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Os novos Corpos Sociais da Associação Turismo de 

Lisboa para o triénio 2019-2021, que recentemen-

te tomaram posse, têm por missão consolidar o 

posicionamento de Lisboa, cidade e região, entre 

os principais destinos turísticos do mundo, onde 

ocupa já um lugar de destaque. É uma missão sem 

dúvida desafiante – porquanto o setor é muito di-

nâmico e altamente concorrencial –, mas que está 

em linha com a atuação estratégica que tem orien-

tado, e bem, o Turismo de Lisboa. Os resultados es-

tão à vista de todos. Mas, não obstante o otimismo 

que nos continua a mover, reconhecemos o cons-

trangimento ao nível da capacidade aeroportuária, 

que o poder político tardou a desbloquear. Outros 

aspetos que há igualmente a melhorar têm a ver 

com a qualidade dos transportes públicos e com a 

falta de mão de obra.  

No entanto, apesar destas e de outras condicio-

nantes, os resultados dos principais indicadores 

turísticos têm crescido acima das expetativas, fruto 

da estratégia que tem vindo a ser desenvolvida, 

em concertação entre os diversos agentes públi-

cos, nacionais, regionais e locais, e os agentes pri-

vados, que transformou Lisboa num dos destinos 

líderes na Europa.

Porém, sabemos também que é necessário 

continuar a inovar, diversificar ainda mais e dife-

renciar, não só para sustentar o posicionamento 

alcançado, mas para dar mais um passo em fren-

te. Em suma, há que estar à altura de mais um 

desafio, fazendo jus à afirmação, bem real, que a 

construção de um destino turístico nunca termina. 

É um processo evolutivo constante, que exige visão 

e empreendedorismo. E Lisboa tem, todos os “in-

CONSOLIDAR A CIDADE 
E A REGIÃO

E  | Editorial

gredientes” para poder aspirar a um novo patamar 

de desenvolvimento como o demonstra o reco-

nhecimento internacional. O sexto lugar mundial 

do ranking da International Congress & Convention 

Association (ICCA), que representa uma subida de 

três posições em relação ao ano passado é bem 

elucidativo. É uma posição invejável, que muito 

nos orgulha, mas que também responsabiliza a 

Cidade, nomeadamente em relação à necessidade 

de criação de um centro de congressos de cariz ins-

titucional com capacidade para receber os eventos 

de grande dimensão, que, nos dias de hoje, dificil-

mente se realizam em Lisboa por insuficiência dos 

equipamentos existentes.

Basta atender ao facto de a sexta posição no nú-

mero de congressos recebidos corresponder à 11.ª 

posição em termos de número de congressistas, 

para confirmar a necessidade deste equipamento 
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SUBIU TRÊS POSIÇÕES 
PARA O SEXTO LUGAR 
NO RANKING DA ICCA

José Luís Arnaut
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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Lisboa é uma das dez cidades, a nível mundial, 

mais requisitadas para a realização de congres-

sos associativos internacionais, de acordo com o 

ranking da International Congress & Convention 

Association (ICCA). 

A capital portuguesa ficou em 6.º lugar, o que 

representa uma subida de três posições face ao 

ano anterior, reafirmando-se como um destino 

atrativo para acolher eventos de grande dimen-

são, dentro deste segmento. 

A propósito desta distinção, o diretor-geral da 

Associação Turismo de Lisboa (ATL), Vítor Costa, 

afirma que a cidade tem um “posicionamento 

internacional invejável em matéria de congres-

sos e eventos similares, o que contribui para 

uma boa rentabilidade do turismo, dado o maior 

peso deste produto em termos económicos”. 

Em 2018, a cidade de Lisboa acolheu 50% dos 

eventos que se realizaram em Portugal, uma 

percentagem que sobe para 55% se se consi-

derar a Região. Face aos resultados positivos, 

Vítor Costa espera que seja estimulada a con-

vergência entre o entre o Lisboa Convention 

Bureau, departamento da ATL especializado 

neste segmento, e o Turismo de Portugal.

O diretor-geral da ATL destaca ainda que “es-

tes resultados tornam mais atual a propos-

ta que tem vindo a ser feita nos sucessivos 

Planos Estratégicos do Turismo de criação de 

um grande centro de congressos de cariz ins-

titucional capaz de acolher os congressos de 

grande dimensão, que hoje dificilmente se 

realizam em Lisboa por insuficiência dos equi-

pamentos existentes”.

No Top 10 da ICCA, liderado por Paris, Lisboa sur-

ge acima de cidades como Londres e Singapura.

CONGRESSOS INTERNACIONAIS

LISBOA EM 6.º LUGAR NO RANKING DO ICCA
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Cascais vai receber a European Golf Business 

Conference, em 2020, um evento que congre-

ga cerca de 250 dos profissionais mais influen-

tes do golfe a nível internacional. O anúncio 

foi feito na cerimónia de encerramento da 

edição deste ano, que decorreu em Berlim, na 

Alemanha.

Além de palestras dadas pelos maiores espe-

cialistas da gestão de golfe, o programa da 

European Golf Business Conference oferece a 

possibilidade de “assistir a workshops temáticos 

de gestores que revolucionaram o mercado do 

golfe e colocaram os seus campos no mapa”, 

revela a organização. 

A conferência, cuja edição de 2020 será organizada 

em parceria com o Conselho Nacional da Indústria 

do Golfe (CNIG) e com o Turismo de Cascais, é tam-

bém uma oportunidade para as empresas portu-

guesas ficarem a conhecer as recentes tendências e 

desenvolvimentos do golfe, a nível mundial.

“A escolha de Portugal reflete a já incontornável 

importância da indústria portuguesa do golfe no 

mercado europeu e resulta da determinação dos 

empresários do setor, representados pelo CNIG, em 

demonstrar as melhores práticas da nossa indústria, 

que têm estado na base do sucesso de várias re-

giões do país, como destinos de golfe turístico, e 

do nosso país, em termos globais, e, já por diversos 

anos, como melhor destino de golfe do mundo”, 

afirma o presidente do CNIG, Luís Correia da Silva.

Já o presidente do Turismo de Cascais, Duarte Nobre 

Guedes, comenta: “Em Cascais, também no golfe e 

na estratégia para o mesmo, pensamos diferente. 

Daí a aposta numa comunicação arrojada e na cap-

tação de eventos como o Golf Sixes do European 

Tour ou mesmo a final mundial do World Corporate 

Golf Challenge. A European Golf Business Conferen-

ce vem colmatar uma lacuna, a do conhecimento e 

do debate acerca do desporto e da indústria”.

Esta é a segunda vez que a conferência anual, orga-

nizada pela GCAE - Golf Course Association Europe, 

se realiza em Portugal.

  O setor da Hotelaria e do Turismo é o principal 

exportador da economia portuguesa, respon-

sável por 51,5% das exportações de bens e 

serviços e 18% das exportações totais, segun-

do dados avançados pelo Banco de Portugal, 

referentes a 2018. No final do ano passado, as 

receitas turísticas contribuíram com 8,2% para o 

PIB português. 

Em termos de emprego, de acordo com dados 

divulgados pelo Turismo de Portugal, o setor 

gerou 328,5 mil postos de trabalho, que cor-

respondem a um peso de 6,7% na economia 

nacional e a um acréscimo de 5,3 mil empregos 

face a 2017.

DESEMPENHO TURÍSTICO

SETOR 
É RESPONSÁVEL 
POR 51,5% 
DAS EXPORTAÇÕES

EUROPEAN GOLF BUSINESS CONFERENCE 
CASCAIS ANFITRIÃ EM 2020

MERCADO RETALHISTA

RESTAURAÇÃO DOMINA ABERTURA DE NOVAS LOJAS NA CAPITAL
 

O crescimento do comércio de rua na cidade de 

Lisboa está em destaque num estudo sobre a 

evolução do mercado retalhista nacional, desen-

volvido pela consultora imobiliária Savills Por-

tugal, cujas conclusões revelam que 75% das 

novas aberturas, em 2018, corresponderam ao 

setor da restauração.  

A Savills recolheu uma amostra de 231 novas lojas 

de rua na capital portuguesa, verificando que cerca 

de 75% correspondem ao setor da restauração/ali-

mentação, enquanto as outras atividades demons-

traram um peso residual, como é o caso do setor 

da moda, que contabilizou 9% das novas aberturas. 

Quanto aos eixos prime da cidade de Lisboa, o 

estudo revela que a zona prime do Chiado re-

gistou uma renda na ordem dos 140 euros por 

metro quadrado, por mês, um valor que desce 10 

euros quando se fala da zona da Baixa de Lisboa. 

A consultora prevê que estes valores registem 

uma subida, em 2019, “motivada pela pressão 

da procura e inexistência de oferta”. 

Já o Cais do Sodré e toda a renovada zona ri-

beirinha, de acordo com a Savills Portugal, 

continuam a marcar o seu perfil de comércio, 

“afirmando-se cada vez mais como eixos de 

oferta de retalho consolidados, que oferecem 

conceitos inovadores, fortemente direcionados 

para o setor da restauração e para a presença 

de algumas marcas de moda mais alternativas”. 

Numa análise geral, o País apresentou um au-

mento de 3,9% no volume de negócios no co-

mércio a retalho, menos 0,2 pontos percentuais 

que em 2017. A consultora refere, contudo, que 

desde 2013, o volume de vendas neste merca-

do aumentou 73%, o que reflete “a recuperação 

da confiança dos consumidores”.

“O mercado de retalho voltou a ser marcado 

pelo dinamismo do comércio de rua, que tem 

registado uma evolução sólida e crescente, 

atraindo diariamente novos retalhistas e promo-

vendo a abertura de novos conceitos que em 

muito têm contribuído para a transformação dos 

principais centros urbanos”, afirmou a diretora 

do departamento de Retalho da Savills Portugal, 

Cristina Cristóvão.
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Os projetos lisboetas voltaram a ser os mais 

galardoados na edição de 2019 do Prémio 

Nacional de Reabilitação Urbana, tendo sido 

distinguidos nas áreas de impacto social, re-

sidencial, restauro, reabilitação estrutural e 

eficiência energética. Lançado em 2013, este 

prémio tem como objetivo reconhecer, pre-

miar e divulgar a excelência na renovação das 

cidades portuguesas.

Das dez categorias a concurso, às quais con-

correram 80 projetos oriundos de 20 conce-

lhos de norte a sul do País, seis dos vencedo-

res estão localizados em Lisboa e os restantes 

dividem-se entre o Porto e Coimbra. 

Os vencedores do Prémio Nacional de Reabili-

tação Urbana, em Lisboa, foram as Sottomayor 

Residências, distinguidas nas categorias “Resi-

dencial” e “Reabilitação Estrutural”; o Teatro 

Luís de Camões, que arrecadou dois prémios 

nas categorias “Impacto Social” e “Cidade de 

Lisboa”; a Rua Mouzinho da Silveira 21, pre-

miada na categoria de “Restauro”, e a sede da 

Vieira de Almeida, que venceu na categoria de 

“Eficiência Energética”. 

O júri responsável por eleger os projetos ven-

cedores inclui o economista João Duque, os 

arquitetos João Santa-Rita e João Carlos Santos 

e os engenheiros Manuel Reis Campos e Vas-

co Peixoto de Freitas, à exceção da categoria 

“Eficiência Energética”, cujo premiado foi sele-

cionado pela ADENE – Agência para a Energia.

PRÉMIO NACIONAL 
DE REABILITAÇÃO URBANA

PROJETOS LISBOETAS 
DISTINGUIDOS

O evento Regata de Portugal regressa ao Ter-

minal de Cruzeiros de Lisboa, entre os dias 30 

de maio e 2 de junho, e promete um grande 

espetáculo aquático, a bordo de trimarãs Diam 

24, os barcos icónicos da competição Tour de 

France à la Voile. 

Entre as novidades desta segunda edição, 

está um palco flutuante, onde será promovida 

“boa música” e animação, todos os dias. As-

sim, os velejadores nacionais e internacionais 

das oito equipas que participam na regata vão 

competir, diariamente, a partir das 17:00, e 

terminam ao pôr do sol acompanhados pela 

diversão presente no palco. 

“Montar um palco na água e envolver as rega-

tas num conceito de sunset é o grande desafio 

que temos para esta edição”, revela o CEO da 

Regata de Portugal, Francisco Mello e Castro.

De acordo com Francisco Mello e Castro, a 

data da Regata de Portugal foi antecipada 

para o final de maio e início de junho, para 

usufruir do ambiente proporcionado pelos 

Santos Populares.

TERMINAL DE CRUZEIROS 
DE LISBOA 

REGATA 
DE PORTUGAL 
ESTÁ DE REGRESSO 

AIR TRANSPORT AWARDS 2019

LISBOA TEM O MELHOR AEROPORTO DO ANO 
O Aeroporto Humberto Delgado venceu o ga-

lardão de “Aeroporto do Ano”, nos Air Trans-

port Awards 2019, prémios internacionais que 

distinguem as principais categorias do setor 

dos transportes aéreos.

“É uma grande honra para o aeroporto de 

Lisboa receber esta distinção. Lisboa é uma 

cidade extraordinária que cresceu de forma 

exponencial nos últimos anos, e o aeropor-

to vem correspondendo às expectativas das 

companhias aéreas e passageiros, enfrentan-

do de forma positiva os enormes desafios de-

correntes de um rápido crescimento”, afirma 

o CEO da ANA aeroportos de Portugal, Thierry 

Ligonnière.

Ainda no âmbito desta distinção, Thierry Li-

gonnière destaca o empenho, a dedicação e a 

excelência da equipa do Aeroporto de Lisboa, 

considerando que o prémio “significa muito 

para o reconhecimento do esforço da equi-

pa e também para as restantes equipas da 

ANA Aeroportos de Portugal – VINCI Airports”.

Os prémios são atribuídos pela Air Transport 

News (ATN), em parceria com a Hermes Air 

Transport Organization, e o anúncio dos ven-

cedores foi feito no dia 3 de maio, numa ceri-

mónia que decorreu em Ekali, na Grécia.
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NOVO ÁLBUM DE MADONNA

CANTORA INSPIRA-SE 
EM LISBOA 

A artista norte-americana Madonna revelou 

que a “encantadora cidade de Lisboa” foi a 

grande inspiração para o seu novo álbum, 

“Madame X”. A afirmação foi feita pela cha-

mada “rainha da pop”, em direto, no canal 

MTV, durante a apresentação do videoclipe do 

seu mais recente single, “Medellín”.

Embora se tenha mudado para Lisboa por causa 

do filho – que pretende ser jogador de fute-

bol profissional – e não com o intuito de gravar 

um disco, Madonna afirmou que a cidade é um 

local propicio a inspirações musicais, onde se 

sentem e vivem variadas culturas, desde Ango-

la, Guiné-Bissau, passando por Espanha, Brasil, 

França e Cabo Verde. “Em Lisboa tive a honra 

de conhecer artistas de todas estas culturas e 

ser inspirada e influenciada por eles”, contou. 

Além disso, a rotina de uma mãe de jogador 

de futebol acabou por não se revelar “diver-

tida e desafiante”, o que a levou a sair e a 

conhecer pessoas novas, em Lisboa, na sua 

maioria artistas, músicos e pintores. “Comecei 

a ser convidada para casa das pessoas para 

aquilo a que chamam de living sessions, em 

que uns levam comida, outros bebida e senta-

mo-nos todos à volta de uma mesa. (…) E eu 

pensava: Espera, o que é que se passa aqui? 

Artistas a atuar não pelo dinheiro, mas pela 

paixão?”, revelou à MTV.

Assim, foi a partir destas influências e expe-

riências vividas na capital portuguesa que a 

Madonna gravou o seu 14.º álbum.

AVIAÇÃO 

RYANAIR ANUNCIA 
TRÊS NOVAS 
ROTAS PARA LISBOA

VOGUE AUSTRÁLIA

RECOMENDA MONUMENTOS LISBOETAS 

A Vogue Austrália publicou um artigo no qual 

apresenta os 25 melhores locais para visitar 

em Portugal, “uma das joias mais antigas da 

Europa”. Entre as cidades, monumentos e 

praias selecionados pela revista, encontra-se 

a cidade de Lisboa, o Palácio da Pena, a Torre 

de Belém e o Forte de São Filipe, em Setúbal.

“Com o Oceano Atlântico a oeste e a Espanha 

a leste, Portugal está empoleirado nos limites 

da Europa continental – mas, certamente, não 

esteve à margem quando se tratou de história 

mundial”, pode ler-se na publicação, onde o 

País é também descrito como “o lar de uma 

extraordinária coleção de tesouros históricos”.

Segundo a jornalista Bec Whish, que assina o 

artigo, a riqueza produzida pelo antigo impé-

rio português é “evidente nas áreas históri-

cas opulentas de Lisboa”. Mas o artigo não se 

foca apenas no passado de Portugal, referindo 

ainda que o País está “aberto para negócios”, 

tem elevados padrões de vida e um sistema 

político estável, considerando-o “um lugar 

seguro e acolhedor para passar umas férias 

especiais”.

A companhia aérea Ryanair anunciou três novas 

rotas para Lisboa a partir de  Málaga, Sevilha e 

Valência, em Espanha, as quais serão operadas a 

partir de outubro deste ano.

As ligações vão ser efetuadas com uma frequên-

cia de três voos semanais e integram a progra-

mação de inverno, agora estendida, da Ryanair.

Com a adição das três novas cidades espanholas, 

a companhia aérea revela que os “clientes lisboe-

tas e os visitantes podem, agora, comprar as suas 

férias para 30 destinos, até março de 2020”.
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MÜVTRAVEL

LISBOA É O PRINCIPAL DESTINO 
DOS MILLENNIALS 

Lisboa está em primeiro lugar na lista dos 30 

principais destinos de viagens dos millen-

nials para 2019, eleita pela plataforma digital 

müvTravel, destacando-se pela sua história, cul-

tura, gastronomia e arquitetura.

O excelente posicionamento da capital portu-

guesa, deve-se ainda ao clima e ao sol carac-

terísticos da cidade, ao lifestyle, e ao custo de 

vida relativamente baixo, em comparação com 

outros destinos turísticos.

A müvTravel permite que os utilizadores possam 

planear e personalizar viagens, bem como criar 

itinerários, e foi a partir da análise das opções 

de viagens escolhidas pelos utilizadores da pla-

taforma, dentro da faixa etária dos millennials, 

que formulou o TOP 30 dos destinos.

Além de Lisboa, as posições cimeiras da lista 

são ocupadas por cidades como Ubud, Bali (In-

doné sia), Cinque Terre (Itália), Utah National 

Parks (EUA) e Luberon (França).

“Esta lista dos 30 destinos de viagens para mil-

lennials apresenta destinos incomuns, no mun-

do inteiro, e contém alternativas cativantes aos 

destinos típicos que se costuma ver. O facto de 

estes lugares serem únicos e, geralmente, ain-

da não terem sido invadidos pelo turismo de 

massa, oferece aos viajantes a possibilidade de 

uma experiência de viagem mais poderosa e 

autêntica”, afirmou o diretor de experiências e 

fundador da müvTravel, Michel Karam.

A consultora Mercer realizou o primeiro estu-

do salarial do setor da Hotelaria desenvolvido 

no País, com o apoio da Stairs People Advisor, 

e concluiu que 28% das empresas analisadas 

têm mais de 500 colaboradores e metade delas 

apresenta um volume de negócios entre os 5 e 

os 20 milhões de euros.

O Survey do Setor da Hotelaria teve como amos-

tra 93 hotéis e pousadas, sendo que 77% das 

empresas são nacionais e 33% multinacionais.

Numa análise aos géneros, idades e habilitações 

literárias, o estudo revela que 54% da população 

ativa é do sexo masculino e 46% do sexo 

feminino; 20% tem idade inferior a 26 anos; 

e a maioria das pessoas (40%) tem o ensino 

secundário.

No que concerne às tendências de compensa-

ção, a Mercer concluiu que os principais fatores 

que condicionam o incremento salarial são os 

resultados da organização (77%), seguidos do 

nível funcional (46%) e do posicionamento na 

grelha salarial (46%) e face ao mercado (31%). 

Neste âmbito, surgem também a inflação e a 

antiguidade, embora com percentagens mais 

baixas, de 23% e 8%, respetivamente.

Na hotelaria, a revisão salarial é feita, maiori-

tariamente, em março (55%), janeiro (36%) e 

abril (9%), e os incrementos salariais variaram, 

HOTELARIA E TURISMO

REALIZADO 1.º ESTUDO SALARIAL 
EM PORTUGAL 

A nova emissão filatélica dos CCT contempla 

cinco selos autoadesivos das emissões do Con-

tinente, alusivas à Grande Lisboa e Centro do 

País, lançadas entre 2014 e 2016, para envio 

extra Europa, até 20 gramas. 

Em destaque surgem o Palácio Nacional de 

Queluz, a cidade de Lisboa, a calçada portu-

guesa, a Sé Catedral de Setúbal e o Santuário 

de Fátima, e cada selo tem uma tiragem de 30 

mil exemplares.

O design dos selos esteve a cargo de Túlio 

Coelho, do Atelier Design&etc. 

NOVA EMISSÃO FILATÉLICA 

SELOS ALUSIVOS 
À GRANDE LISBOA

em média, entre os 1,3% e os 2,1%, em 2018. 

Para 2019, as estimativas apontam para varia-

ções salariais positivas entre os 1,6% e os 2,1%.

“Com o Club Survey do Setor da Hotelaria iden-

tificámos que a população ativa no setor é 

bastante jovem e verificámos que há alguma 

escassez de mão-de-obra especializada. Relati-

vamente à compensação dos colaboradores, ve-

rificámos também que a principal condicionante 

para o incremento salarial são os resultados da 

organização e o desempenho individual, sendo 

que as perspetivas para este ano relativamente 

a este assunto são animadoras”, comentou Mar-

ta Dias Gonçalves, da Mercer.
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EDUARDA NEVES
Vogal

Vice-presidente da Associação 
Portuguesa das Agências 

de Viagens e Turismo

NUNO PITEIRA LOPES
Vogal

Vereador da Câmara 
Municipal de Cascais

FERNANDO MEDINA
Presidente

Presidente da Câmara Municipal 
de Lisboa

JOSÉ LUÍS ARNAUT
Presidente Adjunto

Presidente do Conselho 
de Administração da ANA
 Aeroportos de Portugal

ASSOCIAÇÃO TURISMO DE LISBOA

ELEITOS NOVOS CORPOS SOCIAIS PARA TRIÉNIO 2019-2021

ABÍLIO MARTINS
Vogal

Chief Marketing and Sales 
Officer da TAP

MARIA JOÃO ROCHA DE MATOS
Vogal

Diretora-geral da Lisboa FCE
 Feiras, Congressos e Eventos

DIREÇÃO

Os novos Corpos Sociais da Asso-

ciação Turismo de Lisboa (ATL) para 

o triénio 2019-2021, eleitos com 

199 votos, tomaram posse no dia 

9 de maio. Os novos desafios para 

consolidar a Cidade e a Região no 

mapa dos destinos mundiais foram 

o denominador comum das inter-

venções dos dirigentes.

Este mandato integra as câmaras 

municipais de Lisboa, Cascais, Sintra, 

Mafra e Loures, a Entidade Regional 

de Turismo da Região de Lisboa, 

associações empresariais nas áreas 

da hotelaria, restauração, agências de 

viagem e comércio, transportadoras, 

e ainda representantes dos agentes 

culturais, feiras, congressos e golfe. 

A direção da ATL é liderada pela Câ-

mara Municipal de Lisboa (CML), re-

presentada pelo presidente, Fernando 

Medina, e inclui a ANA – Aeroportos 

de Portugal, através do presidente do 

Conselho de Administração, José Luís 

Arnaut – que assume o cargo de pre-

sidente adjunto –, e o EPIC Sana, re-

presentado pelo diretor de Desenvol-

vimento Mercados Sana Hotels, Paulo 

Monge – na qualidade de presidente 

do Convention Bureau. 

Já a Comissão Executiva desta di-

reção é composta pelo presidente, 

pelo presidente adjunto e pelo di-

retor-geral e presidente da Entida-

de Regional de Turismo da Região 

de Lisboa, Vitor Costa.

A Mesa da Assembleia Geral é en-

cabeçada pelo Centro Nacional de 

Cultura, através da presidente da 

instituição, Maria Calado, enquanto 

o Conselho Fiscal é liderado pela 

Pousada de Lisboa, representada 

pelo administrador do Pestana Ho-

tel Group Luís Castanheira Lopes.

Durante a tomada de posse, José Luís 

Arnaut ressalvou a responsabilidade 

e o desafio que a ATL terá durante o 

próximo mandato para desenvolver o 

projeto de turismo da região “apesar 

de todas as mudanças e vicissitudes”, 

onde se incluem os constrangimentos 

ao nível das infraestruturas aeropor-

tuárias, a qualidade de transportes 

públicos e a falta de mão-de-obra. 

Apesar de não existirem dúvidas de 

que Lisboa é, atualmente, um desti-

no turístico, o presidente adjunto da 

associação defendeu que é neces-

sário consolidar e afirmar a cidade e 

toda a região, neste aspeto.

Já o presidente reconduzido, Fernando 

Medina, referiu que o mandato 2019-

2021 vai ser dominado pela necessi-

dade de dar respostas “à nova fase 

em que o turismo na Cidade e na Re-

gião se encontra”, marcada por ritmos 

de crescimento mais baixos.

“Não viveremos com os mesmos 

ritmos de contentamento das taxas 

de crescimento a dois dígitos. Mas 

é possível vivermos os próximos 

anos com crescimentos significa-

tivos do valor per capita, assim 

tenhamos nós capacidade de res-

ponder à altura do ponto de vista 

da estratégia e da oferta”, afirmou.

O autarca concluiu que “foi muito 

difícil colocar Lisboa no mapa”, su-

blinhando: “É muito impressionan-

te ver aquilo que foi feito e o facto 

de o conseguirmos e nos termos 

colocado nesse mapa”.

Durante a posse dos novos corpos 

sociais da ATL, foi ainda feita uma ho-

menagem a Rui Horta, que recebeu 

a Medalha de Mérito Turístico da Ci-

dade de Lisboa, pelo reconhecimento 

de tudo o que tem feito pelo turismo 

da capital. O empresário português foi 

um dos fundadores da ATL e ocupou, 

até este ano, o cargo de presidente da 

Mesa da Assembleia Geral.

MARIA CALADO
Presidente

Presidente do Centro 
Nacional de Cultura

MARTINHO SANTOS COSTA
Secretário

Administrador delegado 
da Barraqueiro Transportes

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
0 mandato 
2019-2021 vai ser 
dominado pela 
necessidade de 
dar respostas 
“à nova fase em 
que o turismo 
na Cidade e na 
Região se encontra 
marcada por ritmos 
de crescimento 
mais baixos”
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PAULO MONGE
Presidente do Convention Bureau
Diretor de Desenvolvimento

Mercados do Grupo Sana Hotels
Epic Sana Lisboa Hotel

VÍTOR COSTA
Vogal

Presidente da Entidade Regional 
de Turismo da Região de Lisboa

JOSÉ MANUEL ESTEVES
Vogal

Diretor-geral da Associação 
de Hotelaria, Restauração 

e Similares de Portugal Serviços
AHRESP

CÉLIA FERNANDES
Vogal

Vereadora da Câmara 
Municipal de Mafra

MARIA DE LOURDES FONSECA
Vogal

Presidente da União de Associações 
do Comércio e Serviços

LUÍS PAIXÃO MARTINS
Vogal

Presidente do NewsMuseum

BERNARDO TRINDADE
Vogal

Vice-presidente da direção 
executiva da Associação 
da Hotelaria de Portugal

RUI PEREIRA
Vogal

Vice-presidente da Câmara 
Municipal de Sintra

LUÍS CASTANHEIRA LOPES
Presidente

Administrador do Pestana Hotel Group 
Pousada de Lisboa

FILIPE TAVEIRA
Secretário

Leisure Sales Manager 
do Avis Budget Group

ÁLVARO COVÕES
Vogal

Diretor-geral 
da Everything is New

JOÃO PINTO COELHO
Vogal

Diretor de Vendas 
da Sixt Investimentos Turísticos 

Hotel Quinta da Marinha

ANTÓNIO POMBINHO
Vogal

Chefe de Gabinete do presidente 
da Câmara Municipal de Loures

ELÍSIO SUMMAVIELLE
Vogal

Presidente do Centro Cultural 
de Belém

CONSELHO FISCAL

CARLOS CORTÊS
Vogal

Administrador Greendraive 
Clube de Campo da Aroeira
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“ESTAMOS NO RADAR 
DAS GRANDES PRODUÇÕES”

RITA RODRIGUES
COORDENADORA EXECUTIVA 
DA LISBOA FILM COMMISSION

A procura de 
Lisboa como 
cenário cresceu 
predominantemente 
no setor dos 
filmes e fotografia 
publicitários, 
muitos dirigidos 
ao mercado 
internacional, 
mas também teve 
um crescimento 
acentuado em 
formatos para TV, 
sobretudo séries de 
ficção e programas 
televisivos de 
índole cultural e 
turístico, afirma 
a coordenadora 
executiva da Lisboa 
Film Commission, 
Rita Rodrigues, 
salientando 
que a capital 
portuguesa é vista 
internacionalmente.
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Em que medida a criação da 

Lisboa Film Commission veio 

facilitar/promover as filmagens 

em Lisboa?

O facto de se ter assistido a um 

boom de filmagens em relação ao 

passado decorreu naturalmente do 

trabalho desenvolvido pela Lisboa 

Film Commission (LFC) no sentido 

de atrair e agilizar os projetos de-

senvolvidos na cidade, e também 

da concertação entre os vários 

serviços municipais responsáveis 

por diferentes áreas (Espaço Pú-

blico, Mobilidade, Espaços Verdes, 

Património, Ambiente, Iluminação 

Pública, etc.), num grande esforço 

de alinhamento e colaboração. O 

nosso trabalho é essencialmente o 

de interlocutor e de envolver vários 

parceiros (internos e externos ao 

município), de modo a possibilitar 

a realização de projetos cinemato-

gráficos e audiovisuais. É essencial 

referir que para esta concretização 

foram lançadas novas medidas: 

um balcão especializado, onde 

se rececionam os pedidos de 

filmagens (Balcão Iniciativa Lisboa); 

um formulário de filmagens, com 

as necessidades de produção; uma 

diminuição dos prazos de licencia-

mento; e um guia de filmagens, 

com orientações para se filmar na 

cidade. Todas estas medidas de 

desburocratização e simplificação, 

a par da criação da própria estru-

tura da LFC, contribuíram para o 

posicionamento internacional de 

Lisboa enquanto palco de filma-

gens, tornando-a mais competitiva. 

É, porém, um trabalho que exige 

sempre novos desenvolvimentos e 

melhorias constantes, com um foco 

permanente nos inputs que nos 

dão os agentes do setor, mas tam-

bém olhando com atenção para a 

própria dinâmica da cidade.

Recentemente, a secretária de 

Estado do Turismo disse que 

Portugal dispõe de um dos 

mais competitivos sistemas de 

incentivos financeiros às pro-

duções estrangeiras de cinema 

e televisão para escolher o país 

como local de filmagens. Quer 

especificar?

Realço que a gestão do novo incen-

tivo à produção cinematográfica e 

audiovisual é da competência do 

Turismo de Portugal e do Institu-

to do Cinema e do Audiovisual. A 

chegada deste novo mecanismo 

é um momento-chave nesta área, 

pelo que qualquer film commission 

ou outras entidades que acolham 

filmagens devem estar absoluta-

mente expectantes e reconhecer 

que isto pode significar uma trans-

formação profunda no panorama 

das produções realizadas nas suas 

cidades, regiões ou país. Até este 

momento, Portugal já era reconhe-

cido pela excelência dos seus pro-

fissionais e pela grande variedade 

de paisagens num tão pequeno 

território. Mas não bastava. Hoje 

em dia, a concorrência entre países 

é gigantesca, com cada um a ten-

tar oferecer as melhores condições 

para captar filmagens. Os esque-

mas de incentivos fiscais e finan-

ceiros são um fator absolutamente 

decisivo para a escolha de um local 

de produção. Ficámos finalmente 

fortalecidos e no radar das gran-

des produções cinematográficas 

e audiovisuais internacionais. O 

importante agora é saber acom-

panhar esta mudança de cenário 

e dar resposta, tanto quanto pos-

sível, às diferentes necessidades 

de produção que daqui vão advir. 

Lisboa já antes acolheu produções 

estrangeiras, com diferentes es-

calas, tendo recentemente sido 

palco de uma grande produção 

de Bollywood, mas agora estará 

ainda mais no mapa das grandes 

produções internacionais. O desafio 

vai ser enorme e será fundamental 

um trabalho de concertação entre 

autarquias, administração central e 

entidades ligadas ao turismo, como 

também outras entidades públicas 

e privadas.

Há produtores nacionais que 

dizem que filmar em Lisboa/

Portugal é mais caro do que no 

estrangeiro, devido aos custos 

dos espaços públicos. Quer co-

mentar?

O município de Lisboa tem uma 

tabela de taxas e de preços que 

se aplica às filmagens em espaço 

público e também em equipamen-

tos próprios da autarquia (museus, 

palácios, bibliotecas, piscinas, 

cemitérios, etc.). Os valores nos 

últimos anos não têm sofrido alte-

rações significativas. Não significa 

que não tenham de ser repensa-

dos, em função da dimensão da 

produção, tempo de ocupação, tipo 

de produção. Mas em Lisboa existe 

também património que não está 
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sob a alçada da CML, mas sim de 

outras entidades, sujeito a direitos 

de imagem e com custos inerentes. 

Suponho que, tudo somado, impli-

que custos consideráveis no valor 

de uma produção. Lisboa tem, no 

entanto, uma vantagem: as produ-

ções consideradas de interesse cul-

tural ou de especial relevância para 

o município ficam isentas de taxas 

e preços, e filmar no espaço público 

e em estruturas do município, para 

estas produções, não tem qualquer 

custo. Ora isto é uma grande mais-

-valia para Lisboa.

Por que razão o sistema de in-

centivos não abrange produ-

ções nacionais?

O atual sistema de incentivos 

lançado pelo governo serve para 

captar filmagens internacionais e 

prevê eleger projetos promovi-

dos por produtores nacionais ou 

não nacionais, sendo que têm de 

ser realizadas em coprodução ou 

através do recurso a um produtor 

executivo local. Só o facto de, na 

avaliação dos projetos, ser ma-

jorada a participação de equipas 

criativas e técnicas portuguesas e a 

utilização de serviços técnicos em 

Portugal (aluguer de equipamento, 

etc.) é fundamental para impul-

sionar o setor do filme nacional. 

Voltando ao caminho seguido pela 

autarquia de Lisboa neste plano. As 

obras cinematográficas nacionais 

têm sido apoiadas através de vá-

rios mecanismos: os apoios ditos 

não financeiros (isenção de taxas, 

cedência de equipamentos munici-

pais, apoio à divulgação e estreia 

do filme, e outros variados apoios 

logísticos e técnicos) e, dependen-

do da disponibilidade orçamental 

do município, apoios de ordem fi-

nanceira, ambos essenciais para a 

montagem financeira de um filme. 

Neste esquema, muitos projetos 

de longas e curtas-metragens, do-

cumentários e séries televisivas 

nacionais beneficiam destes apoios 

em Lisboa.

E por que razão o sistema de 

incentivos não abrange séries? 

Será que o alargamento do es-

petro não fomentaria a procura?

O sistema de incentivos do governo 

foi recentemente melhorado e pre-

vê eleger projetos com o formato 

de séries de televisão (ficção, do-

cumentário ou animação). O muni-

cípio de Lisboa tem seguido desde 

sempre a via do apoio às séries 

de TV, desde que tenham especial 

interesse cultural ou promovam 

Lisboa de um modo substancial. 

A Lisboa Film Commission tem, 

assim, acompanhado a tendência 

mundial e, em particular, a estra-

tégia do canal público de televisão, 

promovendo e apoiando novos 

modelos de produção, permitindo 

nos últimos anos acompanhar um 

novo ciclo de produção audiovisual, 

que tem vindo a gerar emprego e 

dinâmicas várias no setor. Posso 

dar alguns exemplos: “Sara”, do 

Marco Martins, “3 Mulheres”, do 

Fernando Vendrell, “Madre Paula”, 

da Rita Nunes e Tiago Marques, e 

tantos outros. Mas também séries 

estrangeiras: a francesa “Une Fa-

mille Formidable”, de Joel Santoni, 

filmou vários episódios em Lisboa, 

e este ano já acolhemos duas sé-

ries policiais, uma alemã e outra 

coreana. Os apoios da CML não são 

apenas dirigidos a um cinema de 

autor, mas também a produções 

mais mainstream. O apoio tem 

sido plural, mas muito criterioso.

PEDIDOS DE 
FILMAGEM AUMENTAM

Tem-se mantido a procura para 

este tipo de produções em Lisboa? 

Desde a criação da Lisboa Film 

Commission que se assistiu a um 

crescimento muito expressivo do 

número de pedidos de filmagens 

e sessões fotográficas, com uma 

relativa estabilização nos últimos 

dois anos em certo tipo de produ-

ções, e um crescimento constante 

noutras. O número médio de fil-

magens por dia passou de duas 

em 2012 para cinco ou seis nos 

últimos anos. A procura de Lisboa 

como cenário cresceu predomi-

nantemente no setor dos filmes e 

fotografia publicitários, muitos di-

rigidos ao mercado internacional, 

mas também teve um crescimen-

to acentuado em formatos para TV, 

sobretudo séries de ficção e pro-

gramas televisivos de índole cultu-

ral e turístico. Quando há uns anos 

não se registava ficção televisiva, 

agora são filmados cerca de 10 

projetos por ano. E neste número 

já incluímos alguns estrangeiros, 

cujo enredo se desenvolve em 

Lisboa. No setor cinematográfico, 

o número de longas e curtas-me-

tragens e documentários tem sido 

regular, mas incomparavelmente 

inferior ao setor publicitário, se 

tomarmos em linha de conta a 

média de 15 longas-metragens e 

250 filmes publicitários/ano. Al-

gumas das obras cinematográficas 

filmadas em Lisboa têm marcado 

presença nos principais festivais 

de cinema mundiais, algumas em 

co-produção com os nossos par-

ceiros tradicionais França e Brasil. 

Bollywood também já descobriu 

Lisboa. Mas a cidade acolhe igual-

mente telenovelas, tão importan-

tes no audiovisual português e 

com casos de sucesso no mercado 

estrangeiro, algumas distinguidas 

com Emmy Awards. E finalmente, 

os projetos dos estudantes, que 

têm vindo a crescer e que estão 

na base da nossa futura paisagem 

cinematográfica e audiovisual.

O montante das taxas cobradas 

para a realização destes traba-

lhos é empregue na cidade? A 

que se destina concretamente?

O montante das taxas cobradas 

reverte para a receita geral do 

município. Estas taxas e outras 

formas de financiamento permi-

tem que a autarquia faça inves-

timentos em áreas que considera, 

no momento certo, estratégicas 

e necessárias, e que são, natu-

ralmente, do interesse da cida-

de. Por outro lado, e não menos 

importante, temos aquilo que 

é injetado na economia. Recei-

tas que resultam de gastos em 

restauração, hotelaria, aluguer 

de materiais, serviços de apoio, 

empresas e transportes. O Estado 

arrecada, de forma indireta, em 

IVA. E depois o emprego criado, o 

número de negócios fechado, os 

investimentos captados, os novos 

projetos criados. E temos ainda os 

impactos indiretos: a promoção 

da marca de uma cidade, o incre-

mento do turismo, os benefícios 

educacionais, o desenvolvimento 

da literacia nos media, o desenvol-

vimento da criatividade e talentos.
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Qual é o montante já apurado 

desde a criação da comissão e 

quais são as expetativas para 

2019?

Em média e por ano, as taxas de 

ocupação de espaço público para 

filmagens rondam os 500 mil euros. 

As expetativas para 2019 são anima-

doras porque, a par do crescimento 

estimado de obras cinematográficas 

que, regra geral, são isentas de ta-

xas, também se estima um cresci-

mento dos projetos que não estão 

isentos, sendo que a grande fatia virá 

da produção de filmes publicitários, 

mercado robusto em Lisboa. Ainda 

que sejam projetos de curta duração 

– duram em média dois a três dias 

– muitas vezes caraterizam-se por fil-

magens em múltiplos cenários, e ge-

ram, consequentemente, um maior 

montante de taxas para o município.

Lisboa está a ser cada vez mais 

procurada por grandes marcas 

para produções publicitárias. 

Existe algum tipo de investimen-

to/promoção neste segmento?

As produtoras ligadas aos filmes 

publicitários têm sido um importan-

tíssimo canal de captação de pro-

duções estrangeiras, sobretudo o 

segmento da produção de servi-

ces. A manifesta qualidade dos 

profissionais do meio justifica-o. 

Mas Lisboa, justamente pela fu-

são da paisagem contemporânea 

dos bairros modernos com a mais 

tradicional dos bairros históricos, 

tem um forte potencial para a 

captação destas produções. Cam-

panhas internacionais ou filmes e 

produções fotográficas dirigidos 

para mercados estrangeiros espe-

cíficos têm abundado. Ferrari, Her-

mès, YSL, H&M, KFC, Porsche são 

marcas que por cá já passaram. 

E Lisboa é vista (e reconhecida!) 

internacionalmente. Os mercados 

para onde transportamos a nossa 

imagem são essencialmente 

europeus, mas também já nos 

procuram os EUA, a China, 

a Rússia, a Coreia do Sul, o 

Paquistão, o Japão, entre outros. O 

melhor investimento que se pode 

fazer neste segmento é criar e es-

tabilizar condições possíveis para 

estas produtoras desenvolverem 

o seu trabalho; a melhor promo-

ção é mostrar lá fora o que fazem 

cá dentro.  

Com base na sua experiência, 

quais são as mais-valias dife-

renciadoras que Lisboa apre-

senta?

Começo pela luz, uma das quali-

dades mais apetecíveis. A última 

edição da revista Makers, dedica-

da aos melhores locations para 

filmagens no mundo, tinha como 

subtítulo do artigo sobre Portu-

gal, “Light Fantastic”, destacando 

Lisboa como a escolha da Apple 

para demonstrar as capacidades 

da câmara do último modelo de 

iPhone. Depois, o clima, ameno e 

com muitos dias de sol. Excelen-

te diversidade de gastronomia, 

restauração e hotelaria, com boa 

relação qualidade/preço. Varie-

dade arquitetónica e urbanística, 

permitindo uma variedade de dé-

cors, desde os bairros históricos e 

tradicionais, como o Chiado e o 

Bairro Alto, a paisagens urbanas 

modernas, como o Parque das 

Nações. Sendo um país compacto, 

também a proximidade geográfi-

ca de outros cenários fantásticos 

como Sintra e toda a zona litoral, 

se torna um fator atrativo para 

Lisboa. É ainda uma cidade extre-

mamente segura e hospitaleira. 

E é também o primeiro hub de 

produção do país. As principais 

produtoras (cinema, televisão, 

publicidade) estão sediadas em 

Lisboa. A manifesta qualidade 

dos profissionais do meio, fluen-

tes em inglês, francês e espanhol. 

Em resumo, estruturas, talentos e 

qualidade de vida. Film friendly.
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VARINO “O BOA VIAGEM” 
É UM “MONUMENTO VIVO”
“O varino ‘O Boa Viagem’, propriedade 
da Câmara Municipal da Moita, é um 
monumento vivo que percorre as águas 
do Tejo exibindo o orgulho que sentimos 
na nossa história e património.” Quem o 
afirma é o presidente da autarquia, Rui 
Marques Garcia, que destaca o potencial 
da oferta turística e a importância de 
preservar artes e ofícios.

RUI MARQUES GARCIA
PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA MOITA

©
 M

IKE SERG
EA

N
T
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O município da Moita anunciou 

a candidatura das técnicas de 

construção e reparação das 

embarcações tradicionais do 

estuário do Tejo a Património 

Imaterial da UNESCO. Em que 

consiste o projeto “Moita Patri-

mónio do Tejo” e em que fase 

se encontra?

O projeto “Moita Património do 

Tejo” engloba a candidatura das 

técnicas de construção naval em 

madeira das embarcações típicas 

do Tejo, mas vai para lá desta can-

didatura. Pretendemos com este 

projeto dar continuidade ao traba-

lho que temos desenvolvido nas 

últimas quatro décadas de defesa, 

divulgação e promoção do patri-

mónio fluvio-marítimo existente no 

estuário do Tejo, e que, durante sé-

culos, teve um papel fundamental 

na ligação das duas margens, con-

tribuindo para o desenvolvimento 

desta região e de várias atividades. 

Por outro lado, desejamos criar 

aqui um motor de dinamização das 

embarcações típicas, de novos na-

vegadores, construtores e curiosos, 

que assegurem a continuidade das 

técnicas de construção e poten-

ciem o desenvolvimento de outras 

iniciativas que aproveitem todas as 

capacidades das embarcações típi-

cas e do estuário do Tejo.

O que diferencia estas técnicas 

de construção e reparação?

A diferença é que estas embarca-

ções típicas do Tejo, tal como as 

conhecemos hoje, são construídas, 

reparadas e mantidas por um único 

estaleiro, o Estaleiro Naval de Sa-

rilhos Pequenos, do mestre Jaime 

Costa, que recorre às técnicas usa-

das pelos seus antepassados, com 

materiais e equipamentos utiliza-

dos ao longo de séculos, que não 

podem ser substituídos por equi-

pamento mecânico ou robotizado. 

Temos os carpinteiros, os calafates, 

os ferreiros, os pintores ou veleiros, 

são profissões antigas, e hoje são 

poucas as pessoas que trabalham 

nestas atividades. A maioria está 

acima dos 60 anos, e todo este 

conhecimento da construção naval 

em madeira é bem distinto das 

restantes formas de construção de 

outro género de embarcações.

Disse que a candidatura tem 

como objetivo proteger a cons-

trução naval tradicional do Tejo 

e o próprio rio. Quer especificar 

em que se traduz na prática?

Como referi, existem poucos pro-

fissionais nas atividades ligadas à 

construção naval em madeira, co-

nhecedores profundos de todo um 

saber-fazer que foi transmitido de 

geração em geração ao longo de 

décadas, e que hoje não encon-

tra continuidade. Neste sentido, 

o plano de salvaguarda urgente 

destas técnicas de construção na-

val em madeira visa encontrar 

respostas que permitam manter 

essas atividades e a continuidade 

das embarcações, principalmen-

te as de grande porte que são 

maioritariamente propriedade dos 

municípios do estuário do Tejo, 

porque as embarcações de menor 

dimensão são, por regra, mantidas 

pelos seus proprietários, curiosos 

que aprenderam a reparar e até 

a construir estes barcos. Se estes 

ofícios se perderem, se o estaleiro 

encerrar por falta de profissionais e 

não existir um outro espaço com os 

mesmos conhecimentos e técnicas, 

vamos deixar de ter os varinos e 

outros barcos típicos a navegar nas 

águas do Tejo, o que representaria 

uma perda irreparável para a nossa 

história, cultura, tradições e patri-

mónio. Com esta candidatura pre-

tendemos assegurar o futuro das 

nossas embarcações.

ÚNICO ESTALEIRO 
DE BARCOS TÍPICOS

Tal como disse, é no concelho da 

Moita, em Sarilhos Pequenos, 

que se encontra em funciona-

mento o último estaleiro de bar-

cos típicos em madeira. De que 

modo a autarquia tem contribuí-

do para manter a sua atividade?

A Câmara Municipal da Moita foi 

a primeira autarquia a adquirir 

uma embarcação típica (o vari-

no “O Boa Viagem”), em 1980, 

com a preocupação de preservar 

estes barcos e tudo aquilo que 

representaram na vida de cen-

tenas ou milhares de pessoas, 

ao longo dos séculos, fazendo a 

ligação entre as duas margens, 

no transporte de pessoas e mer-

cadorias. Estes barcos tiveram um 

papel realmente importante e foi 

nesse sentido que comprámos 

e recuperámos o nosso varino, 

devolvendo-o às águas do Tejo, 

proporcionando passeios e visitas 

a todos aqueles que procuram 

conhecer este património, mas 

também uma outra perspetiva 

dos nossos territórios, olhados 

a partir das águas do estuário, o 

que nos dá uma outra visão das 

nossas margens e da riqueza da 

flora e fauna aí existentes. Com 

o encerramento de todos os ou-

tros estaleiros, o estaleiro do 

mestre Jaime, como é conhecido, 

tem tido um papel fundamental 

não apenas para o município da 

Moita, mas para todos os municí-

pios que adquiriram embarcações 

típicas porque é aí que realizam 

as operações de manutenção, 

reparação e, até, de construção 

de novas embarcações. Os muni-

cípios deram, seguramente, uma 

nova dinâmica ao estaleiro, e pre-

tendemos que o plano de salva-

guarda seja a garantia de que o 

estaleiro tem futuro.

O crescimento turístico de Lisboa 

tem-se revelado muito impor-

tante para a dinamização da 

economia nacional e regio-

nal, afirma Rui Marques Gar-

cia. “Pensamos que o grande 

desafio que se nos coloca é 

o de expandir este boom tu-

rístico por toda a região, não 

só pela importância que isso 

terá no desenvolvimento mais 

harmonioso da Área Metro-

politana de Lisboa, como é 

também determinante para 

continuar a crescer na cap-

tação de turistas através da 

diversificação das ofertas que 

permitam aumentar o número 

de visitantes e a duração das 

estadias”, refere. Neste senti-

do, salienta, “a margem sul do 

Tejo e o concelho da Moita, na-

turalmente, podem representar 

um significativo acréscimo de 

valor à atratividade turística da 

Região de Lisboa, pois têm um 

manancial de potencialidades 

subaproveitadas”.

Expandir o boom turístico

O município 
tem apostado 
fortemente ao 
longo dos anos na 
recuperação da 
zona ribeirinha 
e na criação de 
condições para o 
seu usufruto, a par 
das preocupações 
da preservação 
ambiental
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O que está a ser feito no sen-

tido de assegurar a transmis-

são de conhecimento destes 

artífices? 

Até aqui o conhecimento e o saber-

-fazer eram transmitidos de pais 

para filhos, como é o caso do mes-

tre Jaime que aprendeu com o pai 

e que hoje tem o filho a seguir-lhe 

os passos. No entanto, esta trans-

missão de conhecimentos não tem 

muitos interessados, os jovens 

sentem-se mais atraídos para 

outro género de aprendizagens, 

e existem profissões em risco, 

como o calafate ou o veleiro (por 

exemplo, também no concelho 

da Moita, Lázaro Silva é a última 

pessoa a fazer velas à mão para 

estas embarcações). Precisamos 

de inverter esta tendência, porque 

estas profissões mais antigas 

continuam a ser imprescindíveis, 

e é preciso estimular os jovens 

e adultos para esta realidade, 

conquistando novos profissionais 

para essas artes. É isso que 

esperamos fomentar e alcançar 

com o plano de salvaguarda. 

Não é uma tarefa fácil, mas 

estamos bastante empenhados em 

conseguir mudar algumas ideias, 

que entendam a importância de 

um calafate, de um carpinteiro 

naval, de um veleiro, que per-

cebam que estas profissões têm 

sustentabilidade económica e que 

podem dar um contributo impor-

tante para a preservação do nosso 

património.

INICIATIVA PIONEIRA

A aquisição do varino “O Boa 

Viagem”, pela câmara da Moita, 

foi seguida por outras autar-

quias. Qual a relevância desta 

ação em termos de salvaguarda 

do património cultural?

O nosso varino é um “monumen-

to vivo”, que percorre as águas 

do Tejo e exibe o orgulho que 

sentimos na nossa história e pa-

trimónio, e o facto de termos sido 

pioneiros na década de 80. Agora 

voltamos a ser pioneiros no lança-

mento de um projeto que nos abre 

um longo caminho de salvaguarda 

do conhecimento, do saber-fazer, 

das artes, do património e da cul-

O grande 
desafio que 
se nos coloca 
é o de expandir 
este boom 
turístico por 
toda a região

tura ribeirinhas, e para o qual es-

peramos poder contar com o en-

volvimento de todos os municípios 

do estuário do Tejo.

Como tem evoluído esta inicia-

tiva? Continua a ser replicada?

Vários outros municípios ribeiri-

nhos seguiram o pioneirismo da 

Moita e adquiriram embarcações 

e têm até promovido a constru-

ção de novos barcos típicos. Mas 

o fundamental mesmo tem sido 

o trabalho das associações náu-

ticas e de um número crescente 

de particulares que adquiriu ve-

lhas embarcações, restaurou-as e 

devolveu-as ao rio, num processo 

que se tem revelado determinan-

te para a preservação e valoriza-

ção do património fluvio-maríti-

mo do Tejo.

Quais são as caraterísticas des-

te varino?

O varino é uma embarcação de 

fundo chato, com uma proa re-

donda, encimada pelo caneco. 

Mede cerca de 20 metros de 

comprimento por 5 de largura, 

e as suas pinturas decorativas na 

proa, na antepara e nos barba-

dos, conferem-lhe um colorido 

inconfundível.
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Continuamos 
a defender que 
são precisas 
mais ligações 
que preparem 
a resposta futura 
ao previsível 
crescimento 
de toda a região

Nas águas do Tejo encontram-

-se ainda hoje botes, faluas, 

canoas e varinos, que represen-

tam algumas das embarcações 

que dominaram as águas do rio, 

cada uma com fins específicos, 

declara Rui Marques Garcia. “Por 

exemplo, o varino, como O Boa 

Viagem, é uma embarcação de 

fundo chato para conseguir na-

vegar nos esteiros do rio, com 

águas de pouca profundidade, 

destinada ao transporte de car-

ga, com uma capacidade até 

200 toneladas. As fragatas, em-

barcações à vela de um só mas-

tro, eram mais velozes do que 

os varinos, mas tinham o mes-

mo fim: o transporte de merca-

dorias, em maior volume dada 

a sua dimensão”, explica. Os 

botes, prossegue, tinham uma 

construção muito semelhante 

à fragata, mas de dimensões 

mais reduzidas, sendo que tam-

bém as canoas e catraios são 

embarcações de menor porte, 

que faziam o transporte de pas-

sageiros e mercadorias, como 

produtos frescos.

Embarcações do Tejo
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ANCORADOURO 
É UM MUSEU VIVO

Em 2018 foi inaugurado um an-

coradouro no Cais da Moita, com 

capacidade para 22 embarca-

ções. O que esteve na base des-

te projeto e como o enquadra na 

oferta turística?

Esta iniciativa municipal parte da 

constatação de que as embarcações 

tradicionais tinham severas limita-

ções de acesso ao cais antigo devido 

à sua reduzida dimensão. Considerá-

mos, portanto, que era imprescindí-

vel para permitir o desenvolvimento 

das embarcações tradicionais pro-

mover as condições de acostagem 

e de estadia. É também importante 

do ponto de vista promocional, por-

que o ancoradouro é um verdadeiro 

museu vivo, as embarcações que 

tem ancoradas acabam por estar 

em exposição, num espetáculo de 

grande diversidade cromática e 

grande beleza.

Na Doca da Marinha, em Lisboa, 

vão ser criadas condições para 

receber estes barcos. Em sua 

opinião, que significado prático 

terá?

Consideramos que será uma medida 

de grande importância e saudamos 

a colaboração que tem sido estabe-

lecida com a Entidade Regional de 

Turismo, a Administração do Porto 

de Lisboa e a Marinha Portugue-

sa. Uma das grandes dificuldades 

sentidas pelas embarcações típicas 

decorre da quase impossibilidade 

de acostagem em Lisboa. É por isso 

fundamental, porque irá permitir o 

desenvolvimento das atividades de 

lazer e turísticas dos passeios no rio, 

a partir de e para Lisboa.

FORTE RELAÇÃO 
COM O RIO

A Moita situa-se na margem es-

querda do Estuário do Rio Tejo. 

Como apresenta o concelho? 

A caraterística mais distintiva do 

concelho da Moita é a sua relação 

com o rio, já que o nosso território 

se estende ao longo de 20 km de 

margem estuarina. Somos um con-

celho de transição de uma realidade 

mais urbano-industrial para o ter-

A margem sul 
do Tejo
e o concelho 
da Moita, 
naturalmente, 
podem representar 
um significativo 
acréscimo de valor 
à atratividade 
turística da Região 
de Lisboa
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ritório ainda predominantemente 

agrícola do interior da península de 

Setúbal. Estas caraterísticas vocacio-

nam o concelho como zona residen-

cial com uma excelente localização, 

mas igualmente com um potencial 

para a instalação de atividades 

económicas em diferentes setores, 

incluindo o turismo, que estamos a 

procurar valorizar e potenciar.

As rotas fluviais, realizadas a 

bordo do varino municipal, dão 

a conhecer o Concelho da Moita 

e os limítrofes numa perspetiva 

diferente, declara o autarca. 

Oferecem uma nova perspe-

tiva do concelho e permitem 

o conhecimento do estuário, 

uma vez que percorrem toda a 

zona chegando a Lisboa. “São 

um cartaz de promoção desta 

riqueza ambiental e paisagísti-

ca da região e têm contribuído 

para trazer mais visitantes ao 

concelho. É também esse o seu 

objetivo e é nosso objetivo que 

se vão consolidando ofertas 

de turismo e lazer que envol-

vam outras atividades, desig-

nadamente a gastronomia e 

o património, desenvolvendo 

assim uma atratividade para o 

visitante mais ampla e consoli-

dada”, acrescenta.

Rotas fluviais 
são cartaz 
de promoção

De que modo tem sido aprovei-

tada a frente ribeirinha? Exis-

tem novos projetos para poten-

ciar esta mais-valia?

O município tem apostado forte-

mente ao longo dos anos na re-

cuperação da zona ribeirinha e na 

criação de condições para o seu 

usufruto, a par das preocupações 

da preservação ambiental nas 

zonas de sapal e da presença de 

fauna e flora de grande riqueza. 

Este objetivo não está totalmente 

alcançado e continuamos a inves-

tir e a projetar intervenções em 

diversos pontos das nossas mar-

gens. Como exemplo, estamos a 

iniciar uma intervenção de requa-

lificação de uma zona ribeirinha 

entre a Moita e o Gaio.
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Desejamos criar 
aqui um motor 
de dinamização 
das embarcações 
típicas, de novos 
navegadores, 
construtores 
e curiosos, 
que assegurem 
a continuidade 
das técnicas 
de construção

A Moita tem acessibilida-

des fáceis não só à cidade 

de Lisboa e margem norte, 

bem como ao resto do País, 

uma vez que é servida pela 

A33 que a coloca a 30 minu-

tos do centro de Lisboa por 

qualquer uma das pontes, 

explica Rui Marques Garcia. 

“A Ponte Vasco da Gama 

veio criar uma alternativa 

de ligação entre as duas 

margens que era já impres-

cindível, mas continuamos a 

defender que são precisas 

mais ligações que preparem 

a resposta futura ao previ-

sível crescimento de toda a 

região”, adianta.

Acessibilidades 
fáceis

A relação com o rio reflete-se 

na gastronomia? Quer desta-

car algum ou alguns desses 

pratos?

A gastronomia tradicional do con-

celho tem uma forte influência 

dos produtos vindos do rio, de-

signadamente as enguias, a cal-

deirada à fragateiro, o choco, e os 

bivalves, que podemos encontrar 

em todas as ementas da nossa 

restauração.

E como se carateriza a oferta 

hoteleira? 

No concelho da Moita não há ne-

nhuma unidade hoteleira, embora 

existam projetos e intenções de par-

ticulares para a concretização desses 

empreendimentos. Dado o desenvol-

vimento turístico dos últimos anos, 

estamos atentos a esta situação e 

empenhados em encontrar uma so-

lução a curto prazo que nos permita 

criar essa oferta. Nos últimos meses 

têm surgido ofertas de alojamento 

local em algumas freguesias, uma 

nova realidade que permite criar uma 

oferta de dormidas no concelho.

Como define o calendário cultu-

ral e quais são os eventos que 

destaca?

O concelho da Moita tem uma 

programação cultural intensa e di-

versificada com alguns momentos 

altos do ponto de vista do número 

de visitantes. O mais significativo 

deste prisma são as Festas da Moi-

ta, em setembro, mas destacamos 

igualmente as outras festas popu-

lares das diferentes freguesias, a 

Feira Medieval de Alhos Vedros no 

início de junho, o Carnaval de Alhos 

Vedros, o festival de Blues na Baixa 

da Banheira e a oferta permanente 

de música, teatro e desporto nos 

equipamentos culturais municipais 

e do movimento associativo.
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ERA UMA VEZ… 
NO LISBON STORY CENTRE

De acordo com a autora da publicação, o melhor 

local para começar uma visita a Lisboa é o Lisbon 

Story Centre, um museu interativo que conta a his-

tória dos grandes eventos que marcaram a capital 

portuguesa, do passado até aos dias de hoje. 

Depois de conhecer este espaço museológico – e 

dada a sua localização no “coração de Lisboa”, que 

é como quem diz, no Terreiro do Paço – a sugestão 

é partir à descoberta de Alfama para ver como “as 

histórias se desenrolaram na cidade real”.

SARDINHA NO PÃO

A gastronomia assume lugar de destaque no ar-

tigo do Discover Walks Blog. E as grandes estre-

las são as sardinhas. 

Durante o verão, é comum encontrar este peixe nos 

menus dos restaurantes da cidade, acompanhado 

de batatas cozidas e vegetais, mas, em junho, a 

tradição é comê-las no pão, nas ruas dos bairros 

tradicionais, como Castelo e Alfama. Embora não 

seja “fácil” de comer, é “delicioso”, garante a auto-

ra da publicação, porque “o pão absorve todos os 

molhos saborosos da sardinha assada”. 

A FEIRA DO LIVRO

Entre o dia 29 de maio e 16 de junho, o Par-

que Eduardo VII é invadido por stands de livros, 

a propósito da Feira do Livro, um dos eventos 

culturais mais antigos da capital portuguesa, que 

conta já com 89 edições. 

No local, que é facilmente acessível através da 

estação de metro Marquês de Pombal, elucida a 

autora do texto, reúnem-se lisboetas e visitantes 

que procuram novidades, mas também edições 

antigas e descontos, enquanto passeiam pelo 

maior parque da cidade.

Assim, quem visitar Lisboa em junho é “um sortu-

do”, afirma Carolina, porque pode visitar o certame, 

mas também comprar uma lembrança diferente. 

“Em vez de comprar canecas e porta-chaves, desta 

vez, leve um livro de Lisboa”, incentiva.

DISCOVER WALKS BLOG

O SANTO E POPULAR MÊS DE JUNHO
Junho está à porta e Lisboa está prestes a ser invadida pelos Santos Populares. 
A página online Discover Walks Blog reuniu um conjunto de coisas a fazer, ver e 
visitar ao longo do mês, considerando que esta é uma das melhores alturas para 
se visitar a capital portuguesa. A autora do texto, Carolina, explica porquê: “Está 
calor, mas ainda não está ao ponto de se derreter, e pode aproveitar o centro da 
cidade, os museus e a praia”. Além, claro, de ser o mês das Festas de Lisboa, “a 
maior comemoração do ano inteiro”.
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FESTAS DE LISBOA

“Junho é o melhor mês para visitar Lisboa, por uma 

simples razão: a celebração dos Santos Populares”. 

A afirmação é feita por Carolina, que descreve os vá-

rios eventos que integram as Festas de Lisboa, que 

duram o mês inteiro e juntam as pessoas todas nas 

ruas, que, por sua vez, são decoradas a rigor. 

Portanto, qualquer noite, em junho, se torna uma 

ótima oportunidade para conhecer os bairros his-

tóricos e a tradição dos arraiais populares, onde se 

come, bebe e dança, ao som de música popular 

portuguesa. Além disso, dois outros marcos im-

portantes que fazem parte das festas lisboetas 

são as tradicionais Marchas Populares e os Casa-

mentos de Santo António.

A atmosfera que envolve os Santos Populares é 

única e quem a vive uma vez vai, certamente, 

querer voltar no ano seguinte, comenta.

IR A CONCERTOS

Os concertos agendados para Lisboa, durante o 

mês de junho, também merecem espaço na pu-

blicação do Discover Walks Blog. 

Dos vários artistas que vão marcar presença em 

vários espaços da capital portuguesa, Carolina 

menciona o de Ed Sheeran, nos dias 1 e 2, no 

Estádio da Luz; o dos Glassjaw, que atuam no 

Lisboa ao Vivo, no dia 23; e os do Julio Iglesias e 

dos Kool & the Gang, que se realizam nos dias 

29 e 30, respetivamente, no Altice Arena.

VISITAR A TORRE DE BELÉM

Construída em 1519, a Torre de Belém assume uma 

posição privilegiada, junto ao rio Tejo, e a visita a 

este monumento é apontada como “essencial para 

a compreensão da história portuguesa”. 

O objetivo inicial desta torre era vigiar as embar-

cações portuguesas e estrangeiras que saíam e 

chegavam ao porto de Lisboa, e, embora tenha 

perdido essa função estratégica, tornou-se num 

ponto de referência da capital, tendo sido conside-

rada uma das sete maravilhas do País.

SINTRA

“Sintra é uma área mágica com muito para ver 

e visitar”, e dedicar um dia para conhecê-la 

é “uma das melhores coisas para fazer, em 

junho”, lê-se no blogue. 

Entre os vários monumentos da vila, a autora 

do texto faz referência ao “famoso e colorido” 

Palácio da Pena, ao Castelo dos Mouros e à 

Quinta da Regaleira. 

A Serra de Sintra e as praias também são destaca-

das, pois “parecem saídas de contos de fadas”, a par 

das “tradicionais e deliciosas” Queijadas de Sintra. 
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REPENSAR O DIGITAL

Não há dúvidas: o digital está a crescer. Por esse 

mesmo motivo, são muitas as oportunidades 

criadas pela Internet, devendo existir um inves-

timento nesta área. Além de ter um retorno de 

investimento (ROI) maior que os canais tradicio-

nais, o marketing digital é também mais fácil de 

avaliar e otimizar, em tempo real. 

MARKETING DE INFLUÊNCIA

O marketing de influência tem ganho expressão 

ao longo dos últimos tempos. As redes sociais, 

em particular o Instagram, têm apresentado um 

crescimento exponencial em termos de utiliza-

dores, mas também de ferramentas, tornando-

-se um recurso essencial para os profissionais, 

marcas e empresas do setor do turismo. 

Atualmente, estão já em vigor regulamentações 

BLOOLOOP

AS TENDÊNCIAS DO TURISMO 
ESTÃO NO DIGITAL
Marketing de influência, digital, produção de vídeos e utilização da 
realidade aumentada são algumas das tendências para o futuro do setor 
do turismo e viagens, apresentadas pelo site Blooloop. A estas juntam-se 
a interação no Instagram, a disponibilização de vouchers online, a oferta 
de experiências autênticas e relacionadas com bem-estar, e a presença 
ativa no TripAdvisor. 

adaptadas a este tipo de campanhas digitais, e 

também é possível ter acesso a relatórios deta-

lhados sobre os resultados e o alcance obtido 

através das publicações online, feitas pelos in-

fluenciadores digitais. Simultaneamente, estes 

avanços levam a que as empresas aumentem 

o orçamento associado a este tipo de estratégia.

Quando se fala em influenciadores digitais, 

fala-se de figuras que são seguidas, nas redes 

sociais, por milhares ou milhões de pessoas e 

que, consequentemente, exercem um poder de 

influência sobre os seus seguidores. Segundo o 

Blooloop, tem-se assistido a um aumento de 

parcerias com micro influenciadores – aqueles 

que têm menos de 50 mil seguidores – pois, 

embora tenham um público e um alcance me-

nores, tendem a criar mais engagment, uma vez 

que os conteúdos que partilham são vistos como 

autênticos e as recomendações que fazem pare-

cem mais pessoais.

Assim, o Blooloop aconselha a que as marcas e 

empresas do setor do turismo não tenham receio 

de trabalhar com pessoas influentes a nível local 

ou com menor número de seguidores, devendo 

ser feita, previamente, uma pesquisa “minuciosa 

de verificação” – para perceber e conhecer os va-

lores e a comunidade influenciada – e investir na 

criação de uma relação de longo prazo.

O BOOM DO INSTAGRAM

Em 2018, o Instagram atingiu mil milhões de utiliza-

dores e as pessoas tendem a passar cada vez mais 

tempo nesta rede social, com 38% a abrir a aplica-

ção várias vezes por dia, de acordo com a Blooloop.

Face a isto, em 2019, o setor do turismo deve 

apostar no Instagram e publicar, regularmente, 

conteúdos no feed e nas histórias, pois é consi-

derada uma ótima forma de manter o público 

atualizado sobre as novidades e ofertas especiais.
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Tem-se assistido 
a um aumento 
de parcerias com 
micro influenciadores 
– aqueles que têm 
menos de 50 mil 
seguidores – pois, 
embora tenham um 
público e um alcance 
menores, tendem a 
criar mais engagment

Por outro lado, destaca-se também a interação 

com os visitantes. As empresas devem incenti-

var os seus clientes a partilhar conteúdos rela-

cionados com a sua experiência no local, bem 

como replicar esses mesmos conteúdos nas re-

des sociais, contribuindo para a criação de uma 

estratégia de marketing “boca a boca” gratuito.

 

VOUCHERS ONLINE

A Blooloop defende que outra das tendências de 

viagens que se tem verificado está relacionada 

com prendas e vouchers, nomeadamente com 

a substituição da oferta de prendas tradicionais 

– bens materiais – pela oferta de experiências, 

que são, muitas vezes, viagens, estadas em ho-

téis ou vouchers para restaurantes e spas, entre 

diversas outras atividades.

Com as pessoas a valorizar, cada vez mais, as ex-

periências, em detrimento dos bens materiais, 

UM NOVO CONCEITO 
DE FÉRIAS: MICROGAP

Os estudos recentes, no âmbito das viagens, re-

velam que as pessoas abaixo dos 35 anos estão 

a viajar mais, ao longo do ano, mas por pe-

ríodos mais curtos. Esta tendência deu origem 

a experiências designadas Microgap, que in-

cluem atividades relacionadas com bem-estar, 

voluntariado, cultura, cursos e formações, entre 

outras. Assim, objetivo dos jovens que optam 

por estas miniférias passa por conseguir “ab-

sorver” o máximo das experiências proporcio-

nadas pelas mesmas, de forma a enriquecerem 

as suas vidas. 

Neste sentido, a Blooloop refere que as marcas e 

empresas do setor das viagens devem criar uma 

mensagem em torno do “valor e da singulari-

dade da experiência” que podem proporcionar.

SAÚDE E BEM-ESTAR

Atualmente, as rotinas stressantes do dia a dia 

levam a que as pessoas procurem, cada vez 

mais, férias descontraídas, durante as quais pos-

sam relaxar, especialmente as famílias. Assim, 

incluir atividades ligadas ao bem-estar na oferta 

turística apresentada pode ser uma mais-valia 

para atrair este tipo de público.

A EFICÁCIA DO VÍDEO

A importância do vídeo não é uma novidade, 

efetivamente. Mas continua a ser uma ten-

dência, permitindo que as atrações revelem 

ou mantenham a sua atratividade, consideran-

do que o vídeo domina o consumo de conteú-

dos online.

“As estatísticas mostram que os espetadores 

retêm 95% de uma mensagem quando esta 

é passada em formato de vídeo e 90% dos 

clientes dizem que o vídeo os ajuda a tomar 

decisões de compra”, revela a Blooloop. A no-

vidade e a originalidade presente nos vídeos 

produzidos pelas empresas do setor do turismo 

também terão maior e melhor impacto junto 

dos possíveis clientes.

REALIDADE AUMENTADA

De acordo com o artigo publicado pela Blooloop, 

a realidade aumentada é “mais do que uma 

moda passageira”, tendo-se tornado uma “tática 

viável” para muitas atrações turísticas. Esta mes-

ma situação levou a que esta tecnologia passas-

se a ser mais fácil de utilizar, mas também mais 

económica em termos de implementação. Além 

de que a realidade aumentada é uma mais-valia 

para melhorar a experiência do cliente ou in-

fluenciar a tomada de decisão pré-compra.

as empresas do setor do turismo têm a possibi-

lidade de disponibilizar vales de oferta online e 

conseguir “aumentar suas vendas ao longo do 

ano”. A Blooloop deixa um conselho aos profis-

sionais do setor: “Concentre-se nas efemérides e 

personalize as suas mensagens para destacar o 

valor da experiência do voucher”.

CONSULTAR O TRIPADVISOR 
ANTES DE VIAJAR

O site TripAdvisor é reconhecido pela influência 

que exerce na tomada de decisões por parte dos 

viajantes. De acordo com a Blooloop, 62% dos via-

jantes revelam que consultam o site antes de fazer 

uma reserva ou compra. Em novembro de 2018, o 

TripAdvisor foi reformulado e apresenta um feed 

focado no social, permitindo criar “viagens”, ou, 

melhor, organizar listas de “desejos de viagem, 

recomendações e planos futuros, num único local”.  
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Lisboa faz parte de mim ou não fosse eu al-

facinha de gema. Apesar de ter vivido vários 

anos no Alentejo, nunca cortei relações com 

a minha cidade. Hoje em dia é em Lisboa que 

trabalho e onde passo bons momentos, quer 

de dia, quer de noite.

Lisboa está, definitivamente, na moda. Na 

realidade, para nós sempre foi a cidade mais 

linda do Universo! O resto do Mundo é que não 

sabia...mas agora já sabe! 

Nós, espertos como somos, estamos a apro-

veitar ao máximo esta visibilidade para mos-

trarmos aos turistas o melhor que temos na 

nossa capital. E tanto que há para visitar.

Dos miradouros ao castelo, passando pelas 

grandes avenidas, muito há por onde passear e, 

com as trotinetas elétricas ou mesmo passean-

do no elétrico 28, o maior dos preguiçosos vai 

conseguir dar a volta à cidade sem se cansar.

Se eu tivesse que organizar uma tour de dois dias 

para amigos pensava, em primeiro lugar, como é 

que eu gostaria de conhecer uma cidade.

Eu gosto sempre de ter a noção geográfica de 

onde estou e, por isso, gosto sempre de fazer 

uma viagem numa autocarro turístico e, de-

pendendo da estadia, faço as viagens de um 

ou dois dias. 

Ora, deste modo, iria sugerir um dia de hop 

on hop off. Temos serviços espetaculares deste 

tipo em Lisboa e estes permitem logo visitar 

AS SETE COLINAS DA CIDADE

Em cada esquina teremos sempre onde nos ali-

mentar e não é como nos outros países onde 

a comida parece toda de plástico. Em Lisboa, é 

raro haver um estabelecimento, por mais pe-

queno que seja, onde não se coma lindamente!

Já para não falar na doçaria. Claro que há pes-

soas que “não são muito de doces” mas não 

há como resistir à nossa confeitaria regional 

e nacional.

Ora resumindo, já temos um passeio de auto-

carro e uma jantarada para o primeiro dia. Mas 

a noite ainda é um criança e há tantos lugares 

para se dar um pezinho de dança na nossa ci-

dade. Desde o Bairro Alto, passando pela rua 

cor-de-rosa e acabando na noite no Rive Rouge, 

no Mercado da Ribeira ou no Bosq no Lx Factory, 

Lisboa é sinónimo de bom gosto e de clubes 

com ecletismo musical e não fica atrás de ne-

nhuma cidade europeia.

Para o segundo dia, e como teremos que dormir 

até mais tarde, aconselharia sempre um bom 

passeio à beira rio. Lisboa é belíssima desde o 

Parque das Nações a Belém. Temos a sorte de 

ter uma meteorologia incrível, logo, uns ténis e 

uma roupa confortável servem de companhei-

ros para uma boa caminhada acompanhada 

pelo dia a dia das pessoas que cá moram e que 

têm a sorte de usufruir desta paraíso todos os 

dias! Depois é voltar sempre pois Lisboa tem 

sempre mais para visitar, mostrar ou guardar. 

Lisboa será sempre Lisboa! sempre Lisboa!

Este Postal de Lisboa surge acompanhado de um guia para conhecer 
a cidade em dois dias, organizado por uma alfacinha de gema: Vanessa Oliveira. 
A apresentadora defende que a capital portuguesa está na moda e que 
é a “cidade mais linda do universo”, além de ter muito para oferecer 
a quem a visita. 

uma quantidade de pontos importantes e que 

são obrigatórios antes de ir embora como por 

exemplo: a Baixa, os Restauradores, a Avenida 

da Liberdade; poder relaxar e apreciar os lin-

dos jardins que temos como o Parque Eduardo 

VII, o Jardim das Amoreiras ou o Jardim da Es-

trela; visitar o castelo e fazer selfies no Mira-

douro da Graça; ou experienciarmos a subida 

ao elevador de Santa Justa é uma experiência 

que não podemos perder.

Mas Lisboa não seria Lisboa se não tivesse pe-

tiscos, doces, restaurantes e todos os modos e 

feitios de ingestão de BOAS calorias de maneira 

a não cabermos no lugar de regresso do avião!
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ABRIL 2019

ASSOCIATIVISMO

ÓRGÃOS SOCIAIS

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
>	Dia 2 – Reunião de Direção;

>	Dia 4 – Inauguração do Peixe em Lisboa 2019;

>	Dia 5 - Inauguração Lisbon Art and Antiques Fair;

>	De 4 a 14 – Peixe em Lisboa;

>	Dia 15 – CTP - Reunião Geral de Associados; 

>	Dia 16 – Conselho Fiscal;

>	Dia 22 – Assembleia Geral Ordinária;

>	Dia 24 – Assembleia Geral Extraordinária da ERT;

>	Dia 29 – Assembleia Geral Eleitoral.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

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

Restaurantes 8

Alojamento 46

Agências de viagens 21

Passeios e circuitos 11

Transferes e Rent-a-Car 6

Outros 8

TOTAL 100

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de abril, foram enviadas 17 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 abril foram enviados os seguintes mailings:

>	Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

>	Revista Follow Me Lisboa;

>	Convocatória e OT para AG;

>	Informação ANA – Transferes;

>	Câmara Municipal de Lisboa | Projeto Urban Waste | Convite;

>	Peixe em Lisboa 2019;

>	European Hospitality Summit 2019 – Convite;

>	Feira JATA;

>	Webinar Urban Waste.

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  58

> Twitter  67

> Instagram 52

> Pinterest  12

VISITAS AO SITE: 121.084

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 – Blogue “Periodistas Viajeros”. Programa realizado em Lisboa.  

Presentes dois elementos;

>	BRASIL – Blogue “Sou Gourmet”. Programa realizado em Lisboa. Presen-

tes dois elementos;

>	BRASIL – TV “Família em Férias”. Programa realizado em Lisboa. Presen-

tes 25 elementos;

>	CHINA – “Grupo Martinhal”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 
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seis elementos dos seguintes meios de comunicação: revista “National 

Geography Traveler”; revista “Travel + Leisure”; revista “Time Out Shan-

ghai”; revista “Gateway”; e portal “Travel Fun Media”;

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

elemento;

>	EUA – Revista “Afar”. Programa realizado em Lisboa. Presente um elemento;

>	FRANÇA – Freelancer François Quiquet. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes quatro elementos;

>	FRANÇA – Blogue “Clément Lazuech”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes dois elementos;

>	FRANÇA – TV “France3”. Programa realizado em Lisboa. Presentes quatro 

elementos;

>	IRLANDA – Jornal “Munster Express”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sente um elemento;

>	ITÁLIA – Blogue “I’ll B Right Back”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes dois elementos;

>	ITÁLIA – Revista “So Wine So Food”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sente um elemento;

>	ITÁLIA – Freelancer Monelle Chitti. Programa realizado em Sintra. Pre-

sentes dois elementos;

>	POLÓNIA – Revista “Travel Polska”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes cinco elementos;

>	REINO UNIDO – Revista “The Independent & Evening Standard”. Progra-

ma realizado em Lisboa. Presentes dois elementos;

>	REINO UNIDO – Jornal “London Evening Standard”. Programa realizado 

em Lisboa. Presente um elemento;

>	REINO UNIDO – Blogue “Kids & Compass”. Programa realizado em Lisboa 

e na Região de Lisboa;

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

Presente um elemento;

>	REPÚBLICA CHECA – “Grupo Checo”. Programa realizado em Lisboa e 

Região de Lisboa. Presentes oito elementos dos seguintes meios de co-

municação: portal “www.turistika.cz”; portal “www.novinky.cz”; revista 

“Reportér”; jornal diário “Blesk e Aha”; revista “Harper’s Bazaar”; e su-

plemento do diário “Mednes Vikend”;

>	UEA – Revista “Vogue Arabia”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

nove 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 – Agência de notícias “DPA”;

>	ALEMANHA – Blogue “textilsucht”;

>	BÉLGICA – Revista “B-Inspired”;

>	BRASIL – Revista de bordo “Latam”;

>	ESPANHA – Portal “Economía Digital”;

>	ESPANHA – Revista “Kiwa”;

>	FRANÇA – Revista de bordo “Transavia”;

>	FRANÇA – Revista “Hôtels & Lodge”;

>	FRANÇA – Guia turístico “Louis Vuitton”;

>	HOLANDA – Blogue “Reisehonger”;
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>	IRLANDA – Revista “Intermezzo”;

>	IRLANDA – Rádio “The Novel Traveller”;

>	PORTUGAL – Rádio “La French Radio”;

>	REINO UNIDO – Revista “Conde Nast Traveller”;

>	REINO UNIDO – Jornal “The Telegraph”.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>	Conference Source, ICCA, MIT.

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

corporate e associativos, de 2019 a 2021;

>	Candidaturas no âmbito do Programa Lisboa – 11.

APOIO NAS EDIÇÕES EM LISBOA
>	Corporate Meeting 2019;

>	Strata Conference 2019;

>	International Enneagram Summit 2019;

>	Otsuka Pharmaceutical 2019; 

>	International Symposium on Frontiers in Molecular Science 2019;

>	AIACE 2019;

>	Avis Budget Groups 2019; 

>	ISPP 2019;

>	IPSA 2019;

>	ADHD 2019;

>	Conferência Primavera 2019;

>	Security Cargo 2019;

>	Semana Reabilitação Urbana 2019;

>	Gala Vinhos 2019;

>	Caritas Europa Academy 2019;

>	Economic Development 2019;

>	European Patent Institute 2019;

>	Arts Festivals Summit 2019;

>	Europrevent 2019;

>	ICCO Global Summit 2019;

>	ESNR 2020; 

>	ITS Europe 2020; 

>	Finit Conference 2020; 

>	Snomed International 2020; 

>	CISV Global Conference 2021; 

>	Velo-City 2021..

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>	Mercado Bélgica – Iniciativa do associado Buzz DMC, 10 participantes MI. 

Apoio do LCB com atividade;

>	VI Womex 2021.

SALES BLITZ
>	Mercado UK – Ação iniciativa do LCB.  Presentes dois grupos de associados, 

para reuniões pré agendadas com potenciais clientes para Lisboa e com 

sede nas áreas de Londres e Manchester. Organização e acompanhamento 

da responsabilidade do LCB.

PRESS TRIP 

>	França – Voyages d´affaires. 

PROMOÇÃO DE GOLF

CAMPANHA DE PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>	Acompanhamento de resultados da campanha anterior.

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:

>	Hotel Ramada Lisboa;

>	Orizonte Golfe;

>	Hotéis Heritage;

>	Osíris Travel;

>	Hotéis Altis;
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>	TADMC;

>	Hotéis SANA;

>	Hotéis Vila Galé;

>	Tempovip DMC;

>	The Oitavos e Oitavos Dunes;

>	Haliotis e Hotel do Mar;

>	Hotéis Vip;

>	Europalco;

>	EVOA;

>	Belas Clube de Campo;

>	Hotel Bairro Alto;

>	Hotel Palácio Estoril;

>	Birds & Nature;

>	Hotel e Golfe Quinta da Marinha;

>	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;

>	Lisbon by Boat;

>	Lisboat;

>	Portimar;

>	Minor Hotéis;

>	1908 e You and the Sea;

>	Hotel Aldeia dos Capuchos;

>	Doc DMC;

>	Sado Arrábida;

>	Administração Porto de Lisboa;

>	Porto Bay.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA
>	Edição do número 184 da Revista Institucional do Turismo de Lisboa (RTL).

MELHORIA DA INFORMAÇÃO  
E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

GUIA FOLLOW ME
>	Produção do n.º 280, de maio;

>	Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>	Lisboa - 227.367

>	Sintra - 33.802

>	Ericeira - 1.783

>	Arrábida - 1.532

>	TURISTAS ATENDIDOS TOTAL: 264.484

>	Lisboa Story Centre – 11.534 visitantes

>	Arco da Rua Augusta – 21.802 visitantes

>	Mitos e Lendas de Sintra – 917 visitantes

>	Experiência Pilar7 – 5.343 visitantes

>	Lisboa Card – 35.573 cartões vendidos

>	PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 217
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_LUGGIT
A LUGGit é uma aplicação móvel, lançada este 

mês, que permite que os turistas que visitam 

a capital portuguesa possam requisitar um con-

dutor, em tempo real, para recolher as suas ba-

gagens e as entregar depois, à hora combinada 

e no local solicitado pelo cliente. O download 

pode ser feito na App Store e na Play Store.

“É uma redefinição total da mobilidade em contex-

to de viagem, pois permitimos aos turistas visitar a 

cidade de Lisboa sem bagagens, otimizando o seu 

tempo e os seus percursos”, refere o cofundador e 

CEO, Ricardo Figueiredo. Além de permitir que qual-

quer pessoa com um veículo possa ser um seus dos 

condutores – à semelhança do que acontece com as 

plataformas de mobilidade –, a LUGGit vem otimizar 

a experiência dos turistas, tanto na chegada a Lisboa 

como na partida, pois não necessitam de regressar 

a um ponto fixo, podendo aproveitar a viagem e ir 

“diretamente ao seu ponto final”.

A razão que levou a aderir ao Turismo de Lisboa 

passou pelo reconhecimento da importância que 

associação tem no ecossistema da cidade e do 

País. “Querendo ser uma empresa importante 

no setor, não faria sentido não estar associado”, 

explica Ricardo Figueiredo.

admin@luggit.app

luggit.app

_LEZÍRIA PARQUE 
HOTEL
O Lezíria Parque Hotel, de quatro estrelas, assu-

me-se como ideal para passar dias a dois, ou em 

família, mas também como um espaço para cele-

brações ou eventos profissionais. De arquitetura e 

decoração modernas, possui uma localização pri-

vilegiada, junto à Lezíria e ao rio Tejo. Dispõe de 

83 quartos twins, 14 duplos, seis familiares, e um 

adaptado, contando ainda com salas polivalentes, 

com capacidade até 400 pessoas, um restaurante 

– o Aquarius –, um bar e um centro de fitness. 

Tem parcerias com o Centro Equestre e com o 

EVOA – espaço de visitação e observação de aves, 

além de participar em festivais gastronómicos, du-

rante os quais são aplicados descontos nas tarifas 

de alojamento.Sobre a adesão à Turismo de Lis-

boa, sustenta que tem “inúmeras vantagens” para 

as unidades hoteleiras, nomeadamente na sua 

divulgação, através de vários meios e suportes.

Avenida Barranco de Cegos, 22, 

Vila Franca de Xira

Tel.: 263 276 670

www.continentalhotels.eu

BOAS-VINDAS
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CASINO LISBOA

MAIS DE 22 MILHÕES 
DE VISITANTES

Em 2019, o Casino Lisboa completa 13 anos de 

atividade, ao longo dos quais recebeu mais de 22 

milhões de visitantes, o que corresponde a uma 

média diária de cerca de cinco mil entradas.

O Casino de Lisboa afirma-se como uma referên-

cia na oferta turística da capital e considera que 

a elevada afluência de público reflete, “de forma 

inequívoca, o êxito do Casino da Estoril Sol”.

Desde a sua abertura, a 19 de abril de 2006, o 

Auditório dos Oceanos recebeu 147 espetáculos 

diferentes, num total de 2 561 sessões, com mais 

de 1 milhão e 250 mil espectadores.

Já o Arena Lounge, acolheu mais de 650 bandas 

– além da música ambiente e da rubrica Juke Box 

–, e de atuações de novo circo, que contaram com 

mais de 180 artistas oriundos de vários países.

E no que à Galeria de Arte diz respeito, foram 

apresentadas cerca de 125 exposições de arte 

contemporânea e obras de vanguarda.

Alameda dos Oceanos, Lt. 1.03.01, 

Parque das Nações, Lisboa

Tel.: 218 929 000

www.casinolisboa.pt

PRAIA D’EL REY MARRIOTT GOLF 
& BEACH RESORT

TOTALMENTE 
REMODELADO 
NO 15.º ANIVERSÁRIO

No ano em que comemora o 15.º aniversário, 

o Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort 

apresenta-se totalmente remodelado. 

Ao longo dos últimos três anos, a unidade ho-

teleira de 5 estrelas levou a cabo intervenções 

de restyling em todos os quartos e nas áreas 

comuns, como o lobby, o greatroom Contato, 

restaurantes, bares, salas de reunião e eventos.

A equipa da arquiteta Rita Gabriel, do atelier Fi-

losofia do Espaço, foi a responsável pelo projeto 

e pela nova decoração, cujo objetivo passou por 

“harmonizar a excelência do ambiente interior 

com a riqueza dos elementos naturais exterio-

res, protagonizados pelo mar e pinhal”. 

A par da renovação, o hotel tem vindo a apostar 

também na qualidade do serviço, reforçando a 

cultura de serviço, “materializada nas competên-

cias das equipas”, e através de incentivos ali-

nhados com o desempenho dos colaboradores 

para melhorar o nível de satisfação dos clientes.

Avenida Dona Inês de Castro, 1, Vale das 

Janelas, Amoreira, Óbidos

Tel.: 262 099 587

www.praia-del-rey.com

MUSEU DA ÁGUA 
APP GRATUITA COM INFORMAÇÃO 
E REALIDADE AUMENTADA

A EPAL lançou uma nova aplicação que permite 

conhecer melhor o Museu da Água e obter mais 

informação sobre os seus espaços culturais. A 

app é dirigida ao público nacional e estrangeiro 

e está já está disponível para download nas pla-

taformas Google Play e Apple Store, de forma 

gratuita, contando com versões em português, 

inglês, francês e espanhol.

Além de informação detalhada sobre a atividade 

do museu, nomeadamente visitas acompanha-

das e a agenda de eventos e exposições, a apli-

cação inclui experiências de realidade aumenta-

da, tornando as visitas mais interativas. 

“A componente de realidade aumentada foi 

concebida para destacar alguns elementos em 

3D e dar voz a personagens históricas com o 

intuito de valorizar o património da água e dar a 

conhecer histórias por detrás dos monumentos 

que constituem o Museu da Água (Aqueduto das 

Águas Livres, Reservatório da Mãe d’Água das 

Amoreiras, Reservatório da Patriarcal e Estação 

Elevatória a Vapor dos Barbadinhos)”, esclarece 

a EPAL.

Rua do Alviela, 12, Lisboa

Tel.: 218 100 215

www.epal.pt 
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LE FRIQUE CONCEPT STORE

AGORA TAMBÉM 
ESTÁ ONLINE

A Le Frique Concept Store deixou de estar ape-

nas na Avenida 24 de Julho e lançou-se no on-

line, com o site de compras www.lefriquecon-

ceptstore.pt.

De acordo com a loja, este projeto surgiu devido 

à consciencialização que os espaços físicos de-

vem repensar a sua estratégia, tendo em con-

sideração que os hábitos de compra mudaram, 

bem como as ferramentas para as concretizar.

“Hoje em dia, o e-commerce tem um peso bru-

tal e nós queremos fazer parte desse universo”, 

afirma a Le Frique Concept Store.

Com um conceito multimarcas, que inclui tam-

bém áreas para pop-ups, a marca considera que 

o primeiro passo “arrojado” que deu foi a aber-

tura da loja física, numa zona onde ainda não 

existe a tradição de “ir às compras”. Agora, volta 

a dar um passo em frente, desta vez, virtual.

Avenida 24 de Julho, 4A, Lisboa

Tel.: 935 968 600

www.lefriqueconceptstore.pt

LISBON MARRIOTT

HOTEL OFICIAL DO LISBON 
MOTORCYCLE FILM FEST

O Lisbon Marriott volta a ser o hotel oficial do 

Lisbon Motorcycle Film Fest, que se realiza entre 

os dias 31 de maio e 2 de junho, no Cinema de 

São Jorge.

Dedicado aos amantes de duas rodas e do cine-

ma, o evento conta com mais de 20 filmes sobre 

motos, entre os quais “Easy Rider”, “Wayne” e o 

documentário “Oil in the Blood”.

Além das sessões de cinema, o Lisbon Motor-

cycle Film Fest oferece um vasto programa, que 

inclui o LxMFF Talks, composto por conversas 

informais com convidados internacionais e na-

cionais, sobre os seus filmes, viagens e outros 

temas relacionados com motos; o Lisbon Night 

Ride, que junta centenas de motos que desfilam 

pelas ruas de Lisboa; o Little Riders, um progra-

ma dedicado aos mais pequenos; o Moto GP 

Live, com transmissão em direto, no Cinema São 

Jorge, de três corridas do Moto GP no Circuito 

de Mugello, e a exposição de motos – no foyer 

do Cinema São Jorge e do Lisbon Marriott Hotel.

Avenida dos Combatentes, 45, Lisboa

Tel.: 217 235 400

www.lisbonmarriott.com

JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA

PROJETO DE 
EDUCAÇÃO PARA 
A CONSERVAÇÃO

O Jardim Zoológico, em parceria com a Junta de Fre-

guesia de São Domingos de Benfica, desenvolveu 

um novo projeto enquadrado na educação para a 

conservação: o Clube da Natureza. A iniciativa teve 

início este mês, com a atividade “Árvores com His-

tória”, durante a qual foram plantadas 100 árvores 

no Parque Bensaúde.

Vencedor do prémio da Associação Mundial de Zoos 

e Aquários, no âmbito da “Nature Connect Grant”, o 

Clube da Natureza tem como objetivo desenvolver 

diversas iniciativas gratuitas nos espaços verdes de 

São Domingos de Benfica, através de um passaporte 

que incentiva as famílias a contactarem diretamente 

com a natureza e apoiarem a sua conservação.

Em junho, a agenda conta com um workshop desig-

nado “Construção de abrigos para aves e insetos”, 

no dia 1, das 9:00 às 18:00, na zona franca do Jardim 

Zoológico, e nos dias 1 e 2, no mesmo horário, na 

Quinta Alfarrobeira. Já no dia 8, há sessões sobre o 

impacto do plástico, às 10:30 e às 12:00, no coreto 

do Jardim Zoológico. Entre 1 de junho e 31 de agos-

to, os espaços verdes vão receber um fotopapper 

sobre a fauna e flora da freguesia.

Estrada de Benfica, 158-160, Lisboa

Tel.: 217 232 900

www.zoo.pt
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MALO CLINIC

AÇÃO DE 
SENSIBILIZAÇÃO 
NAS ESCOLAS 
NACIONAIS

A Malo Clinic está a promover uma ação de sen-

sibilização, higiene e saúde oral, nas escolas na-

cionais, com o intuito de contribuir para a cons-

ciencialização das boas práticas a nível de saúde 

oral. A ação, que decorre até ao final do mês de 

maio, é desenvolvida sob o mote “a prevenção 

é sempre a melhor solução”, considerando que 

as doenças orais constituem um dos principais 

problemas de saúde oral.

As equipas multidisciplinares da Malo Clinic vão 

ilustrar, de forma didática e divertida, os princípios 

de uma boa saúde oral a milhares de alunos em 

Portugal, dando a conhecer “as consequências 

que uma higiene oral pouco cuidada pode ter e 

ensinando as melhores práticas de prevenção e 

proteção”, esclarece a marca.

Avenida dos Combatentes, 43, 12.º, Lisboa

Tel.: 217 228 100

www.maloclinics.com

A ARTE DA TERRA

18.ª EXPOSIÇÃO 
SOBRE SANTO 
ANTÓNIO

A Arte da Terra recebe a 18.ª exposição dedi-

cada a Santo António, entre os dias 1 e 24 de 

junho, na qual estão reunidos trabalhos de mais 

de meia centena de artistas portugueses, entre 

escultores, artesãos e designers. A entrada é li-

vre e as portas estão abertas diariamente, das 

11:00 às 20:00.

Integrada no programa das Festas de Lisboa, 

esta mostra apresenta ainda obras com séculos 

de história, oriundas do Palácio Cadaval.

Nascido em na capital portuguesa, como Fer-

nando de Bulhões, Santo António tornou-se 

o santo mais acarinhado pelos lisboetas, mas, 

segundo A Arte da Terra, “tem também influen-

ciado artistas de diferentes gerações e correntes, 

um pouco por todo o mundo”.

Rua Augusto Rosa, 40, Lisboa

Tel.: 212745975

www.aartedaterra.pt

HOTÉIS HERITAGE LISBOA 

RECEBEM PRÉMIO 
“HEROES OF 
HOSPITALITY” 
DO BOOKING

Os Hotéis Heritage Lisboa foram distinguidos 

com o prémio “Heroes of Hospitality” 2019, 

atribuídos pelo site de reservas de alojamentos 

mundial Booking.com.

O prémio anual tem em conta as avaliações 

publicadas na plataforma online, em cada uma 

das unidades hoteleiras agregadas, durante os 

últimos 24 meses, resultando numa pontuação 

final, que elege os heróis da hospitalidade. 

Em comunicado, o grupo refere que as unidades He-

ritage têm como objetivo “exceder as expectativas 

do cliente”, valorizando a simpatia e a atenção 

presente no serviço. “Tal só é conseguido com o 

empenho de todos os colaboradores dedicados, em 

que mais de 50% do quadro trabalha pelo menos 

há 15 anos nos Hotéis Heritage”, destaca o grupo.

Os Hotéis Heritage Lisboa reúnem cinco unidades de 

charme localizadas no centro histórico de Lisboa, no-

meadamente, As Janelas Verdes, Heritage Avenida 

Liberdade Hotel, Hotel Britania, Hotel Lisboa Plaza e 

Solar Do Castelo. 

Rua das Janelas Verdes, 47, Lisboa

Tel.: 213 968 143

www.heritage.pt
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CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

PAÇO REAL 
DE CAXIAS VAI 
SER REABILITADO 

O Paço Real de Caxias, património do Estado lo-

calizado no concelho de Oeiras, vai ser reabilita-

do através do Revive, um programa do governo 

que abre o património ao investimento privado 

para desenvolvimento de projetos turísticos, 

através da realização de concursos públicos. 

O concurso foi lançado no dia 22 de abril, no 

Paço Real de Caxias, contando com a presença 

do ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza 

Vieira, acompanhado pela secretária de Estado 

do Turismo, Ana Mendes Godinho, e com inter-

venções do ministro da Defesa Nacional, João 

Gomes Cravinho, e do presidente da Câmara Mu-

nicipal de Oeiras, Isaltino Morais.

Paralelamente, o município de Oeiras e a Defesa 

Nacional assinaram um protocolo que autoriza 

que a autarquia continue a tratar da manuten-

ção e conservação do jardim, da cascata e do 

conjunto escultórico, uma vez que o programa 

Revive não prevê a rentabilização desta área.

“O importante é preservar este património e 

coloca-lo à disposição das pessoas, pelo que ve-

mos com bons olhos o projeto Revive”, afirma 

Isaltino Morais.

Largo Marquês de Pombal, Oeiras

Tel.: 21 440 83 00

www.cm-oeiras.pt

VALVERDE HOTEL

INTEGRA 
ASSOCIAÇÃO 
RELAIS & CHÂTEAUX

O Valverde Hotel tornou-se membro da pres-

tigiada associação francesa Relais & Châteaux, 

sendo a única unidade hoteleira da cidade de 

Lisboa a integrar a lista.

No total, a associação conta com 580 hotéis e res-

taurantes exclusivos em todo o mundo, que se com-

prometem em “cultivar relações autênticas com os 

seus clientes”, dos quais sete são portugueses.

A diretora-geral do Valverde Hotel, Adélia Car-

valho, esclarece que a integração do Valverde 

Hotel à Relais & Châteaux está inerente à estra-

tégia de crescimento da marca e vem reforçar a 

comunicação internacional do destino.

“O ADN da Relais & Châteaux assenta nos mes-

mos princípios de atuação que a nossa unidade 

adota, em termos de hospitalidade, paixão pela 

arte de bem-servir e acolher, e conhecimento 

pela história e cultura local”, conclui.

Avenida da Liberdade, 164, Lisboa

Tel.: 210 940 300

www.valverdehotel.com

FAROL HOTEL

O JAZZ CRUZA-SE 
COM A ARTE TODAS 
AS QUINTAS-FEIRAS 

O jazz invade o bar do Farol Hotel, todas as 

quintas-feiras, entre as 19:00 e as 22:00, com 

atuações ao vivo. 

À música juntam-se os cocktails criativos servi-

dos no espaço, mas também a arte, com uma 

galeria contemporânea aberta 24 horas por dia, 

sete dias por semana, onde estão reunidas obras 

de artistas nacionais e internacionais. Além de 

admirar as os trabalhos expostos, é também 

possível adquirir peças exclusivas.

Assim, através do conceito “Art & Jazz on the 

water”, o Farol Hotel afirma-se como um ponto 

de encontro para os amantes de arte e música.

Avenida Rei Humberto II de Itália, 7, Cascais

Tel.: 214 823 490

www.farol.com.pt



 | 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

48

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

48

 | Market PlaceM

IBIS LISBOA JOSÉ MALHOA E PARQUE DAS NAÇÕES

INCLUÍDOS NO PROGRAMA 
DE MÚSICA DO GRUPO IBIS

“Ibis Music” é o nome do novo programa de-

senvolvido pelo grupo ibis, assente numa ati-

vação musical, levada a cabo nos seus hotéis, 

a nível internacional, para apoiar e promover 

a “paixão” da marca pela música. 

Em Portugal, a marca vai ter três hotéis in-

cluídos na iniciativa, dois deles em Lisboa, 

nomeadamente, o ibis Lisboa José Malhoa e o 

ibis Lisboa Parque das Nações.

A iniciativa resulta de uma parceria com a 

Sony Music UK’s 4th Floor Creative Group e o 

Spotify, a Spotify e o Sziget Festival, e a pro-

gramação está disponível no site www.ibis-

-music.com.

O programa é, segundo o grupo, o passo mais 

recente na transformação da marca, “ofere-

cendo a residentes locais e viajantes uma ex-

periência em hospitalidade totalmente nova, 

através da criação de hubs sociais vibrantes 

que promovem uma maior interação social 

com a comunidade local”.

Avenida José Malhoa, Lote H, Lisboa

Tel.: 217 235 700

www.accorhotels.com

THE INDEPENDENTE 
HOSTEL & SUITES

REFERENCIADO 
NO JORNAL 
BRITÂNICO 
DAILY MAIL

O jornal britânico Daily Mail publicou um artigo de-

dicado a “hostels peculiares”, capazes de impres-

sionar os seguidores do Instagram, e o lisboeta The 

Independente faz parte da lista.

Construído, originalmente, por um embaixador 

da Suíça em Portugal durante o século XIX, este 

alojamento, “situado no bairro mais animado de 

Lisboa”, entre o Príncipe Real e o Bairro Alto, surge 

descrito como um dos mais elegantes do País.

“O The Independente oferece aos viajantes a opor-

tunidade de ficarem hospedados numa localização 

premium, bem como o conforto desejado por 

qualquer mochileiro”, lê-se na publicação.

Relativamente aos dormitórios, disponíveis com 12, 

nove e seis camas, são apontados como espaçosos 

e arejados, e todos incluem “beliches triplos perso-

nalizados, com armazenamento seguro embutido”.

A pontuação atribuída ao The Independente é de 

8.6, numa escala de zero a dez.

Rua de São Pedro de Alcântara, 81, Lisboa

Tel.: 213 461 381

www.theindependente.pt

CENTRO COLOMBO

HOMENAGEM 
A VIEIRA DA SILVA

A praça central do Colombo volta a transformar-se 

num museu temporário para receber a 9.ª edição 

do projeto “A Arte Chegou ao Colombo”, de 26 

de junho a 26 de agosto, na qual se insere uma 

exposição inédita em homenagem à artista por-

tuguesa Maria Helena Vieira da Silva. 

Esta mostra é também uma experiência imersiva 

de digital e multimédia, em que se utiliza a pers-

petiva, a cor e a forma para “celebrar 35 obras 

de Vieira da Silva, acrescentando-lhes vida digi-

talmente e desconstruindo-as de forma inédita”.

Concebida de raiz, a exposição concilia a arte, 

no sentido mais clássico e convencional, com o 

arrojo e disrupção digital, sendo que a seleção 

das obras expostas foi feita em parceria com a 

fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, garantin-

do, assim, “a qualidade, representatividade do 

percurso e o respeito pela integridade da obra 

da artista”, refere o Colombo.

Avenida Lusíada, Lisboa

Tel.: 217 113 636

www.colombo.pt
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SUD LISBOA TERRAZA

PISCINA DO SUD POOL LOUNGE 
JÁ REABRIU

Com a chegada da primavera, o SUD Lisboa 

voltou a apostar no Pool Lounge e apresenta 

uma nova dinâmica e oferta, assentes em qua-

tro conceitos-chave: “Sun, Fun, Food & Drinks”.

O espaço, que privilegia o lifestyle e o bem-

-estar, está aberto diariamente e convida a co-

nhecer a piscina infinita à beira Tejo, entre as 

10:00 e as 18:00. À noite, aquela que é apon-

tada como a piscina “mais instagramável” de 

Lisboa fica iluminada, criando um “efeito má-

gico”, que pode ser contemplado ao som de 

vários DJ que dão ritmo aos finais de tarde e 

que levam a música pela noite dentro, entre as 

18:00 e as 02:00.

O SUD Lisboa apresenta também uma nova car-

ta baseada em sabores tradicionais mediterrâ-

neos, e uma vasta lista de cocktails, bem como 

bebidas detox e sumos naturais. A estas op-

ções juntam-se as sangrias de champanhe ou 

de frutos silvestres, que são a grande novidade 

desta nova Spring Season. 

Avenida Brasília, Pavilhão Poente, Lisboa

Tel.: 211 592 700

www.sudlisboa.com

RAMADA BY WYNDHAM 

LISBON HOTEL

RENOVA SALAS DE 
REUNIÕES E EVENTOS 
O Ramada Lisbon reabriu as salas de reuniões e 

eventos, apresentando-as totalmente remodeladas, 

após um investimento parte da DHM – Discovery 

Hotel Management.

O projeto de requalificação surgiu da necessidade 

de modernização das salas, “tornando-as mais poli-

valentes e respondendo a todas as necessidades de 

organização de conferências, seminários, reuniões e 

festas”. Além da decoração, a renovação dotou as 

salas de equipamento fixo, passando a ter projeto-

res wi-fi e HD, telas e material de som, integrados 

num único comando. 

Atualmente, o Ramada Lisbon conta com 11 salas 

versáteis, todas com luz natural, e um auditório com 

capacidade para acolher 250 pessoas. 

O hotel pretende apostar num serviço permanente 

de acompanhamento aos eventos e na realização 

de eventos à medida, desde banquetes a festas de 

aniversário, passando por reuniões empresariais, 

conferências ou team buildings.

Avenida Eng. Arantes e Oliveira, 9, Lisboa

Tel.: 218 434 200

www.ramada.com

CORINTHIA HOTEL LISBON

RECEBE O SOUL 
GARDEN DE VERÃO 
 

O Corinthia Lisbon reabriu o Soul Garden para a 

temporada de verão com um novo menu e curado-

ria musical do DJ Señor Pelota, numa combinação 

entre experiências gastronómicas e vida noturna.

O restaurante-bar tem acesso direto ao exterior 

independente do hotel e apresenta, este ano, 

um conceito musical que inclui DJ residentes, 

que apresentam diferentes sets e playlists, to-

dos os dias, das 19:00 às 24:00. 

Ainda dentro das novidades apresentadas para a 

nova temporada, encontra-se a introdução do con-

ceito Happy Hour, que acontece diariamente, entre 

as 18:00 e as 19:00, onde na compra de uma be-

bida, a segunda é oferta. Honório Oliveira é o res-

ponsável pelo bar, cujos cocktails são inspirados no 

Mediterrâneo, nas Caraíbas e no sudeste asiático. Já 

a vertente gastronómica está a cargo do chef Miguel 

Teixeira, que preparou um menu orgânico e fresco, 

dividido em quatro propostas: pratos para partilhar, 

saladas, tempuras e sabores de inspiração oriental.

Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 105, 

Lisboa

Tel.:  217 236 363

www.corinthia.com
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O FIO INVISÍVEL
É num cruzamento entre a arte contemporânea 

e a arte popular que se apresenta “O Popular e 

o Divino no Imaginário de Sofia de Medeiros”. 

A exposição integra trabalhos realizados entre 

2012 e 2017, a par de um conjunto de obras 

concebidas propositadamente para três salas do 

museu. O trabalho da artista portuguesa suscita 

uma reflexão teórica em torno de temas como 

os rituais religiosos, o trabalho artesanal, o 

papel da mulher e as questões de género. “O 

Fio Invisível” convida ainda a uma experiência 

sensorial, permitindo que se toque nas obras.

Museu de Arte Popular, até 30 de junho, 

de quarta a domingo, das 10:00 às 18:00. 

Entradas: 2,50 euros. Mais informação em: 

museuartepopular.wordpress.com

LISBON UNDER STARS
As ruínas do Convento do Carmo transformam-se 

numa máquina do tempo e as suas paredes em 

telas tridimensionais a 360º, onde são projetados 

mais de 600 anos de história da cidade. Assim, o 

Lisbon Under Stars proporciona uma viagem his-

tórica imersiva que envolve multimédia, bailari-

nos virtuais, efeitos visuais e música. Conta ainda 

com a participação de grandes nomes da música, 

da cultura e da dança portuguesas.

Ruínas do Carmo, Largo do Carmo, até 17 

de julho, de segunda a sábado, às 21:30 

e às 22:45. Entradas: 15 euros, geral; 12 

euros, crianças dos 6 aos 10 anos, 

estudantes, >65 anos. Mais informação em: 

www.lisbonunderstars.com

PABLO ALBORÁN 
O músico espanhol Pablo Alborán viaja até Lisboa 

para um concerto único e traz na bagagem gran-

des êxitos da sua carreira e canções do seu mais 

recente álbum, “Prometo”. Lançado em 2017, inte-

gra temas que se revelaram verdadeiros hits, entre 

os quais “No Vaya A Ser”, “Saturno”, “La Llave” e 

“Tu Refúgio”, tendo ganho o Grammy para melhor 

álbum de Pop Latino. “Solamente Tú”, “Donde Está 

El Amor”, “Quién”, “Pasos de Cero”, “Perdóname” 

são alguns dos singles que marcam o percurso 

artístico de Pablo Alborán, considerado um fenó-

meno na história da música espanhola, e que tam-

bém vão poder ser ouvidos no Campo Pequeno.

Campo Pequeno, dia 28 de junho, às 

21:30. Entradas: a partir de 23 euros. Mais 

informação em: www.campopequeno.com
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