

um ativo corrente superior a 42 milhões de eu-

ros, fundos patrimoniais de cerca de 40 milhões 

e um endividamento na ordem dos 7,5 milhões, 

que resulta, de acordo com a entidade, de inves-

timentos feitos em anos anteriores.  

O ano passado, as vendas e serviços prestados 

pela ATL ultrapassaram os 16,6 milhões, aos 

quais acrescem 5,2 milhões de outros rendi-

mentos, como rendas e cedências de espaços. 

Já a comparticipação de entidades públicas, em 

diversos programas, atingiu os 10,8 milhões e 

o resultado líquido deste período situou-se nos 

4,366 milhões de euros.

O presidente adjunto da ATL, José Luís Arnaut, con-

sidera que “estes resultados evidenciam não só o 

peso crescente do turismo de Lisboa na economia 

nacional, da qual é, reconhecidamente, o principal 

motor, como confirma a visão estratégica e solidez 

da ATL, à qual se juntaram no ano passado mais 90 

associados, elevando o total para 886”. 

Tendo em consideração o período em análise, o 

diretor-geral da ATL, Vitor Costa, destacou ainda 

que a Região de Lisboa “consolidou a excelência 

na performance”, com 1.147,7 milhões de euros 

de proveitos, 14.496 mil dormidas e 6.269 mil 

hóspedes, enquanto o RevPar (preço médio por 

quarto disponível) cresceu 7,4%, para 77,66 eu-

ros, e a taxa de ocupação atingiu os 76,85%.

No caso das chegadas a Lisboa, em 2018, Aero-

porto Humberto Delgado registou um aumento 

médio de passageiros de 8,9%, o que significou 

mais 2,368 milhões do que em 2017, alcançando 

um total de 29,031 milhões. Já os cruzeiros no 

Porto de Lisboa refletiram um aumento de 10,9% 

de passageiros – de 521.042 para 577.603.

TURISMO DE LISBOA 

2018 FOI UM “EXCELENTE” ANO TURÍSTICO

O balanço positivo revelado pela ATL está, assim, 

em linha com as distinções feitas pelos Word 

Travel Awards, na edição de 2018, que elegeram 

a capital portuguesa como “World’s Leading City 

Destination”, “World’s Leading City Break Desti-

nation” e “Europe’s Leading City Destination”.

O FUTURO DO TURISMO
DE LISBOA

Com os olhos postos no futuro, José Luís Arnaut afir-

ma que o Plano Estratégico (2020/2024) se foca na 

“consolidação e no reforço da procura para o desti-

no, e em particular no aumento da rentabilidade”.

Por sua vez, Vítor Costa destaca que é necessário 

apostar na criação de mais pontos de interesse 

turístico, investir em serviços de transporte e in-

fraestruturas, e reforçar a dinamização do Turis-

mo de Negócios e a promoção externa através 

de ferramentas digitais.
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A abertura da primeira escola internacional de 

turismo da rede da Organização Mundial de Tu-

rismo (OMT), em Portugal, deverá acontecer em 

breve, revelou a secretária de Estado do Turis-

mo, Ana Mendes Godinho. 

“Vamos ser a primeira escola da rede a ser im-

plementada”, afirmou Ana Mendes Godinho, du-

rante o XI Fórum do Turismo “Portugal – América 

Latina”, promovido pelo Instituto para a Promo-

ção da América Latina e Caraíbas (IPDAL), que 

aconteceu a 12 de março, no Deloitte Hub, em 

Lisboa.

Em maio de 2018, Portugal assinou um memo-

rando de entendimento com a OMT, através da 

secretária de Estado do Turismo e do presidente 

do Turismo de Portugal, Luís Araújo, para a in-

tegração das Escolas do Turismo de Portugal na 

rede de “Centros Internacionais em colaboração 

com a Academia da OMT”. Na altura, o País foi 

o primeiro a assinar um acordo deste tipo com a 

entidade internacional, prevendo que trabalhas-

sem em conjunto, em programas de formação 

e educação em turismo, organização de cursos 

e atividades relacionadas com formação de for-

madores, projetos conjuntos de investigação 

turística e na colocação de técnicos e disponibi-

lização de estágios.

QUALIDADE DE VIDA E SEGURANÇA
LISBOA SOBE NO RANKING MUNDIAL
O 21.º estudo anual Quality of Living da Mercer 

revela que Lisboa está na 37.ª posição da lista 

das 231 cidades com melhor qualidade de vida, 

tendo subido uma posição face a 2018. Esta clas-

sificação coloca, assim, a capital portuguesa aci-

ma de cidades como Paris (39.ª), Londres (41.ª), 

Nova Iorque (44.ª) e Madrid (46.ª).

As conclusões do estudo mostram ainda que a 

Lisboa é a 31.ª cidade mais segura do mundo, o que 

representa um escalar de 12 posições, comparati-

vamente a 2005, encontrando-se acima de cidades 

como Dublin (32.ª), Paris (60.ª) ou Barcelona (61.ª).

O Quality of Living é realizado com o intuito de 

permitir que as empresas multinacionais e ou-

tras organizações remunerarem os seus colabo-

radores de forma justa, quando os colocam em 

projetos internacionais. 

“Estruturas locais fortes são essenciais para as ope-

rações globais das multinacionais, e são impulsio-

nadas, em grande parte, pelo bem-estar pessoal e 

profissional dos quadros que as empresas colocam 

nesses locais”, refere o líder da área de Rewards da 

Mercer | Jason Associates, Tiago Borges. “Empre-

sas que procuram expandir-se além-fronteiras têm 

uma série de considerações a nível local, quando 

identificam a melhor localização para colocar os 

seus novos escritórios e colaboradores”, concluiu.

Com este estudo, a Mercer considera que há 

ainda muitas cidades, a nível mundial, a ofe-

recer ambientes atrativos para fazer negócios. 

“As cidades melhores pontuadas são as que 

perceberam que a qualidade de vida é uma 

componente essencial no que se refere à atrati-

vidade de negócios e à mobilidade de talento”, 

esclarece, em comunicado.

Numa análise por continentes, verifica-se que as 

cidades europeias continuam a ter a qualidade de 

vida mais elevada do mundo, com Viena, Zurique 

e Munique a ocuparem o primeiro, segundo e ter-

ceiro lugares na Europa, mas também no mundo.  

No que concerne a segurança, a nível europeu, 

Luxemburgo foi a cidade mais segura, seguida 

de Basileia, Berna, Helsínquia e Zurique, reuni-

das no segundo lugar. 

EDUCAÇÃO
PORTUGAL TERÁ PRIMEIRA ESCOLA 
INTERNACIONAL DE TURISMO DA REDE DA OMT
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A cidade de Lisboa ganhou o prémio da Se-

mana Europeia da Mobilidade de 2018, ten-

do sido destacado o empenho do município 

na promoção do ambiente e da mobilidade 

sustentável.

A edição de 2018 terminou no dia 21 de março 

deste ano, com o anúncio da vitória da cidade 

portuguesa sobre as restantes finalistas, Gdynia, 

na Polónia, e Palma, em Espanha.

“O júri da Comissão Europeia reconheceu a forte 

visão de Lisboa para promoção de uma cultura 

de mobilidade sustentável e o esforço de comu-

nicação dinamizado pelo município, em colabo-

ração com os vários parceiros ligados aos trans-

portes, para mudar o paradigma da mobilidade 

na cidade e consciencializar os cidadãos para a 

utilização de modos de transporte alternativos 

ao automóvel particular”, referiu a Câmara Mu-

nicipal de Lisboa, em comunicado.

O vereador da Mobilidade e Segurança da 

autarquia lisboeta, Miguel Gaspar, que rece-

beu o prémio, destacou o compromisso do 

município em “deixar um mundo melhor” às 

gerações futuras. “Os nossos objetivos am-

bientais são claros e ambiciosos, mas para 

isso precisamos de uma revolução na mobi-

lidade”, concluiu.

SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 2018

LISBOA GANHA PRÉMIO

A capital portuguesa recebeu, este mês, o primeiro 

Fórum Mundial de Autarcas da Organização Mun-

dial do Turismo (OMT), do qual resultou a Declara-

ção de Lisboa, um documento com recomendações 

para um turismo urbano sustentável.

O acordo formulado durante o encontro interna-

cional conta com 15 recomendações relativas a 

como construir cidades para todos – cidadãos e 

visitantes –, que deverão ser adotadas pelas 16 

cidades participantes.

O ministro da Economia português, Pedro Siza 

Vieira, reconheceu que o turismo é um dos 

principais motores da economia portuguesa e 

destaca a Declaração de Lisboa como “um com-

promisso firme de todos os participantes para 

que o turismo contribua materialmente para os 

objetivos de desenvolvimento sustentável”.

Já a secretária de Estado do Turismo, Ana Men-

des Godinho, acrescentou que a sustentabilidade 

social, no turismo, é uma das principais priorida-

des da Estratégia de Turismo de 2027. “Lança-

mos um Programa de Sustentabilidade para o 

desenvolvimento de projetos da sociedade civil 

que envolvam populações locais e turistas para 

FÓRUM MUNDIAL DA OMT 

TURISMO SUSTENTÁVEL MUNDIAL 
DISCUTIDO EM LISBOA

que o turismo deixe valor nos territórios”, escla-

receu a governante.

Sob o mote “Cidades para todos: construindo cida-

des para cidadãos e visitantes”, o fórum levou a 

que fossem exploradas questões e soluções para o 

desenvolvimento e gestão do turismo nas cidades, 

de forma a promover o crescimento económico, 

a inclusão social e a sustentabilidade ambiental.  

Entre as questões debatidas, estiveram ainda 

o big data e soluções inovadoras, novos mo-

delos de negócios, cidades e eventos criativos, 

infraestruturas, recursos e o envolvimento da 

comunidade local.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, 

Fernando Medina, falou do impacto positivo do 

turismo, na capital, e admitindo que o cresci-

mento do setor requer uma gestão que garanta a 

sustentabilidade da cidade e salvaguarde a qua-

lidade de vida dos cidadãos, o que passa pelo 

investimento em infraestruturas. “Em Lisboa, es-

tamos a implementar medidas como o aumento 

da capacidade de transportes e o investimento 

em infraestruturas urbanas, atendendo a mora-

dores e turistas”, referiu o autarca.
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Lisboa é considerada a cidade portuguesa 

mais atrativa para turistas que se identificam 

como lésbicas, gays, bissexuais, transgéne-

ro ou intersexuais (LGBTI), de acordo com o 

primeiro Inquérito aos Hábitos de Turismo e 

Lazer de Pessoas LGBTI Portuguesas. O estu-

do revela ainda que as marcas ou serviços 

que tenham uma postura gayfriendly e inclu-

siva são privilegiados pela comunidade LGBTI 

portuguesa.

Os dados obtidos pelo inquérito demonstram 

que a capital portuguesa é vista como a mais 

atrativa para 83,1% dos inquiridos, seguida 

do Porto com 8%, enquanto as restantes ci-

dades e regiões do País obtiveram votações 

residuais. Apesar da elevada atratividade, 

20,8% dos inquiridos considera que Lisboa 

é também a cidade com maior potencial de 

crescimento na captação de turistas LGBTI 

que visitam Portugal.

No momento de escolher um alojamento em 

Portugal, cerca de 50% dos inquiridos afirma 

que tem em conta que este seja gayfriendly, 

isto é, que veicule uma mensagem de res-

peito pela comunidade LGBTI, ou que a orien-

tação sexual e identidade de género sejam 

respeitadas, enquanto 28,8% considera que é 

indiferente e 21,3% diz que não é relevante.

Já a escolha de um restaurante gayfriendly é 

LIVRO DE BARRY HATTON 

JORNALISTA APRESENTA LISBOA 
COMO RAINHA DO MAR

O jornalista britânico Barry Hatton lançou um 

novo livro, “Rainha do Mar”, no qual afirma 

que o segredo do encanto da capital portu-

guesa está “na sua mistura”, desde o legado 

cosmopolita do passado aos vários testemu-

nhos da atualidade.

“Este legado cosmopolita de Lisboa confere-

-lhe um intrigante sabor exótico que é único 

na Europa” e, apesar “de tudo o que perdeu, 

continua a excitar a imaginação”, escreve o 

jornalista.

O livro é dedicado a Portugal – à sua capital, 

em particular, e aos seus habitantes –, sendo, 

paralelamente, um guia para os turistas des-

cobrirem Lisboa e um relato comentado da 

história do País, até à contemporaneidade.

O autor aborda a cidade desde o século VII 

antes de Cristo, até aos finais do século XX, 

destacando a Expo’98, que considera ter sido 

“o rastilho daquilo que ficou conhecido como 

o ‘Big Bang’ de Lisboa: uma série de grandes 

obras públicas”, entre as quais a ponte Vas-

co da Gama, a gare do Oriente e a extensão 

da linha do metro. Não é esquecida, entre 

outros acontecimentos, a entrada de Portu-

gal nas Comunidades Europeias, em junho de 

1985, que, de acordo com Barry Hatton, deu 

“generosos fundos” ao País e, em particular, 

a Lisboa, que “experimentou um desenvolvi-

mento relâmpago”; bem como a construção 

do Centro Cultural de Belém (CCB), em 1992.

De acordo com o jornalista britânico, este 

livro é para todos aqueles que partilham o 

seu afeto por Lisboa, “ou desejam ser seduzi-

dos”, e para quem a cidade “rainha do mar” 

tem uma “radiância da história imperial, de 

quando era centro nevrálgico das extensas 

possessões coloniais”.

importante para um terço dos inquiridos, indi-

ferente para 41,1%, e irrelevante para 25,6%.

No que concerne a marcas, 60,6% dos inqui-

ridos garante que prefere marcas gayfrien-

dly, e 39,4% refere que esta questão é indi-

ferente. Além disso, o inquérito revela que 

“uma marca, loja, restaurante ou bar que não 

respeite as pessoas LGBTI leva a que 67,7% 

dos inquiridos garanta que deixa de ser seu 

consumidor ou de frequentar o lugar”. 

Por outro lado, do total de inquiridos, 38,4% 

considera que a existência de locais LGBTI 

ou gayfriendly no destino não é importante, 

37,2% refere que antes de escolher o sítio é 

que tem em conta a oferta de serviços ou lo-

cais LGBTI, e 24,4% aponta que é indiferente.

A maioria dos inquiridos (62,1%) refere que, 

quando marca férias, não tem em conta as 

datas dos festivais ou eventos LGBTI, mas, 

em contrapartida, 41,3% das pessoas que se 

enquadram neste grupo afirma que tem em 

conta estas datas. O questionário, promovido 

pelo jornal digital dezanove.pt, especializado 

em atualidade LGBTI, e pelos guias turísticos 

Lisbon e Porto Gay Circuit, decorreu entre 

dezembro de 2018 e fevereiro de 2019, ten-

do somado 1414 respostas, provenientes de 

pessoas maiores de 18 anos, a viver em Por-

tugal e que se identificam como LGBTI.

TURISMO LGBTI 

LISBOA É A CIDADE PORTUGUESA 
MAIS ATRATIVA
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THE TELEGRAPH 

LISBOA É UMA DAS MELHORES CIDADES 
PARA FÉRIAS EM FAMÍLIA

O jornal britânico The Telegraph selecionou 

as 12 melhores cidades europeias para umas 

férias com crianças e Lisboa integra a lista. 

A capital portuguesa surge comparada a um 

conto de fadas e é considerada um bom des-

tino para viajar em qualquer altura do ano, 

tendo em conta que não é “demasiado fria ou 

demasiado quente”.

Uma das sugestões que o jornal dá às famílias 

que visitam Lisboa é passear pelas ruas de Al-

fama até ao “topo mourisco”, o Castelo de São 

Jorge. Por outro lado, para um dia mais relaxa-

do, a proposta é ir até à beira-mar, bastando 

apanhar o comboio até Cascais.

A lista divulgada pelo The Telegraph fica com-

pleta com Londres, Amesterdão, Copenhaga, 

Salzburgo, Reiquiavique, Roma, Munique, Bar-

celona, Estocolmo, Dubrovnik e Viena.

BTL 2019

BALANÇO “BASTANTE POSITIVO”

O balanço da edição de 2019 da Bolsa de Turis-

mo de Lisboa (BTL) é “bastante positivo”, tendo 

sido cumprido o objetivo dos 70 mil visitantes, 

avançou a organização do evento, que decorreu 

entre 13 e 17 de março.

A gestora de feira Dália Palma afirmou que o 

balanço foi muito positivo, “quer ao nível da sa-

tisfação dos expositores que participaram, quer 

ao nível dos resultados dos inquéritos ao públi-

co, dos negócios efetivados”, mas também das 

novas apostas feitas pela organização, entre as 

quais a BTL Culrural e BTL Lab.

De acordo com a diretora da BTL, Fátima Vila 

Maior, durante a realização do evento, passaram 

pela FIL 70.322 pessoas, dos quais 34.389 eram 

profissionais e 35.933 público em geral. Assim, 

em termos de visitantes, o objetivo previsto antes 

do início desta edição – 70 mil – foi alcançado, em-

bora represente uma ligeira quebra face a 2018.

Em contrapartida, o responsável da FIL Pedro Bra-

ga salientou que esta 31.ª edição da BTL registou 

um aumento no número de visitantes pagantes, 

passando de 34%, em 2018, para 54%, este ano.

Relativamente às conclusões do inquérito realiza-

do pela organização a uma amostra de 416 pro-

fissionais, Pedro Braga revela que 66% afirmaram 

estar satisfeitos, “28% muito satisfeitos, 9% pou-

co satisfeitos e apenas 1% não se diz satisfeito”. 

Além disso, 18,8% dos inquiridos revelou ter sido 

a primeira vez que visitaram a feira, o que Pedro 

Braga considera “muito importante”, pois revela 

que esta “continua a atrair novos profissionais”. 

Outro dos resultados é que “99,5% dos profissio-

nais recomendavam a ida à BTL”, acrescentou. A 

estas conclusões, junta-se o facto de 64% dos pro-

fissionais se terem deslocado à BTL com o intuito 

de fazer negócio e 59% terem identificado oportu-

nidades de negócio nos próximos meses.

O público geral também foi sujeito um inqué-

rito – que contou com uma amostra de 565 

visitantes – e 59% disseram que foram à fei-

ra para adquirir férias e 17% afirmaram que 

compraram mesmo. 

A próxima edição da BTL já tem datas mar-

cadas e vai decorrer de 11 a 15 de março 

de 2020, anunciaram os responsáveis, adian-

tando que serão feitas novas apostas, em 

termos de oferta e de público. Fátima Vila 

Maior identificou que será necessária uma 

maior aposta no enoturismo, que, embora 

tenha estado presente na feira, deverá ter 

uma “abrangência internacional”. Já no que 

respeita ao público, o turismo jovem e LGBTI 

são dois dos segmentos no qual o evento 

pretende apostar. As iniciativas Turismo Cul-

tural, BTL Lab e Tourism Innovation Center vão 

manter-se, no próximo ano.
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TRIPADVISOR 

CAPITAL 
DISTINGUIDA 
NOS TRAVELLERS' 
CHOICE

Os Travellers’ Choice Awards, atribuídos pelo site 

TripAdvisor, colocam Lisboa no Top 25 dos des-

tinos mundiais preferidos pelos viajantes, ocu-

pando a 18.ª posição do ranking.

A capital portuguesa volta, assim, a ser destaca-

da pelos prémios, tendo sido ainda considerada 

o 8.º melhor destino a nível europeu.

Na lista de vencedores, organizada com base 

nas avaliações feitas por “milhões de utiliza-

dores” no TripAdvisor, Lisboa surge à frente de 

destinos como Amesterdão, Budapeste, Veneza, 

Katmandu e Hong Kong. 

No topo das preferências mundiais dos viajantes 

estão três cidades europeias, nomeadamente, 

Londres, Paris e Roma, que ocupam o primeiro, 

segundo e terceiro lugar, respetivamente.

NEW YORK TIMES

JORNAL NORTE-AMERICANO DESTACA CALÇADA PORTUGUESA

A calçada portuguesa foi destacada numa pu-

blicação do jornal norte-americano New York 

Times, que a compara a um “tapete de pedra”, 

destacando os pavimentos da cidade de Lisboa, 

o seu valor artístico e a sua história. 

O artigo, intitulado “Em Lisboa, um tapete de 

pedra sob os seus pés”, fala dos mestres da cal-

çada portuguesa, nos calceteiros, mas também 

das colaborações com novos artistas, como é o 

caso da obra projetada por Vhils, em homena-

gem à fadista Amália Rodrigues, que está pre-

sente em Alfama.

A publicação é assinada pela jornalista Kathleen 

Beckett que esteve à conversa com a diretora das 

Escolas de Jardinagem e Calceteiros, Luísa Dorne-

llas, que expôs a calçada portuguesa como “tape-

tes de pedra que nem sempre as pessoas notam”.

O artigo acompanha também Jorge Duarte, mes-

tre calceteiro, e faz uma menção às estátuas que 

prestam homenagem aos calceteiros, colocadas 

nos Restauradores. 

É feita ainda uma referência ao facto de existirem 

exemplares da calçada portuguesa em vários 

países, como Brasil, Angola e China, mas também 

nos Estados Unidos, “sendo o mais notável talvez 

o do memorial a John Lennon, no Central Park de 

Nova Iorque”, lê-se na publicação.

FORBES

PUBLICAÇÃO SUGERE 
DEZ RESTAURANTES LISBOETAS 

A revista Forbes destacou os dez melhores 

restaurantes de Lisboa, num artigo em que a 

restauração da capital portuguesa é elogiada 

devido à sua constante evolução, que mantém 

a cidade “empolgante”.

A lista integra, então, os restaurantes 100 Ma-

neiras, Attla, BouBou’s, Ceia, Epur, Erva, Pica-

miolos, Sála by Joao Sá, Seen e A Taberna do 

Mar, que apresentam conceitos e menus de 

excelência e se destacam na oferta atual.

Contudo, a lista não está completa, lê-se na 

Forbes, porque o ‘boom’ da capital portuguesa 

leva a que todas as semanas se assista à 

abertura de novos espaços “diferentes e 

fantásticos”. 

A jornalista Ann Abel, autora da publicação, es-

creve ainda que a oferta gastronómica se está 

a espalhar “para além do centro turístico e para 

bairros que talvez não valessem uma visita, an-

tes, mas, certamente, a merecem agora”.
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PEIXE EM LISBOA

MAIS UMA EDIÇÃO CONCLUÍDA
 

O evento gastronómico Peixe em Lisboa regressou 

ao Pavilhão Carlos Lopes, entre os dias 4 e 14 de 

abril, e com ele voltaram os concursos “A Melhor 

Patanisca Lisboeta” e o “Melhor Pastel de Nata”, 

dos quais saíram vencedores a chef Marlene Vieira 

e a Pastelaria Santo António, respetivamente.

As pataniscas de bacalhau da chef Marlene Viei-

ra foram as mais bem classificadas, tendo sido 

distinguidas como as melhores da região, entre 

nove finalistas em concurso.  O segundo lugar foi 

atribuído ao restaurante Varanda de Lisboa, do 

Hotel Mundial, enquanto o Clara Jardim (Campo 

Santana, Lisboa), ficou em terceiro lugar.

A presidente do júri, Maria de Lourdes Modesto, 

evidenciou as características com que as patanis-

cas são confecionadas localmente e revelou que 

é cada vez mais difícil avaliar os concorrentes. 

“A qualidade das pataniscas que os restaurantes 

lisboetas apresentam é cada vez maior, nota-se 

um claro investimento nesta iguaria de cozinha 

tão típica, que tanto agrada aos locais como aos 

turistas”, concluiu a especialista em gastronomia.

Já nos doces, a 11.ª edição do “Melhor Pastel de 

Nata” distinguiu, em primeiro lugar, a pastelaria 

Santo António, situada na zona do Castelo de São 

Jorge, com um diploma foi entregue a João Santos, 

técnico de pastelaria e responsável pelo fabrico dos 

pastéis de nata. O segundo e terceiro lugares foram 

atribuídos às pastelarias Aloma, de Lisboa, e Patyan-

ne, de Castanheira do Ribatejo, respetivamente. 

De acordo com o presidente do júri, Virgílio Go-

mes, as características mais relevantes de um 

bom pastel de nata são o aspeto apetecível e 

bronzeado, sem estar queimado ou esmorecido, 

o equilíbrio entre a massa, que deve ser bastan-

te estaladiça, e o creme, que deve “escorrer” do 

pastel, além de não ter gosto excessivo a cane-

la, limão, baunilha, ou outras essências.

Como habitualmente, esta edição do Peixe em 

Lisboa contou com o apoio da ATL, tendo estado 

presentes na inauguração o diretor-geral, Vítor 

Costa, e o presidente adjunto José Luís Arnaut.

ASSOCIAÇÃO TURISMO DE LISBOA

REFORÇA INFORMAÇÃO AOS VISITANTES 
COM TRÊS NOVOS POSTOS DE TURISMO
A Associação Turismo de Lisboa (ATL) inaugu-

rou dois novos postos de turismo, um na esta-

ção ferroviária do Cais do Sodré e outro na pra-

ça do Campo Pequeno, e anunciou a abertura, 

em breve, de um terceiro, em Alcântara. 

Estes espaços vêm juntar-se aos 15 já existen-

tes, sob gestão da ATL, reforçando a informa-

ção aos turistas que visitam a região.

O objetivo dos postos de turismo passa por 

melhorar a experiência de quem visita a ca-

pital portuguesa, através da divulgação da 

oferta turística, do Lisboa Card, e da possibi-

lidade de adquirir circuitos turísticos e mer-

chandising, ou reservar hotéis e rent-a-car de 

associados do Turismo de Lisboa. 

“No ano passado, foram atendidos mais de 2,6 

milhões de turistas, nos postos de turismo de 

Lisboa, e a abertura de novos postos de turis-

mo possibilita melhorar a informação e a ex-

periência de quem nos visita em mais pontos 

de referência na cidade”, enquadrou o diretor-

-geral da ATL, Vítor Costa.

Os novos postos vêm ainda contribuir para a 

requalificação dos locais onde se encontram. 
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A CIDADE GANHOU UM 
CENTRO DE ATRATIVIDADE

ANA ALCOBIA
DIRETORA-GERAL 
DO TIME OUT MARKET LISBOA

Pensado e 
implementado em 
Lisboa, o Time Out 
Market comemora, 
em 2019, cinco anos, 
que são celebrados 
com novas apostas 
em termos de 
espaços e da oferta 
gastronómica 
e cultural, mas 
também com a 
internacionalização 
do conceito. O 
projeto, que trouxe 
uma nova vida ao 
Mercado da Ribeira e 
à capital portuguesa, 
tornou-se um 
sucesso, comprovado 
pelo crescente 
número de visitantes 
– que ascende a uma 
média diária de 10 
mil pessoas –, pelo 
reconhecimento feito 
através de prémios 
internacionais e pela 
presença em diversas 
publicações nacionais 
e estrangeiras. 
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O Time Out Market abriu as 

portas ao público a 18 de maio 

de 2014. Que balanço faz des-

tes cinco anos?

Um balanço muito positivo. A todos 

os níveis: para a marca Time Out, 

para os nossos escolhidos (os res-

taurantes e as lojas), para os nossos 

clientes e para a cidade de Lisboa.

A ideia portuguesa de transformar os 

conteúdos de uma revista num espa-

ço físico foi uma forma de reinven-

tar a nossa marca e de lhe dar mais 

um canal para mostrar a qualidade 

dos conteúdos. Quem já esteve, ou 

está, como escolhido na montra dos 

melhores da cidade sabe o quanto é 

um negócio vantajoso, tanto finan-

ceiramente como para efeitos de no-

toriedade. Os nossos clientes ganha-

ram um espaço com uma oferta de 

enorme qualidade a preços incríveis 

(mais nenhuma capital europeia ser-

ve pratos de chefs estrela Michelin a 

13 euros) e, por último, a cidade de 

Lisboa ganhou um centro de atrativi-

dade numa das zonas mais emble-

máticas e num dos seus edifícios his-

tóricos que ganhou uma nova vida. 

Foram 3,9 milhões de pessoas que 

passaram por este espaço em 2018.

Recuando no tempo, como sur-

giu a ideia de uma empresa de 

media se transformar também 

num espaço físico, dedicado à 

gastronomia e cultura? 

A necessidade de estar sempre um 

passo à frente do negócio. Como 

empresa portuguesa que eramos, 

antes da aquisição pelo grupo, tí-

nhamos uma necessidade constante 

de reinventar o nosso negócio para 

garantir a rentabilidade dos conteú-

dos que produzíamos. Com a aposta 

no online para os conteúdos Time 

Out, tínhamos de ter uma ideia que 

continuasse a fazer do nosso conhe-

cimento da cidade e de tudo o que 

nela se passa um negócio rentável. 

Só assim poderíamos continuar a 

produzir conteúdos de enorme qua-

lidade e independentes. Mais do que 

ler uma revista, as pessoas passaram 

a ter um espaço onde “a” podem 

experimentar. Se tínhamos a reco-

nhecida capacidade (pelo número 

de revistas vendidas) para identificar 

os melhores, porque não abrir um 

espaço que lhes desse palco? Todos 

juntos? A grande diferença é que 

começou num papel que falava de 

1200m2 e acabou num espaço de 

10.000m2. 

Lembro-me do dia em que visitamos 

o mercado para respondermos ao 

concurso público. Senti que, além de 

não estarmos preparados para o de-

safio, ninguém estava. O edifício es-

tava muito maltratado, precisava de 

uma intervenção grande, o bairro era 

muito mal frequentado. O Cais do So-

dré começava a ter espaços noturnos 

de muita relevância, mas era só isso. 

Durante o dia era um bairro abando-

nado e triste. Estivemos quatro anos 

para o conseguir reabrir. Entre o facto 

de vários bancos nos terem recusado 

financiamento, à zona envolvente ter 

tido alguns projetos falidos e a en-

trada do FMI, houve vários momen-

tos em que desistir esteve em cima 

da mesa. Há que referir aqui que o 

empenho do João Cepeda, diretor da 

revista na altura e autor do projeto, 

foi decisivo. Se não fosse a sua enor-

me vontade, penso que este projeto 

poderia nunca ter acontecido. 

Depois de angariados alguns pa-

trocínios importantes de marcas 

portuguesas que acreditaram neste 

projeto tanto como nós – Super Bock, 

Sumol-Compal, Delta, Renova – de 

algumas garantias pessoais e de sete 

milhões de euros em obras de reabi-

litação de todo o mercado, abrimos 

em maio de 2014 aquilo que muita 

gente já considerou o projeto mais 

relevante na reinvenção dos media. 

Embora seja um conceito “al-

facinha”, pensado e criado em 

Lisboa, o Time Out Market vai 

deixar de ser exclusivamente 

português, em 2019, estando 

agendadas aberturas em cin-

co cidades norte-americanas. 

Quais os desafios trazidos por 

esta internacionalização? 

Todos os que podem imaginar. Desde 

a necessidade de provar que o su-

cesso português não foi um acaso, e 

que foi extremamente bem pensado, 

a uma série de desafios que visam 

adaptar a marca a esta nova aplica-

ção do conhecimento de uma forma 

muito profissional e cuidada. Hoje em 

dia, a marca tem um potencial gigan-

te nos Estados Unidos e seria mais do 

que obrigatório começar a expansão 

por lá. Miami, Nova Iorque, Boston e 

Chicago são apostas ganhas. O suces-

so do espaço português reconhecido 

internacionalmente pela comunida-

de de chefs e restauranteurs ajudou 

imenso na escolha dos melhores em 

cada cidade. O desenho e a curadoria 

dos espaços foram orientados pelo 

João Cepeda – o fundador do projeto 

português – e a sua equipa, e a for-

mação das equipas internacionais foi 

feita aqui, em Lisboa, com a nossa 

equipa de operações. Agora, é abrir 

portas rumo a um sucesso idêntico ao 

do Time Out Market Lisboa.

E o que distingue este espaço 

de outros food markets?

A curadoria. A escolha profissional 

de quem conhece a cidade. Nunca 

o conceito continuará a ser vence-

dor se for baseado em quem fatura 

mais ou paga mais renda, mas sim 

se continuar com a génese de ter os 

melhores em cada área. Os melho-

res chefs, os melhores restaurantes, 

os melhores eventos e workshops. 
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Considera que o Time Out Market 

contribui para a atratividade de 

Lisboa, enquanto destino turís-

tico? Em que medida?

Sem dúvida alguma que contribui e 

acreditamos que, para quem traba-

lha na restauração pelo mundo in-

teiro, seja mesmo um destino final. 

Todas as semanas temos pedidos 

de visitas especializadas por gran-

des grupos de restauração e retalho 

internacionais. Além de o tráfego do 

mercado ser superior ao da Torre 

de Belém ou dos Jerónimos, regista 

ainda perto de milhão e meio de lo-

cais por ano. Ora, os turistas só que-

rem ir onde estão os locais. 

O Time Out Market já foi dis-

tinguido com vários prémios 

nacionais e internacionais, en-

tre eles o Hamburg Food Servi-

ce Award 2018. Que leitura faz 

deste reconhecimento? 

É um enorme orgulho para nós. 

Pensar que um projeto que 

começou numa redação de uma 

“revista cultural e regional”, como 

nos chamavam quando a Time Out 

Lisboa começou, em 2007, é, agora, 

uma referência tão grande no mun-

do do turismo e da restauração inter-

nacional é muito compensador.

O facto de o reconhecimento interna-

cional ser gigantesco, aliás, também 

nos deixa tristes com o pouco reco-

nhecimento nacional que, por vezes, 

sentimos. Uma das grandes apostas 

este ano é, exatamente, reforçar com 

o público local o quanto este projeto 

é nosso, português, e devia ser re-

conhecido como essencial na história 

da cidade. Esta é, provavelmente, 

das empresas que mais está a fazer 

pelo estatuto português lá fora. Nun-

ca poderá ser suficiente se esse re-

conhecimento não for local também. 

Os números referentes a 2018 

revelam que há cada vez mais 

pessoas a visitar o espaço, ten-

do atingido os 3,9 milhões de 

visitantes. Quais os objetivos 

para o futuro, em termos de 

público nacional e estrangeiro?

O tráfego atingido em 2018 bateu to-

das as expectativas. São mais de 10 

mil pessoas por dia, em média, o que 

transforma a operação num enorme 

desafio. Os objetivos são sempre foca-

dos no público nacional. Trazer os lo-

cais, mostrar-lhes a enorme qualidade 

que a cidade de Lisboa tem debaixo 

do nosso teto e fidelizá-los. Só com 

o público nacional a exigir qualidade, 

preços médios e uma experiência fan-

tástica continuaremos a corresponder 

às expectativas dos turistas. Acredita-

mos que a resposta inteligente a esse 

desafio será sempre o que nos fará ter 

este sucesso. Negócios de restauração 

e retalho que sejam pensados e ba-

seados exclusivamente no turismo se-

rão sempre efémeros e temporários. 

E relativamente à oferta gastro-

nómica e cultural, que novida-

des se podem esperar?

Esperamos abrir novos cinco espaços, 

este ano. É sempre importante re-

novar a oferta que vamos tendo no 

mercado. Todos os lojistas sabem que 

o tempo deles, no nosso espaço, é 

finito. A cidade vai mudando, logo, o 

mercado acompanha. Em maio, serão 

anunciadas todas as novas apostas. 

O Piso 1 receberá um novo layout e 

uma loja maior da marca Time Out. 

O serviço de bilheteira, merchan-

dising e aconselhamento turístico 

precisou de mais espaço e, agora, 

será grande e muito bonito. 

O Estúdio e a Academia prome-

tem continuar a trazer os eventos e 

workshops que o público exige. Em 

2018, houve uma aposta muito gran-

de nas produções de teatro nacionais 

para o Estúdio, que vai continuar 

em 2019, e a Academia promete 

trazer todos os chefs do mercado a 

workshops para mostrarem alguns 

segredos do seu sucesso. 

Para assinalar os cinco anos do Time Out Market, pedimos à 

diretora-geral que indicasse cinco motivos para uma visita. A 

gastronomia, a tradição e a inovação são alguns dos pontos 

destacados por Ana Alcobia.

1. Os melhores (chefs, restaurantes, lojas) da cidade estão aqui 

numa política de democratização da comida. Qualidade acessível a 

todos. Pratos de chefs estrela Michelin a 13 euros é único no mundo.

2. Visitar um edifício icónico da cidade que foi renovado e que 

está novamente cheio de vida, não tendo abdicado da sua função 

primordial como mercado de frescos. Venham comprar frescos ao 

mercado tradicional que tratamos com tanto carinho.

3. O Time Out Market é um work in progress:  além de uma agenda 

cheia de eventos, há sempre novidades e novos projetos a surgir, 

logo, nenhuma visita regular será igual à anterior. À quinta à noite, 

damos, normalmente, uns passos de dança, no food hall. É a noite 

que os locais mais gostam.

4. Meta conversa com o vizinho do lado! Fazer uma refeição no merca-

do pode ser uma volta ao mundo! A experiência é única, todos os dias 

estão sentadas numa mesma mesa várias nacionalidades diferentes.

5. Em 2019, vamos abrir cinco mercados, todos eles com origem neste, 

que nasceu em Lisboa, em 2014, pelas mãos de uma equipa portugue-

sa – melhor motivo (de orgulho) que esse não me parece que exista.

Motivos de orgulho
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4. 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

A fundação tem também como 

missão garantir a acessibilidade 

ao centro de documentação e 

investigação, com vista a apoiar o 

estudo da obra dos dois artistas, a 

promoção de exposições, colóquios 

ou conferências, por exemplo, 

sobre temas que contribuam 

para o aperfeiçoamento da 

arte contemporânea e para o 

desenvolvimento da cultura e 

educação artísticas. 

5. 
UMA HISTÓRIA DE AMOR 

E DE PINTURA

O museu Arpad Szenes-Vieira da 

Silva é um museu monográfico, 

criado para albergar a coleção de 

Arpad Szenes (1897-1985) e Maria 

Helena Vieira da Silva (1908-1992) 

que viveram juntos cinquenta 

e cinco anos, entre 1930 e 1985. 

5 MOTIVOS PARA VISITAR

MUSEU ARPAD SZENES-VIEIRA DA SILVA
Esta Visita Guiada leva-nos até à Praça das Amoreiras, mais precisamente 
ao Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva. A diretora do espaço, Marina Bairrão Ruivo, 
revela cinco motivos para conhecer aquele que considera “um museu especial, 
num sítio especial”. Descobrir a história “de amor e pintura” deste equipamento 
cultural, mergulhar na coleção de Arpad Szenes (1897-1985) e Maria Helena 
Vieira da Silva (1908-1992), e apreciar as exposições temporárias são algumas 
das razões destacadas.

1. 
LOCAL

Escolhido pela própria pintora 

Maria Helena Vieira da Silva para 

albergar a sua obra e acolher a 

sua memória e a de Arpad Szenes, 

o edifício corresponde à antiga 

Fábrica de Tecidos de Seda, simples 

e ampla casa pombalina ligada a 

uma estrutura fabril do início do 

século XX, na Praça das Amoreiras, 

perto da sua casa-atelier de Lisboa 

(património da Fundação) e reflete 

a sobriedade e a discrição em que 

Vieira se revia. O imaginário plástico 

de Vieira da Silva foi preponderante 

na escolha do lugar para instalar a 

fundação e na respetiva conceção 

arquitetónica e museográfica.

2. 
OBRA DOS DOIS ARTISTAS

Na exposição da coleção foi 

considerada a dupla natureza da 

obra de Vieira da Silva, ou seja, a 

profunda importância das raízes 

portuguesas e a sua faculdade 

em as universalizar, após contacto 

com o mundo cultural parisiense. 

Procurou-se também mostrar a 

qualidade de Arpad Szenes como 

pintor e como companheiro de 

uma grande pintora, cujo génio 

admirava e por quem sacrificou, 

lucidamente, uma parte das suas 

possibilidades de expressão. 

3. 
EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS 

E ACTIVIDADES

Para um diálogo consistente com 

os públicos têm contribuído as 

atividades desenvolvidas, a relevância 

das exposições temporárias, a 

importante rede de parcerias e 

o envolvimento dos mecenas. 

Promovemos a abertura apostando 

numa proposta programática de 

qualidade, sem desvirtuar a função 

e identidade do museu, apostando 

numa comunicação baseada na 

importância de manter, preservar 

e simultaneamente transformar e 

aprofundar o legado dos dois artistas, 

procurando ter um papel interventivo 

num mundo global e multicultural.

Arpad Szenes e Maria Helena 

conheceram-se numa academia de 

pintura, já com o destino traçado e 

mantiveram-se sempre fiéis à sua 

escolha. Ao longo de um século 

conturbado, passaram por duas 

guerras, viveram em três países 

e testemunharam, em muitos 

casos como participantes ativos, 

vários movimentos intelectuais, 

artísticos e políticos de vanguarda. 

A coleção do museu documenta 

a passagem dos pintores por 

diferentes fases de pesquisa, 

refletindo a sua posição enquanto 

cidadãos e artistas, as suas 

variações de humor e estados de 

alma, a sua situação financeira e 

geográfica. Uma vida espelhada na 

pintura, uma coleção que confirma 

e é justificada pelas vivências 

de Vieira da Silva e de Arpad 

Szenes, é o legado que o museu 

alberga e revela, na sua coleção 

permanente e em exposições 

temporárias. 
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CIDADE INOVADORA, 
ABERTA E TECNOLÓGICA
Lisboa é hoje uma capital 
empreendedora e claramente de 
referência ao nível europeu, que 
mudou muito e rapidamente nos 
últimos anos. Quem o afirma é o CEO 
da Startup Lisboa, Miguel Fontes, que, 
em entrevista à RTL, faz o balanço de 
sete anos de atividade, ao longo dos 
quais foram apoiadas 350 startups e 
criados cerca de dois mil postos de 
trabalho diretos.

MIGUEL FONTES
CEO DA STARTUP LISBOA
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Sete anos dedicados ao em-

preendedorismo e à cidade de 

Lisboa. Como se traduz isto na 

atividade da Startup Lisboa?

A Startup Lisboa foi criada com a 

missão de ajudar os empreendedo-

res ligados ao mundo das startups 

e da tecnologia a iniciarem a sua 

jornada. Nasceu via Orçamento 

Participativo da Câmara Munici-

pal de Lisboa – cidadãos que se 

organizaram e votaram o projeto 

– e abriu portas na Rua da Prata 

em 2012. A Startup Lisboa é uma 

associação sem fins lucrativos, 

cujos fundadores foram a Câmara 

Municipal de Lisboa, o IAPMEI e o 

Montepio Geral (que cedeu o edi-

fício). Ao longo destes sete anos, 

apoiámos mais de 350 startups, 

que, no conjunto, levantaram mais 

de 100 milhões de euros de inves-

timento em capital de risco e cria-

ram cerca de dois mil postos de 

trabalho diretos. Mas, apesar de 

serem números impressionantes, 

não fazem total justiça ao papel 

que a Startup Lisboa teve e tem na 

vida da cidade. Lisboa não só mu-

dou muito nos últimos anos, como 

muito rapidamente.

Quer especificar?

Quando a Startup Lisboa se instalou 

na Rua da Prata, a Baixa evidencia-

va uma realidade completamente 

diferente da que temos hoje. Pra-

ticamente não havia atividade eco-

nómica e, então a partir do final da 

tarde, não se via vivalma. Portanto, 

ao instalar-se, a nossa empresa 

deu, desde logo, um contributo 

indireto no sentido de reanimar a 

vida na cidade. Obviamente que, a 

seguir, houve o boom do alojamen-

to local e do turismo, e, consequen-

temente, a Baixa hoje está muito 

diferente. É vibrante, tem comércio 

de portas abertas e muitas pessoas. 

No que concretamente diz respeito 

ao empreendedorismo e à tecno-

logia, a Startup Lisboa teve um 

papel muito importante no sentido 

de Lisboa ser percecionada inter-

nacionalmente como uma cidade 

inovadora, empreendedora e tec-

nológica. Não foi por acaso que a 

Web Summit, o evento internacio-

nal mais relevante na área do em-

preendedorismo, foi deslocalizado 

de Dublin para Lisboa, onde se irá 

manter por vários anos mais. Foi, 

acima de tudo, o reconhecimento 

de um ecossistema empreendedor 

a funcionar na capital portuguesa. 

E, uma vez mais, sem falsa modés-

tia, acho que podemos reclamar 

também para a Startup Lisboa uma 

parte do sucesso dessa estratégia, 

que levou Lisboa a transformar-se 

em anfitriã de muitas pessoas, quer 

portuguesas quer estrangeiras, que 

aqui querem empreender. 

MUITO MAIS 
DO QUE SORTE

Qual o significado prático da 

frase “It´s not luck, it´s hard 

work” associada à empresa?

Os portugueses tendem muitas ve-

zes a sublinhar dimensões várias 

para o sucesso, mas não a mais im-

portante, que é a do trabalho. Por 

exemplo, quando pensamos em 

Cristiano Ronaldo, muitos esque-

cem-se que aquela performance 

de excelência não tem a ver ape-

nas com o talento nato do atleta. 

Deve-se também a muito trabalho, 

a um esforço diário para superar os 

seus limites. Transpondo esta rea-

lidade para o percurso da Startup 

Lisboa, que se confunde um pouco 

com o da cidade, para chegarmos 

até aqui não foi sorte, conseguimo-

-lo graças ao trabalho árduo de 

muitas pessoas. Por isso, dizemos 

“It´s not luck, it´s hard work”.

Quantos projetos foram já de-

senvolvidos, em que áreas, 

quais os que destaca e qual o 

investimento que representam?

Neste momento apoiamos cerca de 

100 projetos, alguns constituídos 

há bastante tempo como empresa, 

outros em fase de constituição, o 

que, para nós, é irrelevante. Traba-

lhamos com modelos de incubação 

física e virtual, ou seja, a nossa 

proposta de valor tem pouco a ver 

com o espaço, que será, por assim 

dizer, a cereja no topo do bolo. Mas 

o bolo é outra coisa, é aquilo que, 

em cinco eixos, faz diariamente a 

diferença na vida dos empreende-

dores: rede de mentores, rede de 

parceiros, comunicação, captação 

de investimento e comunidade.

 Como se caraterizam os compo-

nentes desses eixos?

Desenvolvemos uma rede de 

mentores constituída por pessoas 

que, pela sua expertise em deter-

minadas áreas e saberes, tecnoló-

gicos e de mercado, entre outros, 

têm a ver com as competências 

de quem está a empreender. Nes-

te momento, contamos com 122 

mentores, por nós selecionados, 

que dedicam horas da sua dispo-

nibilidade pro bono para apoiar 

projetos. Este é um dos principais 

pilares da nossa atividade. O se-

gundo pilar tem a ver com a rede 

de parceiros que desenvolvemos 

ao longo destes sete anos. Trata-se 

de um conjunto muito significativo 

de empresas que apoiam e podem 

fazer a diferença no percurso dos 

empreendedores. Entre as empre-

sas tecnológicas contam-se a Mi-

crosoft, a Google, a Amanzon Web 

Service e a Cisco, e entre as não 

tecnológicas temos, por exemplo, 

sociedades de advogados. São to-

das muito importantes pelo valor 

que geram para os nossos incubados. 

Quando questionado sobre em 

que medida os projetos incuba-

dos na Startup Lisboa acrescen-

tam valor à sociedade e à eco-

nomia, Miguel Fontes declara 

que, mais do que criadores de 

postos de trabalho, fomentam 

uma economia assente no co-

nhecimento e na inovação, o 

que é uma forma muito clara 

de acrescentar valor à cidade. 

“Estamos a proceder a uma re-

novação profunda do nosso te-

cido económico, que tem mui-

to por base startups, ou seja, 

empresas que nascem com um 

mindset completamente dife-

rente. Nascem e pensam glo-

balmente”, salienta, atribuindo 

o facto a uma aposta, feita há 

alguns anos, na qualificação da 

população, nomeadamente dos 

mais jovens. “É neste ambiente 

que surgem as startups. Temos 

pela frente o grande desafio de 

sermos bem-sucedidos numa 

economia marcada pelo digital, 

na qual a chave é o talento, o 

mesmo é dizer pessoas. E nós 

temos a possibilidade tanto de 

formar como de atrair talento e 

há que continuar a crescer com 

base no conhecimento e na ino-

vação”, acrescenta. 

Talento é chave na economia digital

A Startup Lisboa, 
inaugurada em 
2012, tem como 
missão fomentar 
o desenvolvimento 
da iniciativa 
empresarial 
e a criação de 
emprego, através 
da combinação de 
infraestruturas e 
serviços de apoio 
especializados, 
apoiando projetos 
inovadores e 
com potencial de 
internacionalização 
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O terceiro pilar tem, por sua vez, a 

ver com comunicação. Em particu-

lar na fase inicial destes projetos, 

ajudamos muito a romperem bar-

reiras de alguma indiferença ou 

silêncio, por serem pouco conhe-

cidos. Ajudamo-los a tornarem-se 

relevantes e conhecidos, nomea-

damente através da marca Startup 

Lisboa, que tem um poder forte 

nas redes sociais e não só, e que 

pomos ao serviço dessa comuni-

dade de startups incubadas. 

E os restantes dois pilares?

O quarto pilar tem a ver com uma 

solução muito tradicional nas incu-

badoras e que passa por ajudar os 

fundadores das startups quando 

se encontram em modo de fund 

raising, ou seja, captação de in-

vestimento de capital de risco, 

enquanto o último pilar da nossa 

ação tem a ver com a comunida-

de. Acreditamos que a melhor es-

O que nos move 
é fazer de Lisboa 
uma cidade 
de referência 
e também 
ajudar os 
empreendedores 
a alcançarem os 
seus objetivos

tratégia de aceleração para estes 

empreendedores atacarem o mer-

cado, o chamado go to market, as-

senta muito na lógica de promover 

trabalho em comunidade. 

Além destes cinco pilares ofe-

recemos o espaço, onde os em-

preendedores têm salas à sua 

disposição. Contudo, é possível ter 

acesso a tudo isto estando a tra-

balhar noutro espaço, noutra incu-

badora, noutro cowork ou noutro 

escritório. A nossa proposta de 

valor tem mais a ver com isto 

que acabo de dizer do que pro-

priamente com espaço. Hoje em 

dia temos 100 projetos – 40 estão 

connosco fisicamente e 60 em in-

cubação virtual –, os quais estão 

incluídos nos cerca de 350 proje-

tos que apoiámos desde o início 

da Startup Lisboa. No conjunto, 

estas startups já levantaram um 

valor muito acima dos 100 mi-

lhões de euros.  
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Imaginar Lisboa daqui a sete 

anos é difícil, porque, nos dias 

de hoje, sete anos, como se 

vê pelos últimos, são uma 

eternidade, declara Miguel 

Fontes. “Se estes sete anos 

se caraterizaram por um rit-

mo vertiginoso e sabendo 

que estamos a crescer ainda 

mais exponencialmente, os 

próximos sete são realmente 

difíceis de perspetivar”, refe-

re. Todavia, prossegue, Lisboa 

tem tudo para continuar a ser 

uma grande cidade, como já 

hoje é, em termos internacio-

nais. “Está a afirmar-se, clara-

mente, como uma cidade que 

dá cartas no mundo da inova-

ção a vários níveis. É uma ci-

dade onde dá gosto estudar, 

viver, investir e trabalhar, ou 

seja, será ainda mais apetecí-

vel daqui a sete anos. Vai ser 

uma cidade ainda mais cos-

mopolita, vai ganhar popula-

ção, vai crescer”, sublinha.

Lisboa 
vai crescer
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Quer destacar algum exemplo?

É sempre muito ingrato des-

tacar uma ou mesmo mais do 

que uma startup, mas veja-se o 

caso da Uniplaces, uma das mais 

antigas e mais conhecidas. Co-

meçou aqui, na Startup Lisboa, 

apenas com os seus três funda-

dores e hoje emprega mais de 

150 pessoas, tem escritórios no 

Rossio e opera em mais de 30 

cidades europeias. A Uniplaces é 

uma plataforma concebida para 

agregar a procura dos estudan-

tes por alojamento quando estão 

em contexto de mobilidade, no-

meadamente em Erasmus, com 

a disponibilidade dos senhorios. 

Esta plataforma permitiu digita-

lizar um processo que era mo-

roso, tornando possível fazer o 

arrendamento de quartos ou de 

apartamentos online. Uma ou-

tra startup que também nasceu 

aqui, a Indie Campers, mudou 
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por completo o negócio das au-

tocaravanas, mediante a oferta 

de veículos completamente dife-

rentes, muito mais atrativos para 

um público mais jovem. A expe-

riência de consumidor promove é 

igualmente no digital. Entretanto, 

comprou uma concorrente em 

Espanha, está presente em sete 

mercados internacionais e conti-

nua a crescer. Tem mais de 500 

autocaravanas a operar no merca-

do de aluguer. 

Estes são exemplos de sucesso, 

mas claro que há projetos que fa-

lham. Só quem não empreende é 

que não falha e falhar faz parte do 

processo de crescimento de qual-

quer ecossistema. 

NOVO MODELO 
DE NEGÓCIO

Mas o que define, afinal, uma 

startup?

Uma startup é uma empresa que 

desde a primeira hora se sujeita 

a uma concorrência global e não 

apenas ao mercado doméstico 

onde está inserida. É um modelo 

de negócio assente em inovação, 

rapidez e escalabilidade, e com 

capacidade para resolver algo que 

até então não tinha sido resolvido 

ou representava uma oferta pouco 

interessante no mercado. Temos 

connosco muitos casos de startups 

na área da tecnologia, assim como 

nas áreas do comércio e do turis-

mo. Por estarmos numa cidade 

como Lisboa, no início, a par da 

tecnologia, elegemos o comércio 

e o turismo como áreas verticais 

de atuação. Hoje em dia temos 

uma nova área, que denominámos 

Food&Beverage, resultado da di-

nâmica do turismo, que tem feito 

de Lisboa um laboratório excelente 

para a criação de novos conceitos 

de restauração e produtos. Acres-

ce que têm sido desenvolvidas 

soluções tecnológicas para servir 

estas entidades ligadas à restau-

ração, nomeadamente ao nível do 

pagamento e do engagement de 

clientes, entre outras. Este era um 

setor que estava claramente por 

considerar e que decidimos abra-

çar como vertical em termos de 

área de intervenção.

Como surgiu o programa de ace-

leração From Start-to-Table, es-

pecializado no setor da restau-

ração? Em que fase se encontra 

e quais são as perspetivas?

Respondendo à pergunta, começo 

por recordar que a Startup Lisboa 

é, essencialmente, uma incubado-

ra. Já concebemos alguns progra-

mas de aceleração e continuamos 

a fazê-lo, mas essa não é a nossa 

principal atividade. No entanto, 

sempre que identificamos um racio-

nal para avançar, fazemo-lo e foi o 

que aconteceu com o From Start-to-

-Table. Neste caso, teve a ver con-

cretamente com o registo de grande 

procura para incubação na área de 

Food&Beverage, razão pela qual 

decidimos criar um programa de 

aceleração. Todavia este programa 

colocou-nos desafios consideráveis, 

porque quando falamos em startups 

ou PME não se trata apenas de uma 

questão semântica. As startups são 

empresas assentes em propostas de 

valor numa tecnologia e estão mui-

to ligadas, nomeadamente, a inte-

ligência artificial, machine learning, 

software e algoritmos. É essa tecno-

logia que lhes dá a possibilidade de 

alcançarem escalabilidade e de rapi-

damente se tornarem empresas glo-

bais. Ora quando olhamos para um 

setor como o de Food&Beverage, é 

mais difícil reconhecer estas carate-

rísticas. Sabíamos que nos estáva-

mos a afastar do nosso ecossistema 

natural, o das startups tecnológicas, 

para nos aproximarmos de um setor 

mais tradicional como é o das PME. 

Concebemos então um programa 

de cocriação altamente inovador 

com o objetivo de apoiar empreen-

dedores com propostas envolvendo 

novos conceitos de restauração e 

produtos. Neste âmbito foi solicita-

do a um conjunto de startups que 

pensassem em novas soluções tec-

nológicas para a restauração, quer 

no que diz respeito ao cliente quer 

em termos de back office. No fundo 

pusemos dois mundos a trabalhar 

em paralelo, apoiando-se mutua-

mente. Acabámos por selecionar 22 

projetos e o programa de aceleração 

decorreu ao longo de quase nove 

semanas de atividade muito inten-

sa. Terminou em dezembro e desde 

então materializaram-se variadís-

É uma cidade 
onde dá gosto 
estudar, viver, 
investir 
e trabalhar

simos projetos, o que é indicativo 

do sucesso deste programa. É nossa 

intenção realizarmos uma segunda 

edição do programa ainda este ano.

HUB CRIATIVO 
DO BEATO

Falemos agora do Hub Criativo 

do Beato, referido como o gran-

de projeto da Startup Lisboa a 

médio e a longo prazo. Em que 

consiste? 

O Hub Criativo do Beato nasceu, 
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A Startup Lisboa 
teve um papel 
muito importante 
no sentido 
de Lisboa ser 
percecionada 
internacionalmente 
como uma cidade 
inovadora, 
empreendedora e 
tecnológica
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basicamente, a partir de uma visão 

do presidente da Câmara Municipal 

de Lisboa, Fernando Medina, que 

identificou uma oportunidade na área 

que se estende de Santa Apolónia até 

à Expo. Esta zona chegou a ter uma 

atividade logística e industrial inten-

sa, mas foi perdendo relevância e, 

por conseguinte, libertando espaço, 

acabando por se tornar incaracterís-

tica. Neste contexto foi identificada 

uma área enorme, correspondente 

às antigas instalações da Manuten-

ção Militar, com 35.000m2 e cerca de 

20 edifícios. O presidente da câmara 

propôs então ao Estado uma cedên-

cia do espaço por um período longo. 

Isto aconteceu numa altura em que 

Portugal acolhia pela primeira vez 

a Web Summit e Fernando Medina 

queria posicionar Lisboa como uma 

cidade empreendedora e inovadora. 

Foi-nos solicitado que pensássemos 

num conceito e num modelo para 

aquele espaço. O Hub Criativo do Bea-

to foi a nossa resposta a este desafio, 

suscetível de atrair projetos com com-

ponente de inovação em três eixos: o 

do empreendedorismo, com espaço 

para incubação e aceleração e tudo 

o que é caraterístico a esta área; ou-

tro eixo relacionado com as indústrias 

criativas, muito ligadas ao mundo 

tecnológico do som, da imagem e do 

design; e um terceiro eixo ligado ao 

mundo corporate direcionado para 

a inovação aberta. Com base neste 

conceito desenvolvemos um master 

plan, que inclui um amplo conjunto 

de valências, de modo a tornar aque-

le espaço numa nova centralidade 

de Lisboa. O Hub Criativo do Beato 

reflete, no final, a vontade de atrair 

para aquele espaço um conjunto de 

protagonistas e de projetos que aju-

dem Lisboa a posicionar-se definitiva-

mente como uma cidade que se quer 

aberta e empreendedora, inovadora, 

criativa e tecnológica. É o claim do 

projeto e é isto que queremos e ali 

estamos a fazer. 

Em que fase de desenvolvimen-

to se encontra este hub?

Digamos que esta fase equivale a 

estar “a meio da ponte”, ou seja, con-

cluímos toda a parte conceptual e de 

discussão do modelo, e encontramo-

-nos já num período de obra, de im-

plementação, tendo inclusivamente 
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contratualizado com algumas enti-

dades. O Hub Criativo do Beato está 

bastante avançado, mas configura um 

projeto muito ambicioso que requer 

tempo, razão pela qual os primeiros 

edifícios só estarão concluídos a meio 

do próximo ano.  O projeto irá desen-

volver-se ao longo dos próximos anos. 

De que modo a Startup Lisboa 

pretende continuar a ser a enti-

dade de referência no ecossiste-

ma empreendedor de Lisboa?

Continuando a ser, como até aqui, 

relevantes no trabalho que desen-

volvemos e que desde sempre teve 

dois objetivos: ajudar os empreen-

dedores a levar a bom porto as suas 

ideias de negócio e fazer crescer as 

suas empresas, e, num segundo nível 

de missão, contribuir para que Lisboa 

seja reconhecida como uma cidade 

inovadora, aberta e tecnológica. Ser 

relevantes nestes dois planos traduz-

-se na capacidade e na necessidade 

de inovar permanentemente. É isto 

que procuramos fazer diariamente.

Que balanço faz do terceiro ano 

como diretor da Startup Lisboa e 

qual a sua visão para o ecossiste-

ma empreendedor da cidade?

É obviamente um balanço muito 

positivo. Herdei um projeto que era já 

uma marca afirmada, com um valor 

fortíssimo, e isso foi mérito de quem 

a construiu, ao qual impulsionei 

consistência e dinâmica. Dirijo uma 

equipa de 12 pessoas apaixonadas 

pelo que fazem e muito dedicadas. 

Muito do sucesso do nosso trabalho 

tem a ver precisamente com 

esse espírito de missão, que é 

reconhecido por quem se cruza 

connosco. Como disse já, somos 

uma associação sem fins lucrativos 

e o que nos move é fazer de 

Lisboa uma cidade de referência e 

também ajudar os empreendedores 

a alcançarem os seus objetivos. 

CRIATIVIDADE 
É FUNDAMENTAL

O que é necessário para ser um 

bom empreendedor?

Penso que não há uma receita para 

isso, mas há algumas características 

que lhes são comuns: têm que ser 

criativos quando pensam o seu mo-

delo de negócio, ou a sua proposta de 

valor, produto ou serviço, de modo a 

descobrirem uma oportunidade que 

outros não viram. Além da criativi-

dade conceptual, o empreendedor 

tem que ser também muito criativo 

na execução, porque vai enfrentar 

imensas dificuldades e terá que reagir 

aos contratempos, reinventando-se 

permanentemente. Definitivamente, 

um bom empreendedor tem que ser 

criativo e resiliente, não é fácil. A sua 

é uma jornada dura, altamente com-

pensadora quando bem-sucedida, 

ainda que muito penalizante em ter-

mos de vida pessoal. 

Podemos considerar Lisboa como 

uma capital empreendedora?

Absolutamente que sim, sem dú-

vida. Não querendo reclamar um 

título de singularidade, porque 

há outras e o mundo não para, 

Lisboa é hoje claramente uma ci-

dade de referência ao nível euro-

peu, nomeadamente em termos 

de empreendedorismo. O desa-

fio daqui a sete anos passará por 

consolidarmos este ecossistema 

e fazê-lo crescer. É para isso que 

estamos a trabalhar. Temos tudo, 

há apenas que olhar para o futu-

ro com  confiança.

O Hub Criativo 
do Beato reflete a 
vontade de atrair 
um conjunto de 
protagonistas e 
de projetos que 
ajudem Lisboa 
a posicionar-se 
definitivamente 
como uma cidade 
que se quer aberta 
e empreendedora
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TOURS A PÉ PELA CIDADE

São muitos os bairros que compõem Lisboa, 

sendo os de Alfama, Baixa, Bairro Alto e Chiado 

quatro dos mais emblemáticos. A sugestão dada 

pelo site JetSetting Fools é ingressar numa via-

gem a pé por estes pontos de interesse, junta-

mente com outros turistas, através de empresas 

de free walking tours, que permitem conhecer a 

história da cidade. Estas visitas guiadas, embora 

intituladas de gratuitas, requerem um pagamen-

to simbólico no final – em jeito de recompensa 

pela dedicação do guia – esclarece a publicação. 

Em alternativa, quem não pretende gastar di-

nheiro ou juntar-se a um grupo, pode sempre 

aventurar-se numa “visita autoguiada a pontos 

turísticos” ou partir à descoberta de Lisboa “sem 

nenhum destino específico em mente”.

MIRADOUROS COM VISTAS 
DE “OURO”

Se, por um lado, as sete colinas de Lisboa pa-

recem difíceis de percorrer a pé para explorar 

a cidade, por outro, são elas que dão origem a 

JETSETTING FOOLS

DEZ PASSOS PARA EXPLORAR 
LISBOA GRATUITAMENTE
Sarah e Kris são os nomes por detrás do site JetSetting Fools, que apresenta 
dez coisas gratuitas para fazer em Lisboa. No artigo, encontram-se desde 
monumentos e miradouros, a passeios a pé, passando por piqueniques 
nos parques da cidade, sem esquecer uma ida a Belém e, até mesmo, uma 
passagem pelo Cemitério dos Prazeres. Entre tudo isto, fica ainda o fado, o 
pôr-do-sol visto do Cais das Colunas, o rio Tejo observado a partir do Cristo 
Rei, a Feira da Ladra e as muitas igrejas lisboetas.

miradouros “fenomenais”. Estes miradouros e 

terraços, localizados em pontos altos da capital 

portuguesa, permitem observar a “colorida cida-

de”, proporcionando outra perspetiva da mes-

ma, tornando-os numa atração imperdível para 

quem visita Lisboa. E, além disso, são completa-

mente gratuitos.

OLÁ, BELÉM!

Entre Lisboa e Belém, há apenas quatro quiló-

metros de distância, que vale a pena percorrer. 

Relativamente a esta zona histórica, a publica-

ção começa por referir que, “nos anos 1500, foi 

a partir de Belém que partiram navios em rotas 

comerciais e em busca de novas descobertas”. 

Também a arquitetura manuelina, resultante 

dessa época, e que se mantém até hoje, é des-

tacada.

Mas não é apenas a história que faz com que 

Belém seja “um local a visitar”, pois tem uma 

“enorme quantidade de museus e pontos de 

vista panorâmicos impressionantes”, afirma o 

site. E, claro, não falta a referência aos famosos 

Pasteis de Belém.
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Assim, Belém é considerado um dos melhores 

passeios “de um dia”, em Lisboa, podendo ser 

“totalmente grátis”, se se optar por não entrar 

nos pontos turísticos que exigem bilhetes e, sim-

plesmente, aproveitar a atmosfera da zona. Con-

tudo, aqueles que pretendem visitar monumen-

tos, não podem perder o Mosteiro dos Jerónimos, 

a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos. 

A ICÓNICA FEIRA DA LADRA

De acordo com o JetSetting Fools, visitar merca-

dos e feiras no estrangeiro é uma ótima maneira 

de conhecer a vida local das cidades. No caso de 

Lisboa, é destacada a Feira da Ladra.

Com 100 anos de existência, esta feira encontra-

-se na zona do Panteão Nacional, no bairro de 

Alfama, e apresenta uma variedade de produtos 

“impressionante”, que vai desde livros e antigui-

dades valiosas a roupas e objetos usados, como 

telemóveis, máquinas de costura, capacetes e 

alisadores de cabelo. Os autores do texto afir-

mam que se divertiram bastante quando pas-

searam pelo mercado e realçam que a miscelâ-

nea de itens expostos “faz parte do charme da 

Feira da Ladra”.

AS IGREJAS HISTÓRICAS 
DE LISBOA

“Lisboa tem um número impressionante de 

igrejas dentro do centro da cidade”, lê-se na 

publicação. A história e a arte inerentes a estes 

edifícios fazem com que sejam apontados como 

um “must-do” numa visita à capital portuguesa. 

A isto, junta-se o facto de a entrada ser gratuita, 

apesar de algumas das igrejas se terem tornado, 

efetivamente, atrações turísticas. 

O CRISTO REI

É na margem sul que está a estátua do Cristo 

Rei, que tem 27 metros de altura e fica num 

pedestal de 60 metros, oferecendo uma vista 

“fabulosa” sobre o rio Tejo, a Ponte 25 de Abril, 

e a cidade de Lisboa. No local, há jardins aber-

tos ao público, gratuitamente, e encontra-se 

também uma capela, na base da estátua.

Há espaço ainda para indicar a melhor – e mais 

barata – forma de chegar ao Cristo Rei: barco, 

com destino ao Terminal Marítimo de Cacilhas. 

Depois, segue-se uma caminhada de 45 minu-

tos, até à estátua.

FADO

“O fado está para Lisboa como a música country 

está para o Tennessee: é icónico, e ouvir o som 

com alma é uma das melhores coisas a fazer 

em Lisboa”. Quem o diz são os autores do texto, 

Sarah e Kris. Embora o fado seja uma das gran-

des marcas da capital portuguesa, não é comum 

ouvi-lo nas ruas, mas sim nas típicas casas de 

fado. Neste ponto, são destacados a Tasca do 

Chico, no Bairro Alto, onde não é cobrada entra-

da para as sessões de fado, e o Fado in Chiado, 

um espetáculo de fado com um preço conside-

rado acessível. 

QUANDO O SOL SE PÕE

Uma coisa é certa, de acordo com a publicação: 

“Lisboa não tem escassez de pontos turísticos 

para ver o pôr-do-sol”. Contudo, um dos melho-

res locais é “a partir dos degraus ribeirinhos do 

Cais das Colunas”. Construído em 1700, este cais 

com duas colunas, no qual desemboca a Praça 

do Comércio, era o ponto de entrada para quem 

chegava à cidade de barco.

Atualmente, é considerado “um local popular 

para se sentar, relaxar e observar as vistas es-

petaculares do pôr-do-sol sobre o rio Tejo”, de 

descreve o site JetSetting Fools.

Dada a localização, há uma referência ao facto 

de a Praça do Comércio ser uma das mais impor-

tantes da capital e de ser palco frequente para a 

realização de eventos. 

UM PIQUENIQUE 
NUM PARQUE LISBOETA

Os autores do artigo referem que, quando está 

bom tempo, uma das suas atividades preferidas, 

em Lisboa, é “fazer um piquenique e ir para um 

parque”. Aliás, não faltam opções de parques, 

no centro da cidade, que se tornam ideais tanto 

para relaxar, como para desfrutar de uma refei-

ção ao ar livre. O Jardim da Estrela, a Tapada das 

Necessidades, o Parque Eduardo VII e o Martim 

Moniz são alguns desses locais.

IR AO CEMITÉRIO 
DOS PRAZERES

Normalmente, ao planear um roteiro em Lisboa, 

não se pensa em visitar cemitérios. Contudo, 

Sarah e Kris vêm contrariar essa expectativa, re-

ferindo que os cemitérios da capital portuguesa 

“são lugares bonitos para ver” e, de entre eles, 

destacando o dos Prazeres. Este cemitério his-

tórico está repleto de esculturas e é o “lugar de 

descanso final” de personalidades famosas lis-

boetas. O Cemitério do Alto de São João é outra 

das sugestões. 
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DO SÉCULO IX AO PRESENTE

É no século IX, no período de ocupação 

muçulmana do território, que se encontram as 

origens do Castelo de Sesimbra, tendo sido uma 

das mais importantes fortificações costeiras a sul 

de Lisboa. Foi também uma peça ativa na defesa 

da capital, durante o período medieval.

Em 1165, o espaço foi conquistado por D. Afonso 

Henriques, mas acabou por ser perdido para os 

Almóadas, em 1191. 

A reconquista definitiva deu-se oito anos mais 

tarde, por iniciativa de D. Sancho I, monarca que 

atribuiu o primeiro foral à vila de Sesimbra, que, 

à data, estava sediada no interior do castelo.

Em 1236, o castelo foi doado à Ordem de San-

tiago, que já detinha extensas propriedades na 

Península de Setúbal, e à qual se atribui a edifi-

cação da cerca defensiva do povoado. 

Já no século XIV, D. Dinis ordenou o reforço do 

conjunto, tendo-se, então, edificado uma torre a 

poente, no ponto mais elevado, com o intuito de 

controlar melhor a costa.

CASTELO DE SESIMBRA

HISTÓRIA ENTRE MURALHAS
Com séculos de história, o Castelo de Sesimbra é o último dos castelos 
portugueses sobre o mar a manter a traça medieval. Classificado como 
Monumento Nacional, a 16 de junho de 1910, apresenta vários motivos 
de interesse, como as muralhas, que proporcionam uma vista única sobre 
a vila e sobre o mar.

O monumento 
tem um centro 
de interpretação 
do património,  
uma igreja e 
um cemitério 
desativado

A importância estratégica do castelo, na defesa das 

fronteiras marítimas e terrestres do reino, levou a 

que fosse alvo de diversas ampliações, durante toda 

a Idade Média. Contudo, a partir do século XV, o de-

senvolvimento de atividades marítimas – como a 

pesca e a construção naval –, na Póvoa Ribeirinha, 

levou a que a população se fosse sediando, progres-

sivamente, junto à baía. A passagem para a época 

moderna trouxe, então, uma nova realidade ao cas-

telo, que viu a sua importância ser diminuída, em 

benefício da póvoa marítima, especializada na cons-

trução naval e nas artes da pesca. Nessa altura, a 

defesa da costa passava por fortificações modernas 

e adaptadas ao uso de pólvora, em detrimento das 

altas muralhas medievas – que eram vulneráveis ao 

tiro horizontal, proveniente das bombardas.

Este decréscimo de importância levou a que, com 

o passar dos séculos, o monumento começasse a 

apresentar sinais de abandono, que se foram acen-

tuando, até um estado avançado de ruína, que co-

meçou a ser travado em 1933. Entre 1933 e 1945, 

foram feitas obras de conservação, promovidas pela 

Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais.

Hoje em dia, o castelo está sob gestão da Câmara 

Municipal de Sesimbra, que também já realizou 

obras de melhoria e requalificação do espaço.

A HISTÓRIA EM EXPOSIÇÃO

Atualmente, a história do Castelo de Sesim-

bra mantem-se viva, não só, no seu exterior 

e na sua arquitetura, mas também no inte-

rior, onde são apresentadas duas exposições 

permanentes sobre a sua história. 
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Além disso, o monumento tem um centro de 

interpretação do património – que disponibi-

liza informação sobre os principais pontos de 

interesse culturais e naturais do concelho – 

uma igreja e um cemitério desativado.

VISITAR O CASTELO

Este monumento de Sesimbra, de acesso gra-

tuito, disponibiliza um circuito museológico 

que permite que quem o visita possa, de for-

ma autónoma, usufruir e conhecer diversos 

pontos de interesse. As muralhas do castelo 

também estão abertas ao público, podendo 

ser percorridas pelos visitantes que, simulta-

neamente, usufruem de vistas privilegiadas 

sobre a região.

O castelo está 
sob gestão 
da Câmara 
Municipal de 
Sesimbra, que 
também já 
realizou obras 
de melhoria e 
requalificação 
do espaço

Visitar o monumento requer cerca de uma hora 

e meia, sendo feita a seguinte sugestão, em 

termos de distribuição do tempo pelos espaços:

O percurso pode ser iniciado na Igreja de Nossa 

Senhora da Consolação do Castelo, sendo que 

conhecê-la demora cerca de 30 minutos;

Daí, deve seguir-se para as Ruínas Medievais, 

nomeadamente a Casa da Vereação e o Antigo 

Hospital do Corpo Santo, que levam 15 minutos 

a conhecer. Também em 15 minutos se vê a Al-

cáçova e a Torre de Menagem; 

Segue-se a Porta do Sol e o Baluarte, que demo-

ram um quarto de hora a ver vistos, cada um, 

tal como a Torre Nova, local onde termina esta 

sugestão de visita.

A PLANTA DO MONUMENTO

O Castelo de Sesimbra apresenta uma plan-

ta irregular e ocupa todo o topo da encosta. A 

alcáçova com torre de drenagem e os torreões 

compõem o lado nascente do edifício, enquanto 

o restante perímetro contém a cerca vilã. Esta 

cerca é protegida, nas portas, por torreões, e, no 

seu extremo poente, por uma torre.
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Lisboa parece-me semelhante à alma humana: 

nas ruas mais escuras encontramos a beleza de 

um poema ou de uma canção, nas ruas mais lumi-

nosas encontramos palavras duras ou mais feias.

Lisboa surpreende, tal como a alma humana: 

cresce e evolui. Desde os bairros mais típicos 

aos mais novos, respira-se um frenesi que atrai, 

e encanta. Do Bairro Alto, onde canto, de Al-

fama e as suas vielas, de Alvalade, Penha de 

França, as Avenidas Novas e os seus prémios 

Valbom. E é surpreendente a renovação que 

tem sofrido. Uma renovação que, para o bem 

e para o mal, torna a cidade mais aberta, mais 

recetiva, mais procurada. 

LISBOA, UMA CIDADE ARTÍSTICA 

Para mim, a Lisboa que se pode conhecer co-

meça ali no Bairro Alto e vai descendo pela 

Glória ao Rossio, ver as ondas da praça que não 

falam só do rio, mas de um país que foi vários. 

Depois tem de incluir a Praça do Comércio, que 

é também o Terreiro do Paço, porque Lisboa, 

como já disse, não é una: é várias, e vemos 

um espaço que já foi palácio, já foi centro de 

negócios e agora é um centro de lazer. E tem de 

incluir Alfama, e a igreja de Santo António, que 

também conseguiu a proeza de ser vários, de 

Lisboa e de Pádua. E incluir a Sé e o Teatro Ro-

mano, porque Lisboa já foi romana, árabe, fení-

cia… O que faz de Lisboa também tão especial 

é o Tejo, que ilumina a cidade em dias de sol, 

que se carrega de romantismo e de histórias, 

de gente que foi, de gente que vem ainda, em 

barcos de cruzeiro. Nada como um belo dia para 

passear à beira do Tejo, para ir a Belém e ver ao 

longe o Cristo Rei, também ele a ver Lisboa, e 

a sua variedade.

É ali em Belém que, tal como Lisboa, também 

eu vou mostrar os vários que sou. Vou pôr de 

lado a minha roupagem do fadista e mostrar 

um outro eu, uma outra tonalidade, uma ou-

tra canção. No dia 1 de junho, o CCB vai po-

der ouvir as minhas novas canções, com dois 

outros grandes artistas: o João Paulo Esteves 

da Silva e o Jarrod Cagwin, com o meu novo 

trabalho “Respeitosa Mente”. Um nome que 

não é uno: é vários. Tal como a alma humana. 

Tal como todos nós.

Lisboa não é una, “é várias”. Quem o diz é o fadista Ricardo Ribeiro, que 
compara a capital portuguesa à alma humana, de que conhece milhares de 
tonalidades e que vê “sempre pronta para algo novo”. Este Postal convida 
a uma viagem pelos vários bairros e zonas lisboetas, destacando também a 
surpreendente renovação que têm sofrido, tornando a cidade “mais aberta, 
mais recetiva, mais procurada”.

Eu vejo Lisboa como uma cidade artística. Uma 

cidade por vezes discreta e recatada, mas que 

esconde entre as suas quatro paredes vozes 

deslumbrantes que cantam, escrevem, com-

põem, pintam. Uma veia de criatividade que 

nem sempre extravasa, mas pulsa, vibrante, 

com vontade de ser ouvida. Uma alma em tur-

bilhão que, por vezes, se derrama e deixa es-

capar cá para fora tudo aquilo de que é capaz. 

Numa linda revelação.

Lisboa, como a alma humana, não é una: é mui-

tas. Não é só fadista, é cantora de outros géneros, 

é escritora, é poeta. Tem milhares de tonalidades 

e cores, numa cidade do Atlântico com a vida do 

Mediterrâneo. E está sempre pronta para algo novo. 

Para provar, para mostrar, para experimentar.
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MARÇO 2019
ASSOCIATIVISMO

ÓRGÃOS SOCIAIS

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
>	Dias 4 a 7 – ITB;

>	Dia 6 – CI Peixe em Lisboa;

>	Dia 7 – FALSEC;

>	Dia11 – CTP – Almoço de trabalho com Ministro Adjunto e da Economia e 

Secretária de Estado do Turismo;

>	Dia 12 – CEPT – Conselho Estratégico para a Promoção Turística;

>	Dia 13 – Inauguração da BTL e apresentação do plano de contingência 

verão 2019 do aeroporto;

>	Dia 18 - Reunião do Conselho Diretivo da CTP;

>	Dia 20 - Apresentação resultados Projeto Tur&Bairros.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

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

Restaurantes 15

Alojamento 34

Agências de viagens 23

Passeios e circuitos 13

Transferes e Rent-a-Car 10

Outros 3

TOTAL 98

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

>	Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

>	Revista Follow Me Lisboa;

>	Workshop EUA 2019 – Abertura de inscrições;

>	Convocatória para Assembleia Geral Eleitoral.

PROMOÇÃO TURÍSTICA

PROMOÇÃO DO DESTINO – CANAIS ONLINE – PROJETO 
DIGITAL

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

>	Adaptação de textos e hiperligações;

>	Introdução dos PDF das publicações mensais;

>	Atualização de outros conteúdos.

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

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

Redes Sociais;

POSTS REDES SOCIAIS
> Facebook  61

> Twitter  73

> Instagram 54

> Pinterest  21

VISITAS AO SITE: 243.472

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 tra-

de nos certames internacionais de 2019, através do portal Feiras do TP;

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

Participação de Lisboa com módulo de destino integrado no stand de Portugal;

>	BTL 2019 – Participação de Lisboa com agendamento de encontros com 

operadores de turismo.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>	ARGENTINA – Programa TV “Muy Viajera”. Programa realizado em Lisboa.  

Presentes dois elementos;

>	ARGENTINA – Blogue “El Mundo a nuestros pies”. Programa realizado 

em Lisboa. Presentes três elementos;

>	BÉLGICA – Blogue “Reisetipsmetkids”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes dois elementos;

>	BÉLGICA – “Hot Spots in Lisboa”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

três elementos dos seguintes meios de comunicação: blogue www.augou-

tdemma.be,  blogue “The After Work”, blogue “Femmes d’Aujourd’hui”;

>	ESPANHA – Revista “Fucking Young”. Programa realizado em Lisboa. pre-

sentes dois elementos;

>	ESPANHA – TV “Málaga”, em colaboração com o TP. Programa realizado 

em Lisboa. Presentes dois elementos;

>	ESPANHA – Blogue “El Giroscopo”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes dois elementos;

>	ESPANHA – Revista “I Love Bilbao”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes dois elementos;

>	ESPANHA – Revista “NT”, em colaboração com o TP. Programa realizado 

em Lisboa. Presentes dois elementos;

>	EUA – “SD Family”. Programa realizado em Lisboa. Presentes quatro elementos;

>	HOLANDA – “Hot Spots in Lisboa”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes dois elementos dos seguintes meios de comunicação: revista “Mar-

griet”, revista “Vriendin”, revista “Marie Claire”, portal “AllinMam.com”, 

portal “Reislegende.nl”;
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>	IRLANDA – TV “RTE”, em colaboração com o TP. Programa realizado em 

Lisboa e na região. Presentes cinco elementos;

>	ITÁLIA – Revista “Bell’Europa”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

um elemento;

>	ITÁLIA – Revista “ELLE”. Programa realizado em Lisboa. Presente um 

elemento;

>	ITÁLIA – Revista “VOGUE”. Programa realizado em Lisboa. Presente um 

elemento;

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

Presente um elemento;

>	REPÚBLICA CHECA – Revista “Statuss”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes dois elementos.

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS
>	MULTIMERCADOS – Fam trip “Post-tour” BTL 2019. Programa realizado 

em Lisboa e Região. Presentes 12 participantes;

>	ESPANHA – Fam trip “Valesa”. Programa realizado em Lisboa e Região. 

Presentes 12 elementos;

>	FRANÇA – Fam trip “Rencontre des voyages Ailleurs/ André Tours. Pro-

grama realizado em Lisboa e Região. Presentes 170 participantes;

>	UCRÂNIA – Fam trip “PBS Travel”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes 12 elementos.

OUTROS
APOIO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO
>	ALEMANHA – Rádio “Bayerischer Rundfunk”;

>	BRASIL – Revista de Bordo “GOL”;

>	ESPANHA - Portal “Cerodosbé”;

>	ESPANHA – Portal “Viajens e Turismo”; 

>	EUA – Jornal “New York Times”;

>	FRANÇA – Grupo editorial “Sequoia Editions”;

>	ITÁLIA – Revista “Bell’Europa”;

>	LUXEMBURGO – Revista de bordo “Flydoscope”; 

>	REINO UNIDO – Portal “Mr & Mrs Smith”;

>	REINO UNIDO – Barómetro “Post Office”;

>	REINO UNIDO – Revista “Boat International”.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>	Contratação pubs – convention source, AMI, M&IT.

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

corporate e associativos, de 2020 a 2023.
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APOIO NAS EDIÇÕES EM LISBOA
>	EHRA – ESC;

>	H-20;

>	ATP Activity; 

>	Inaraí Brasil; 

>	VRMA; 

>	EURAM; 

>	Security Cargo Network; 

>	LBMA; 

>	Prudential Malasya TOP Achiever’s Trip;

>	EACR;  

>	ADHD; 

>	ITS Europe; 

>	Materials; 

>	Trivselreiser – Travel Invest; 

>	Velo-City.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>	VI evento associativo 2021;

>	VI evento associativo 2022; 

>	VI evento corporate nov 2019;

>	VI evento corporate 2020.

SALES BLITZ
>	Mercado Holanda - Ação iniciativa do LCB. Equipe com três associados 

LCB – um hotel de 5 estrelas, um de 4 estrelas e DMC. Realizadas dez reu-

niões com potenciais clientes e durante três dias na Holanda. Organização 

e acompanhamento integral pelo LCB.

PROMOÇÃO DE GOLF

CAMPANHA DE PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>	Acompanhamento da campanha online.

PRESS TRIPS
>	REINO UNIDO – Fam trip “Bunkered”. Programa realizado em Lisboa e 

Região. Presentes dois elementos;

>	FRANÇA – Press trip “Mulligan Magazine”. Programa realizado em Lisboa 

e na Região de Lisboa. Presentes dois elementos.

PLANO DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDAS

PROGRAMA DE INICIATIVA DAS EMPRESAS
Receção de propostas das seguintes empresas, ou grupos de empresas:

>	Buzz DMS;

>	Widetravel;

>	Corinthia Lisboa;

>	Genius Y Meios;

>	Sheraton Lisboa;

>	Living Tours;

>	Pestana Palace e Pousada de Lisboa;

>	AIM Group;

>	Carristur;

>	Caravel on Wheels;

>	Hotel Marquês Pombal e Hotel Roma;

>	RDMC;

>	Oasis;
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>	Lisbon by Boat;

>	Lisboat;

>	Portimar;

>	Minor Hotéis;

>	1908 e You and the Sea;

>	Hotel Aldeia dos Capuchos;

>	Doc DMC.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA
>	Edição do 183.º número da Revista Institucional do Turismo de Lisboa (RTL).

BTL 2019
>	Produção de artes-finais para painéis do stand;

>	Coordenação do envio e recolha de materiais promocionais e outros con-

sumíveis para o stand;

>	Distribuição de bilhetes e livre-trânsito às entidades oficiais.

MELHORIA DA INFORMAÇÃO  
E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

GUIA FOLLOW ME
>	Produção do n.º 279, de abril;

>	Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>	Lisboa – 195.829

>	Sintra – 27.275

>	Ericeira – 1514

>	Arrábida – 991

>	TOTAL DE TURISTAS ATENDIDOS: 225.609

>	Lisboa Story Centre – 10.579 visitantes

>	Arco da Rua Augusta – 18.443 visitantes

>	Mitos e Lendas de Sintra – 1.093 visitantes

>	Experiência Pilar7 – 6.128 visitantes

>	Lisboa Card – 29.988 cartões vendidos

>	PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 338

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DAS CENTRALIDADES

ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS DA ARRÁBIDA
>	Participação na apresentação do projeto “Janelas da Arrábida”, em 

Palmela.

ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS DE LISBOA
>	Reunião CM Loures sobre PCV, Lisboa Card e Enoturismo.



EuroSouvenirPT @EuroSouvenirPT
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TAP AIR PORTUGAL 
FOI A MAIS PONTUAL 
NO HUB DE LISBOA 
EM MARÇO 
 

A TAP Air Portugal ocupou, em março, o primeiro 

lugar de pontualidade, na lista de companhias 

aéreas europeias que mais operam no Aeropor-

to Humberto Delgado, em Lisboa.

A companhia portuguesa iniciou 2019 com valores 

de pontualidade históricos e, “mesmo tendo uma 

operação mais complexa, de conectividade, e com 

mais voos por dia do que as restantes companhias 

que operam no Aeroporto de Lisboa”, conseguiu ser 

a mais pontual, com 83% de voos pontuais, mais 

3% do que o segundo classificado, revelou a TAP.  

Para a companhia, estes números são o reflexo 

dos investimentos que tem feito nos últimos dois 

anos, nesta matéria, destacando, entre outros, a 

implementação de novos procedimentos de em-

barque, os terminais de self check-in, o aumento 

de pessoal nas equipas operacionais no aeroporto, 

mas também o “esforço e dedicação” de todos os 

colaboradores. A estes elementos, junta-se a “de-

cisão inédita de ter três aeronaves de reserva (para 

minimizar os efeitos de imprevistos na operação)”. 

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

Tel.: 218 415 000

www.flytap.pt 

PALÁCIO DO GOVERNADOR 

JUNTA-SE À GREAT HOTELS OF THE WORLD

A NAU Hotels & Resorts afiliou três unidades ho-

teleiras à internacional soft brand Great Hotels 

of the World (GHOTW), entre as quais o Palácio 

do Governador, em Lisboa. 

O CEO do grupo NAU Hotels & Resorts, Mário Aze-

vedo Ferreira, revela ter grandes expectativas na 

adesão das unidades a esta rede. “Consideramos 

que todas possuem características adequadas aos 

brand standards da marca, e estamos muito con-

fiantes que, após a recente aquisição da marca 

pela GuestCentric, a GHOTW irá aumentar a sua 

notoriedade internacional e níveis de serviço em 

benefício dos seus membros”, concluiu. 

Já o CEO da Great Hotels of The World, Pedro 

Colaço, destaca que o facto de os hotéis da 

NAU Hotels & Resorts se tornarem membros 

desta rede vem confirmar que “a Great Hotels 

of The World é a marca de referência para 

hotéis independentes, que compreendem 

os benefícios de se associarem a uma mar-

ca global que lhes oferece serviços de ma-

rketing e vendas suportados pela tecnologia 

GuestCentric”.

Rua Bartolomeu Dias, 117, Lisboa 

Tel.: 212 467 800

www.nauhotels.com

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

APOIA VEGGIE WORD 

O Veggie World é o maior e mais antigo even-

to da Europa que promove produtos de origem 

vegetal, dedicado a profissionais e ao público, 

e está de volta ao Pátio da Galé, nos dias 25 e 

26 de maio, com o apoio da Câmara Municipal 

de Lisboa.

Esta é já a terceira vez que o evento se realiza 

na capital portuguesa, mas é a primeira com o 

apoio da edilidade.

Esta edição conta com mais de 80 expositores, 

além de ter um programa diversificado de apre-

sentações públicas, showcookings e workshops 

relacionadas com o estilo de vida 100% vegetal. 

A organização do evento afirma que “a susten-

tabilidade e a promoção de produtos nacionais a 

nível europeu são de grande importância tanto 

para os expositores como para o organizador”, 

considerando ainda que é um “engrandecimen-

to para Lisboa e, por conseguinte, para Portugal”.

Paços do Concelho, Praça do Município, Lisboa

Tel.: 213 227 106

www.cm-lisboa.pt
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VILA GALÉ COLLECTION 
PALÁCIO DOS ARCOS

APRESENTA 
JANTARES 
DE POESIA

O hotel Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, 

em Paço de Arcos, junta a poesia à gastronomia 

e apresenta jantares com declamações de poe-

mas, todas as sextas-feiras. 

O programa inicia-se sempre às 19:45 com uma 

bebida de boas-vindas, no Bar Tertúlia, seguin-

do-se o jantar com um menu exclusivo e de-

clamação de poemas na sala Fernando Pessoa. 

O ator Eurico Lopes é o declamador residente, 

“mas os comensais também poderão participar 

com poemas seus ou de outros autores”, revela 

a unidade hoteleira. 

O preço do jantar é de 35 euros por adulto e 

inclui entrada, prato principal, sobremesa e vi-

nhos Santa Vitória, enquanto as crianças até 

aos 12 anos têm 50% de desconto. Contudo, é 

obrigatório fazer reserva – através do telemóvel 

965014511 ou pelo email palacio.reservas2@

vilagale.com – e o estacionamento no parque do 

hotel é gratuito.

Largo Conde das Alcáçovas, Paço de Arcos 

Tel.: 210 493 200

www.vilagale.com

HOTEIS HERITAGE LISBOA 
RECEBEM 
PRÉMIO “OS MAIS 
PROCURADOS”

As cinco unidades dos Hoteis Heritage Lisboa fo-

ram distinguidas com o prémio Loved by Guests 

Boutique “Os Mais Procurados” 2019, do site de 

viagens Hoteis.com.

A atribuição do galardão baseia-se nas avaliações 

dos clientes que estiveram hospedados nos ho-

téis, que foram verificadas pelo Hoteis.com, pla-

taforma que conta, atualmente, com mais de 325 

mil hotéis, em cerca de 19 mil destinos mundiais. 

Os Hoteis Heritage Lisboa reúnem unidades de 

charme localizadas no centro histórico de Lisboa, 

em antigas casas ou edifícios históricos, sendo 

estas o Hoteis Heritage Lisboa: As Janelas Ver-

des, Heritage Avenida Liberdade Hotel, Hotel 

Britania, Hotel Lisboa Plaza e Solar Do Castelo. 

Assim, o prémio é visto como “mais um re-

conhecimento internacional da excelência do 

serviço dos Hoteis Heritage Lisboa que é oferecido 

nestas unidades”.

Avenida da Liberdade, 28, Lisboa

Tel.: 213 404 040

www.heritage.pt

BELAS CLUBE DE CAMPO 

REDUZ PEGADA 
ECOLÓGICA 
NO GOLFE    

A Academia de Golfe do Belas Clube de Cam-

po aposta na redução da sua pegada ecológica, 

através de uma parceria estabelecida com a Nis-

san, que se insere na política de sustentabilida-

de desenvolvida pelo André Jordan Group.

O objetivo desta aliança passa por assegurar as 

deslocações dos jovens jogadores da Academia 

para os vários torneiros ao longo do ano, num 

veículo 100% elétrico e ecológico: o Nissan 

e-NV200 EVALIA.

Para o CEO do André Jordan Group, Gilberto Jor-

dan, a sustentabilidade faz parte do ADN do Gru-

po, considerando que esta parceria contribui para 

“tornar a prática do golfe ainda mais sustentável, 

uma vez que os veículos elétricos traçam um 

novo conceito de mobilidade reduzindo grande 

parte das emissões de gases para a atmosfera”.

Alameda do Aqueduto, Clubhouse, Belas

Tel.: 219 626 640

www.belasclubedecampo.pt
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AMOREIRAS SHOPPING CENTER

RAQUEL STRADA 
É A NOVA 
EMBAIXADORA

O Amoreiras Shopping Center elegeu a reconhe-

cida influencer na área da moda e tendências 

Raquel Strada como embaixadora para 2019, 

numa campanha institucional multimeios, com 

o claim “A Tendência é Amoreiras”.

O shopping e o seu Miradouro 360º são o ce-

nário desta campanha, que retrata a IT Girl no 

Amoreiras, em vários espaços públicos, com o 

intuito de gerar identificação imediata do públi-

co com a campanha.

A diretora de Marketing da Mundicenter, Mar-

garida Romão, afirma que “a Raquel personifica 

os valores da marca Amoreiras: é sofisticada, 

elegante, sóbria e simultaneamente próxima. É 

uma figura de elevado reconhecimento público 

que reúne todas as características de uma tren-

dsetter, o que vai ao encontro do novo conceito 

de comunicação".

Já Raquel Strada considera que ser embaixado-

ra do Amoreiras é um sonho tornado realidade. 

“Desde pequena que sou cliente assídua do sho-

pping, conheço os cantos à casa e quase todos 

os lojistas! Sempre imaginei ser a cara deste 

centro comercial. Estou muito feliz”, concluiu.

Av. Eng. Duarte Pacheco, Lisboa

Tel.: 213 810 200

www.amoreiras.com

MONTE MAR LISBOA

DISPONIBILIZA 
SERVIÇO UBER EATS

O restaurante Monte Mar Lisboa anunciou que já 

tem serviço de entregas ao domicílio Uber Eats 

para os seus clientes.

Entre as várias opções do Monte Mar Lisboa 

disponíveis na plataforma Uber Eats, encontram-

-se as seguintes: Salada de Polvo, Ameijoas do 

Algarve à Bolhão Pato, Sopa de Peixe, Gambas 

al Ajillo, Polvo, Bacalhau à Lagareiro e Filetes 

de Pescada fresca com Arroz de Berbigão. Em 

termos de tempo das entregas, estas ocorrem 

num espaço de cerca de 30 minutos desde que 

o pedido é feito, segundo o restaurante.

Esta novidade vem juntar-se ao serviço de trans-

porte Uber gratuito, todos os dias, para almoços 

e jantares no Monte Mar Lisboa.

Rua da Cintura, Armazém 65 

(antigo armazém F), Lisboa

Tel.: 213 220 160

www.mmlisboa.pt

STAR INN LISBON

“GOLD CERTIFICATE” 
DA FORESEE FOOD 
SAFETY

O hotel Star inn Lisbon conquistou, pela primeira 

vez, o “Foresee Gold Certificate of Excellent Food 

Hygiene Standards”, que reconhece os excelen-

tes níveis de controlo em higiene e segurança 

alimentar no setor de alimentos e bebidas prati-

cadas na unidade hoteleira.

O “Gold Certificate” é atribuído pela ForeSee Food 

Safety, um sistema de gestão de segurança ali-

mentar, água e ar, integrado e informatizado, aces-

sível através da Internet, que, de acordo com o Star 

inn Lisbon, oferece todas as informações necessá-

rias para a gestão de operação de alimentos com 

segurança. Além de inovador, este sistema é fácil 

de ser utilizado e torna-se importante, entre outras 

situações, na prevenção de Legionella e nos proce-

dimentos e verificação de piscinas e água potável.

Aeroporto Internacional de Lisboa, Rua C, 2, 

Lisboa

Tel.: 218 425 700

www.hotelstarinn.com



 | Market Place
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

M
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

46

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

46

 | Market PlaceM

VOX PORTUGAL

RENOVA COLABORAÇÃO 
COM PARQUES DE SINTRA

Pelo terceiro ano consecutivo, a Vox Portu-

gal mantém a colaboração com a Parques de 

Sintra-Monte da Lua, assente na disponibi-

lização de radio-guias Vox, que podem ser 

alugados em três dos palácios geridos pela 

entidade. 

O Palácio da Pena, o Palácio Nacional de 

Queluz e o Palácio Nacional de Sintra são os 

locais onde é possível alugar este serviço, 

que permite “uma maior qualidade nas vi-

sitas guiadas”. 

A Vox Portugal afirma ainda que os radio-

-guias oferecem aos visitantes a possibili-

dade de viverem “uma experiência única, 

nestes locais mágicos”.

Rua Luís Braille, 6, R/C, Loja C, Lisboa

Tel.: 215 903 387

www.voxtours.pt  

HOTEL LISBOA PLAZA 

OBTÉM 
CERTIFICAÇÃO 
“WELCOME 
CHINESE”

O Hotel Lisboa Plaza obteve, recentemente, a 

certificação Welcome Chinese, que é o único 

programa legalmente acreditado pela Aca-

demia de Turismo da China, pertencente ao 

Ministério de Turismo daquele país.

Segundo a unidade hoteleira, esta certifi-

cação surgiu da “preocupação da constante 

melhoria do serviço prestado”, permitindo a 

adaptação dos serviços de acolhimento e a 

melhoria dos padrões de serviço aos clientes 

chineses. Com a Welcome Chinese, o Hotel 

Lisboa Plaza introduziu “alguns amenities e 

serviços especializados”, como métodos de 

pagamento e canais de TV chineses, além de 

ter sido dada formação de acolhimento espe-

cífica deste mercado a todo o staff.

Travessa do Salitre, 7, Lisboa

Tel.: 213 218 218

www.heritage.pt

TRYP LISBOA AEROPORTO

TEM NOVO 
SUBDIRETOR

Sérgio Serradeiro Pontes assumiu a função de 

subdiretor do TRYP Lisboa Aeroporto, ficando 

com a gestão do hotel a seu cargo. 

Formado pela Escola de Hotelaria e Turismo 

do Porto, Sérgio Serradeiro Pontes desen-

volveu o seu percurso profissional no setor 

da Hotelaria, no qual desempenhou funções 

de chefe de compras, assistente de direção, 

diretor de F&B e diretor de operações. Além 

disso, trabalhou como auditor e consultor, 

durante dez anos, em unidades hoteleiras 

localizadas em Portugal, Polónia, Angola e 

Brasil. 

Aeroporto Internacional de Lisboa, Rua 

C, 2, Lisboa

Tel.: 218 425 000

www.tryplisboaaeroporto.com
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OMNITEL

EVENTOS SÃO ÁREA 
CORE DA EMPRESA

Há mais de 20 anos no mercado, a Omnitel tem 

apostado em diversas áreas, como o marketing, 

consultadoria em desenvolvimento de negócio, 

outsourcing, retail e organização de eventos.

Para a empresa, os eventos “como peça funda-

mental de fortalecimento de relações entre as 

empresas e os seus públicos, quer internos, quer 

externos” representam “grande parte” do seu tra-

balho, sendo considerada uma área core.

“Os nossos clientes beneficiam do facto de sermos 

uma empresa all in one company, com um depar-

tamento criativo/design e de Marketing internos o 

que nos permite ter ofertas 360o, sem necessidade 

de recorrer a fornecedores externos”, revela.

A empresa destaca ainda o seu know-how e a 

experiência consagrada pelas mais de duas dé-

cadas a “desenhar e implementar eventos de 

qualquer dimensão e formato”.

Edifício D. Sancho I, piso 4, 3.º Frt, Quinta 

da Fonte, Paço d’Arços

Tel.: 215 886 015

omnitel.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

MOBILIDADE REFORÇADA 
COM SMART PARKING

O Município de Cascais vai reforçar a mobilida-

de, através de um projeto pioneiro da tecno-

logia NarrowBand-IoT (NB-IoT), implementada 

pela Vodafone Portugal, que permite encontrar 

lugares de estacionamento, em tempo real. 

Esta solução de smart parking, desenvolvida para 

a empresa municipal Cascais Próxima, abrange a 

Praia de Carcavelos e a Boca do Inferno, e estará 

integrada no ecossistema MobiCascais, permitindo 

que os utilizadores da aplicação identifiquem luga-

res livres, nas zonas monitorizadas por sensores. 

“A implementação de uma rede NB-IoT e de 

uma rede de câmaras inteligentes para o ser-

viço Smart Parking permitirá oferecer um au-

mento da qualidade de serviço prestada pela 

Cascais Próxima, mediante uma poupança 

significativa de tempo e custo de deslocação”, 

refere o vice-presidente da Câmara Municipal 

de Cascais, Miguel Pinto Luz. 

Praça 5 de Outubro, Cascais

Tel.: 214 825 000

www.cascais.pt

PESTANA HOTEL GROUP

APOSTA 
NA REDUÇÃO DE 
50% DO PLÁSTICO 
ATÉ 2020

No âmbito do seu programa de sustentabilidade, 

“Planet Guest”, o Pestana Hotel Group prevê a 

redução de 50% de plástico não reutilizável, até 

2020, o que se traduz em menos oito milhões 

de objetos com aquele material. 

Para cumprir este objetivo e reduzir o uso de 

objetos de plástico pelos seus clientes, o grupo 

introduziu seis medidas, nas mais de 90 unida-

des em Portugal e no estrangeiro. 

A eliminação das palhinhas de plástico e a intro-

dução de uma opção ecológica, em papel, é uma 

dessas medidas, à qual se junta a substituição de 

copos de plástico descartável, por copos reutilizá-

veis ou de papel. Nas áreas de alojamento, estão 

a ser implementados dispensadores de sabonete 

líquido, gel duche e champô, em vez de peque-

nos frascos, e serão substituídas as esferográficas 

por lápis. Além destas situações, vão ser desen-

volvidas ações de sensibilização aos clientes.

Rua Jau, 54, Lisboa

Tel.: 218 442 001

www.pestana.com
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MERCURE LISBOA ALMADA

TOUR IBÉRICA PARA REVELAR 
“SEGREDOS E SABORES” 

A marca Mercure Hotels lançou a iniciativa 

“Segredos e Sabores”, baseada na inspiração 

local dos seus hotéis, que pretende apresen-

tar os aspetos únicos de cada cidade, atra-

vés de uma tour que vai percorrer Portugal 

e Espanha.

Esta tour ibérica inclui uma food truck de de-

gustação das especialidades locais, para que 

se possa “viver as cidades de maneira mais 

autêntica” e para que os “turistas e locais te-

nham a oportunidade de conhecer as comidas 

e bebidas típicas do local onde estes se en-

contram”. Estão já agendadas quatro paragens 

em Portugal, entre abril e maio, nas cidades 

onde está presente, incluindo Almada, que 

recebe a iniciativa nos dias 11 e 12 de maio.

Para submergir os visitantes na cultura e vida 

local dos destinos, a Mercure propõe ainda 

a participação numa atividade interativa, “O 

Muro dos Segredos”, na qual se partilham os 

aspetos mais genuínos de cada destino.

Rua Abel Salazar, 9, Almada

Tel.: 212 761 401

www.mercure.com

FAROL HOTEL 

TEM GALERIA DE 
ARTE ABERTA 24 
HORAS POR DIA

O Farol Hotel assume-se como um local ideal 

para os amantes de arte, apresentando uma 

galeria artística que pode ser visitada 24 ho-

ras por dia, sete dias por semana. 

A unidade hoteleira considera que esta gale-

ria é uma “oportunidade única” para que as 

pessoas se possam “maravilhar” e comprar 

arte contemporânea de artistas nacionais e 

internacionais. 

O pintor Diogo Navarro e a escultora Adália 

Alberto são os embaixadores deste projeto 

e exibem as suas coleções, em constante 

atualização, no espaço, sendo interrompidas, 

esporadicamente, por coleções de outros ar-

tistas, que apresentam os seus trabalhos pelo 

período de um mês.

Atualmente, e até ao dia 5 de maio, o Farol 

Hotel apresenta, na sua galeria, a nova 

coleção do pintor britânico Glen Hague, “All 

You Need Is…”

Av. Rei Humberto II de Itália, 7, Cascais

Tel.: 214 823 490

www.farol.com.pt

A ARTE DA TERRA

EXPÕE 
“NATUR(ARTE)
MENTE... 
ESCULPIDO”

Entre os dias 3 e 26 de maio, a arte e a natureza 

apresentam-se de mão dadas, na nova exposi-

ção de A Arte da Terra, assinada por José Costa. 

Através da matéria-prima fornecida pela na-

tureza, como os troncos e as fortes raízes das 

árvores, o artista criou um vasto e diversificado 

número de esculturas, nas quais são represen-

tados pássaros, figuras humanas e instrumentos 

musicais, entre muitos outros objetos. 

A curiosidade e o talento de José Costa estão 

presentes desde a adolescência, destacando-se 

o seu gosto por “olhar a natureza” e “esculpir 

com a natureza”, revela a Arte da Terra.

Depois de várias participações em exposições co-

letivas, o artista expõe, agora, em nome próprio, 

neste espaço dedicado à cultura portuguesa.

Rua de Augusto Rosa, 40, Lisboa

Tel.: 212 745 975

www.aartedaterra.pt
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NEYA LISBOA HOTEL 

RECUPERA FLORESTA NATIVA

O NEYA Lisboa Hotel plantou 196 árvores para 

restituição da floresta autóctone, numa medida 

que está em linha com a sua política de consu-

mo sustentável e que se insere na iniciativa Eco 

Meetings, consolidada em parceria com a orga-

nização “Plantar uma Árvore”.

O NEYA comprometeu-se a doar 5% do valor de 

cada reunião para a plantação de árvores. As-

sim, as reuniões agendadas na unidade hote-

leira, originaram a plantação de 143 árvores no 

Parque Natural de Sintra-Cascais, e 53 na Rede 

Natura 2000, da Serra do Alvão, contribuindo 

para recuperação de áreas ardidas ou ecologica-

mente degradadas, que não recuperariam sem 

intervenção.

“O nosso objetivo é que os nossos clientes per-

cebam que, quando agendam uma reunião ou 

evento nas nossas salas, fazem realmente a dife-

rença, seja pela redução de papel, na otimização 

dos consumos de energia e água, pela redução 

significativa dos itens descartáveis, ou pela con-

tribuição para a restituição da floresta nativa”, 

afirmou a diretora comercial do hotel, Sara Freire.

Rua Dona Estefânia, 71/77, Lisboa

Tel.: 213 101 809

www.neyahotels.com

RM GUEST HOUSE | THE EXPERIENCE

NA CORRIDA 
PARA MELHOR 
BOUTIQUE HOTEL 
DE PORTUGAL
 

A RM Guest House | The Experience volta a estar 

nomeada pelos World Travel Awards 2019, após 

ter arrecadado o prémio de melhor Luxury Guest 

House, a nível global, na edição de 2018.

Este ano, a nomeação é na categoria de Portugal 

Leading’s Boutique Hotel, tornando-se a primeira 

unidade hoteleira da cidade de Setúbal em com-

petição para os reconhecidos “óscares do turismo”. 

Localizada na Avenida Luisa Todi, a RM é uma 

guest house inovadora, que combina moda, 

conforto e design, e onde “cada detalhe foi pen-

sado para atrair as melhores sensações”.

As suites desta unidade beneficiam de “janelas 

rasgadas para a Avenida, lençóis e toalhas 100% 

algodão feitas em Portugal, ar condicionado indi-

vidualizado, máquinas de café Nespresso, Acqua 

Armani e vinho Ermelinda Freitas de boas vindas”.

Rua Padre Silvestre Serrão, 8, Setúbal

Tel.: 265 400 119

www.rmguesthouse.pt

HOTÉIS INTERCONTINENTAL

LISBON E CASCAIS-
-ESTORIL NOMEADOS 
PARA OS WORLD 
TRAVEL AWARDS

O InterContinental Lisbon e o InterContinental Cas-

cais-Estoril estão nomeados em três categorias, na 

competição nacional dos World Travel Awards, um 

dos mais importantes prémios do setor do turismo.

O hotel da capital soma duas nomeações, tendo 

sido selecionado para Portugal’s Leading Business 

Hotel e Portugal’s Best Presidential Suite, enquanto 

a unidade hoteleira localizada no Estoril se encontra 

nomeada para Portugal’s Leading Boutique Hotel.

Para o Cluster General Manager dos dois hotéis In-

terContinental, Maarten P. Drenth, esta nomeação é 

reflexo do trabalho desenvolvido pela marca e que 

tem reforçado o posicionamento dos mesmos no 

segmento de luxo. “Trabalhamos com uma equipa 

100% motivada que tem como missão proporcio-

nar aos hóspedes uma estadia inesquecível e que 

esteja em harmonia com a experiência única que 

só a cidade de Lisboa e a região do Estoril lhes pode 

dar”, afirmou.

Os vencedores serão conhecidos a 8 de junho, numa 

cerimónia que terá lugar na Madeira. 

Rua Castilho, 149, Lisboa

Tel.: 213 818 700

www.intercontinental.com
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TEMPOS MODERNOS
ORQUESTRA
GULBENKIAN
“Tempos Modernos” é uma comédia de Charlie Cha-

plin, estreada em 1936, que correu o mundo e cuja 

banda sonora foi reconstituída, em 1999, por Timo-

thy Brock. Neste espetáculo, será projetado o icóni-

co filme, enquanto a Orquestra Gulbenkian, dirigida 

por Brock, interpreta a banda sonora. Embora não 

tivesse formação musical nem soubesse ler pautas, 

Chaplin tocava vários instrumentos e foi o próprio 

que compôs as bandas sonoras para os seus filmes, 

logo que o som foi introduzido no cinema.

Fundação Calouste Gulbenkian, 

dia 17 de maio, às 19:00, e dia 18, às 21:00. 

Entradas: a partir de 14,07 euros. 

Mais informação em: gulbenkian.pt

ELIANE ELIAS
A aclamada cantora e pianista de jazz Eliane Elias, 

multivencedora de Grammy Awards, traz até Be-

lém os seus dotes artísticos únicos e o seu talento 

em jazz, pop, música clássica e música brasileira. 

Em 2018, a artista editou o seu 26.º álbum, “Man 

of La Mancha”, que apresenta nove interpretações 

de canções do musical homónimo da Broadway, 

de 1960, e que se estreou, imediatamente, em 

primeiro lugar na Billboard Jazz Chart, em vários 

países. Em 2017, Eliane Elias ganhou um Grammy 

Latino, na categoria de Melhor Álbum de Jazz La-

tino, com o disco “Dance of Time”.

Centro Cultural de Belém, dia 14 de maio, 

às 21:00. Entradas: a partir de 20 euros. 

Mais informação em: www.ccb.pt

ANDRÉ ROMÃO. 
FAUNA.
“Fauna” é uma exposição individual de André Ro-

mão que se desenvolve em quatro salas através 

de uma linha narrativa em torno das condicio-

nantes para a sobrevivência física e cultural. No 

primeiro capítulo encontra-se um modelo acrílico 

do telhado de uma fábrica cuja iluminação vai 

escurecendo, recriando um pôr do sol; o segundo 

apresenta uma instalação sonora a partir do livro 

“Metamorfoses”, de Ovídio; o terceiro expõe um 

conjunto de esculturas; e o quarto revela um tra-

balho de vídeo, “Sunrise”, filmado ao amanhecer.

Museu Coleção Berardo, até 2 de junho, 

todos os dias, das 10:00 às 19:00, Entradas: 

5 euros, geral; 2,50 euros, dos 7 aos 18 anos, 

estudantes e >65 anos; livre, aos sábados. 

Mais informação em: www.museuberardo.pt 
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