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5  NACIONAL
O reflexo do dinamismo e da inovação da Região de Lisboa, que se 

destaca nacional e internacionalmente, enquanto destino turístico. 

11  VISITA GUIADA 
A diretora do Museu da Água, Mariana Castro Henriques, revela uma mão 

cheia de motivos para se visitar o espaço, onde se pode conhecer, por 

exemplo, o Aqueduto das Águas Livres e a Galeria Subterrânea do Loreto.

12  BOLETIM INTERNO
Em 2012, o Terreiro do Paço ganhou uma nova vida com a renovação da 

Ala Nascente. Passados sete anos, a icónica praça da cidade continua a 
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As tendências revelam que as viagens corporativas têm vindo a alterar-se, 
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Confirmação. Esta foi a palavra que se instalou 

no pensamento de todos quantos se dedicam à 

causa da promoção de Lisboa enquanto destino 

turístico no momento em que, na última edição 

dos World Travel Awards, a Associação Turismo 

de Lisboa foi aclamada, pela primeira vez, como 

Melhor Organismo de Turismo de Cidade da Eu-

ropa.

E confirmação porque, efetivamente, este pré-

mio veio ratificar toda uma estratégia que, des-

de a primeira hora, sabíamos vencedora. Há que 

reconhecer que esta distinção teve um sabor es-

pecial, mas há também que dizer que não este-

ve sozinha: afinal, Lisboa voltou a ser considera-

da o Melhor Destino para City Break e o porto a 

ser eleito o Melhor Porto de Cruzeiros da Europa. 

Estamos, pois, de parabéns! Este prémio é um 

motivo de grande orgulho para todos nós, que, 

diariamente, damos o nosso melhor pela pro-

moção de um destino turístico que não só tem 

crescido como consolidado o seu posicionamen-

to, sendo hoje um dos mais atrativos e deseja-

dos globalmente, tal como o demonstram os mi-

lhões de turistas que todos os anos nos visitam. 

Mas chegar até aqui – e continuamos a ambi-

cionar ir mais além – só foi possível graças à 

profícua conjugação de esforços entre entidades 

públicas e privadas do setor. 

Esta sintonia de atuação tem-nos permitido con-

ceber e seguir estratégias concertadas tendo em 

vista alcançar um mesmo objetivo: promover a 

notoriedade de Lisboa, através de uma oferta 

de qualidade, inovação e diversidade. E tão im-

portante é proporcionar a experiência idealiza-

A CONFIRMAÇÃO 
DE UMA ESTRATÉGIA

E  | Editorial

da, como melhorá-la, para que quem nos visita 

passe a palavra e mantenha vivo o seu desejo 

de regressar. Os desafios decorrentes do sucesso 

já alcançado são, como se pode calcular, cada 

vez maiores, mas estamos preparados para os 

enfrentar e certos que juntos iremos mais longe. 

Nunca será demais lembrar que Lisboa é, 

como bem sabemos, um destino turístico mul-

tifacetado, ideal para fazer aquele city break 

específico tenha ele objetivo cultural, despor-

tivo ou qualquer outro. Servida por boas aces-

sibilidades, segura, historicamente bela, mas 

também arrojadamente vanguardista, pos-

suidora de uma gastronomia saborosa que há 

muito transcendeu fronteiras, Lisboa está apta 

a receber e a proporcionar experiências únicas. 

E ainda que a via aérea seja a privilegiada pe-

los turistas que ao longo do ano aqui chegam 

de todo o mundo, o cruzeirismo tem vindo 

a ganhar um peso significativo em termos de 

turismo, revelando Lisboa como destino impres-

cindível também para os turistas que chegam 

por mar. E o novo porto de Lisboa, agora eleito 

como Melhor Porto de Cruzeiros da Europa, uma 

infraestrutura moderna e funcional, contribui, 

sem sombra de dúvida, para uma ainda maior 

satisfação de quantos chegam ou partem de 

Lisboa, garantindo à cidade um lugar cada vez 

mais relevante no cruzeirismo mundial.
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ATL É O MELHOR 
ORGANISMO DE TURISMO 

DE CIDADE DA EUROPA 

PRÉMIO CONFIRMA 
ASSERTIVIDADE 

DA ESTRATÉGIA DE 
PROMOÇÃO DO DESTINO

MAIS DESAFIOS, MAIS 
RESPONSABILIDADE

José Luís Arnaut
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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A Associação Turismo de Lisboa (ATL) foi dis-

tinguida, pela primeira vez, como “Melhor City 

Tourist Board” nos prémios europeus do World 

Travel Awards. Este foi um dos três prémios que 

Lisboa recebeu, com a cidade a ser novamente 

considerada o “Melhor Destino para City Break” 

e o porto a ser eleito o “Melhor Porto de Cruzei-

ros” da Europa.

A distinção da ATL traduz o reconhecimento da 

excelência do trabalho que tem realizado para 

desenvolver o turismo em Lisboa, conforme sub-

linhou o diretor-geral da associação e presidente 

da Entidade Regional de Turismo, Vitor Costa: 

“O reconhecimento do papel fundamental que 

o Turismo de Lisboa tem vindo a desenvolver 

há mais de duas décadas no desenvolvimento 

sustentado do Turismo na região de Lisboa, no-

meadamente na promoção turística, nos even-

tos, no enriquecimento da oferta turística e na 

informação e melhoria da experiência dos tu-

ristas é mérito de todos os parceiros, públicos 

e privados, que colaboraram ativamente para a 

elevada notoriedade de Lisboa, enquanto des-

tino de eleição por turistas de todo o mundo”.

Estes prémios – acrescentou – refletem os exce-

lentes resultados alcançados pelo Turismo em Lis-

boa, “mas evidenciam também novos desafios, 

que passam por um novo e mais exigente pa-

tamar de desenvolvimento e sustentabilidade”.

Estes galardões juntam-se aos recebidos pela 

cidade em 2018: em junho, conquistou o pré-

mio de “Melhor Cidade Destino da Europa”, e 

terminou o ano com duas distinções ainda mais 

relevantes: foi considerada a “Melhor Cidade 

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

a nível mundial.

Esta foi a 26.ª edição daqueles que são conside-

rados os Óscares do Turismo, tendo como palco 

o Funchal, um destino português no ano em 

que Portugal voltou a ser considerado o “Me-

lhor Destino Europeu”, somando, ao todo, 38 

distinções, mais três do que em 2018. Dessas 

distinções, a TAP recebeu duas: uma como me-

lhor companhia aérea para África e outra como 

melhor companhia aérea para a América do Sul. 

WORLD TRAVEL AWARDS 2019

ATL ELEITA MELHOR “CITY TOURIST BOARD” DA EUROPA



 | NacionalN
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

6

Portugal foi reeleito para um segundo mandato 

no Conselho Executivo da Organização Mundial 

do Turismo (OMT), onde marcará presença nos 

próximos quatro anos. 

O País destacou-se ao receber 29 votos, ficando 

à frente da Turquia, da Itália e de França, que 

obtiveram 26, 25 e 21 pontos, respetivamente.

Na nota da Secretaria de Estado do Turismo 

pode ler-se que “a reeleição de Portugal para 

o Conselho Executivo da OMT, que foi objeto de 

uma longa e intensa campanha diplomática e 

conseguida num pleito muito disputado, reco-

nhece a afirmação internacional e o reconheci-

mento da estratégia que Portugal está a desen-

volver no turismo”.

Neste sentido, considera-se que os vários prémios 

que Portugal tem alcançado neste setor, entre eles 

o melhor destino do mundo atribuído pelos World 

Travel Awards – considerados os Óscares do Turis-

mo –, também contribuíram para esta nomeação.

O Conselho Executivo é o órgão máximo da or-

ganização e é responsável por definir o plano 

de atividades e as prioridades de intervenção 

da OMT.

A reeleição aconteceu no dia 28 de maio, du-

rante a 64.ª Reunião da Comissão para a Euro-

pa da OMT, que decorreu em Zagreb, capital da 

Croácia, onde estiveram presentes 41 votantes, 

fazendo deste o ato eleitoral mais participado 

de sempre.

A capital portuguesa ocupa o 25.º lugar do 

ranking de qualidade de vida elaborado pelo 

Deutsche Bank, no qual foram analisadas 56 

cidades, destacando-se no índice do clima, no 

qual obteve a melhor classificação, ficando em 

3.º lugar, mas também no de segurança, que 

coloca a cidade na 13.ª posição.

Para determinar as posições do ranking, o 

Deutsche Bank teve em consideração vários cri-

térios, além dos índices do clima e da seguran-

ça, como o de poder de compra, o acesso a cui-

dados de saúde, o custo de vida, o rácio entre 

salário e preço das casas, o trânsito e a poluição.

Em termos de qualidade de vida, Lisboa ficou à 

frente de várias cidades europeias, como Ma-

drid (Espanha), Paris (França), ou Dublin (Irlan-

da), mas também de Nova Iorque, nos Estados 

Unidos e Hong Kong. O Top 3 é liderado por Zu-

rique, na Suíça, seguida de Wellington, na Nova 

Zelândia, e de Copenhaga, na Dinamarca.

QUALIDADE DE VIDA

LISBOA DESTACA- 
-SE PELO CLIMA 
E SEGURANÇA

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO

PORTUGAL REELEITO PARA O CONSELHO EXECUTIVO

HOTELARIA

LISBOA É UMA DAS MELHORES CIDADES PARA INVESTIR
O mais recente relatório da Savills sobre as ten-

dências dos hotéis na Europa, revela que cida-

des turísticas emergentes como Lisboa, Dublin e 

Madrid, oferecem oportunidades de maior ren-

dimento para investidores dispostos a assumir 

mais riscos.

A senior analyst do departamento de Research 

da Savills Portugal, Alexandra Gomes, destaca 

que a aposta de investimento no setor se re-

flete na abertura de novos hotéis, mas também 

na crescente requalificação e modernização das 

unidades hoteleiras existentes, cujo objetivo 

passa por aumentar a qualidade da oferta turís-

tica e criar novos conceitos diferenciadores.

“No setor de investimento, no ano 2018, foi re-

gistada a venda dos hotéis Intercontinental Palá-

cio das Cardosas, e do Penha Longa Hotel & Golf 

Resort num total de 155 milhões de euros, que 

vieram estabelecer um novo recorde histórico 

de valor por quarto superior a 500.000 euros, 

confirmando o elevado grau de atratividade do 

mercado português hoteleiro e o seu potencial 

de crescimento”, revela a analista.

Alexandra Gomes sublinha que, além de se ter 

assistido, no ano passado, a um crescimento no 

número de turistas que visitaram Portugal – que 

ascenderam aos 21 milhões – Lisboa tem “mar-

cado pontos” ao arrecadar diversos prémios in-

ternacionalmente reconhecidos.

De acordo com a Savills, enquanto cidades turís-

ticas “bem estabelecidas” como Londres e Paris 

respondem por uma parcela considerável das 

chegadas internacionais, são as cidades emer-

gentes mais pequenas que registam o maior 

crescimento. O Aeroporto Humberto Delgado 

foi um dos que apresentou maior aumento nas 

chegadas, nos últimos três anos, sendo que há 

também registos de “aumento dos níveis de in-

teresse, conforme indicado pelas pesquisas do 

Google relacionadas com viagens”. 

“Para os investidores, esse crescimento e os ren-

dimentos mais altos em relação a cidades mais 

maduras, poderá ser atrativo no que diz respeito 

a oportunidades de maior rendimento”, conclui 

a consultora.
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O aeroporto de Lisboa foi eleito o “Hub De Lon-

gas Distâncias Mais Convenientemente Localiza-

do”, nos The Travel Top 50 Awards, atribuídos 

pela revista Monocle.

Além da distinção da privilegiada localização 

do aeroporto Humberto Delgado, encontram-se 

mais dois serviços lisboetas na lista de vencedo-

res, nomeadamente o The Four Seasons Hotel 

Ritz, que se destaca como “Melhor Buffet”, e o 

Claus Porto, distinguido na categoria “Comodida-

des Que Queremos Mais”.

O objetivo destes prémios anuais passa por cele-

brar os melhores serviços e destinos de viagem, 

e os vencedores representam as 50 melhores 

experiências do ano para a Monocle, sendo di-

vididos em diferentes categorias, entre as quais 

voos, aeroportos e hotéis.

A Entidade Regional de Turismo da Região de 

Lisboa (ERT-RL) foi uma das vencedoras da 5.ª 

edição dos Prémios AHRESP, que distinguem os 

melhores do ano nos setores do Turismo, Hotela-

ria e Restauração, em Portugal, tendo sido eleita 

a melhor Entidade Regional de Turismo.

A cerimónia de entrega dos galardões aconteceu 

a 24 de maio, no Pavilhão Carlos Lopes, e con-

tou com a presença do Secretário de Estado da 

Defesa do Consumidor, Dr. Jorge Torres, de vários 

autarcas, bem como de instituições como o Turis-

mo de Portugal.

Os vencedores estiveram em votação online du-

rante mais de um mês no site oficial da iniciativa 

e foram escolhidos através de um júri de renome.

THE TRAVEL TOP 50 AWARDS

REVISTA MONOCLE 
DISTINGUE 
AEROPORTO 
DE LISBOA PELA 
LOCALIZAÇÃO

PRÉMIOS AHRESP

ERT-RL É A MELHOR ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO

O estudo “Total Compensation” para a hotelaria 

em Portugal, apresentado pela consultora Mer-

cer, revela que os salários no setor são 11% e 

8% mais baixos no Porto e no Algarve, respeti-

vamente, numa comparação com Lisboa.

No total, foram analisadas 80 funções, desde 

as áreas de restauração à de operações, em 90 

unidades hoteleiras, distribuídas de norte a sul 

do País, verificando-se que, naquelas em que foi 

possível fazer uma análise por região, os salários 

em Lisboa são superiores.

Em termos genéricos, as expectativas de au-

mentos salariais no setor da hotelaria são seme-

lhantes restante mercado, “mas um pouco mais 

conservadoras”, segundo a consultora, conside-

rando que o setor se situa cerca de 0,5% abaixo 

do mercado geral (1,5% vs. 2%). 

O estudo concluiu que o peso das componentes 

variáveis de compensação é tendencialmente 

mais baixo na hotelaria, comparativamente ao 

mercado geral, apesar de se aproximar deste, 

nas funções com maior grau de responsabilida-

de.

Outro ponto analisado pelo relatório foi a remu-

neração por géneros, tendo chegado à conclu-

são que existe um desequilíbrio salarial entre 

géneros, “observando-se de forma consistente, 

salários superiores na população masculina”. 

Este desnível mostra-se ainda mais acentuado 

quando analisadas as funções de direção, onde 

se observa maior discrepância salarial, mas tam-

bém “uma predominância de titulares do sexo 

masculino”. 

Do total de unidades hoteleiras analisadas estu-

do “Total Compensation”, verifica-se que 28% 

têm mais de 500 colaboradores, 36% têm entre 

100 e 500 colaboradores, e 36% tem menos de 

100 colaboradores. Metade das empresas apre-

senta um volume entre os 5 e os 20 milhões de 

euros, 30% apresenta um volume de menos de 

5 milhões de euros e 20% apresentam um valor 

acima dos 20 milhões de euros.

TOTAL COMPENSATION PARA A HOTELARIA

ESTUDO REVELA QUE SALÁRIOS SÃO SUPERIORES EM LISBOA
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A avaliação interna de Portugal subiu 4,1 pon-

tos, em relação à pontuação obtida há três anos, 

atingindo uma classificação geral de 62,1 pon-

tos, de acordo com o estudo realizado pela con-

sultora OnStrategy.

O relatório, que contou com a participação de 40 

mil cidadãos, retrata a reputação do País junto 

do público interno em três dimensões, nomea-

damente, Ambiente Governamental, Económico 

e Social, e revela que Portugal tem feito uma 

trajetória ascendente neste índice, desde 2016.

A subida registada é expressiva, numa compara-

ção com 2016, ano em que o indicador registou 

58 pontos, mas é ainda mais saliente se consi-

derarmos que, em 2013, este indicador regista-

va 54,1 pontos. 

“Assim, em 2019, o país consolida a sua posição 

num nível moderado e abre caminho para que 

os índices de subida se mantenham”, afirma a 

OnStrategy.

O Ambiente Social do País é o que apresenta 

maior nível de reputação interna, com 77,8 

pontos, tendo obtido um grau de “excelente” 

ou “robusto”, em quase todas as questões. De 

acordo com a consultora, esta é a dimensão que 

tem “conquistado maiores elogios por parte de 

toda a amostra do estudo, ao longo dos últimos 

anos”. Neste eixo são abordados temas como a 

segurança do País, a beleza, a familiaridade, a 

recetividade dos portugueses e o nível de vida.

No que se refere ao Ambiente Económico, que 

se foca na força e contribuição dos produtos e 

serviços nacionais para a economia nacional, na 

qualidade dos recursos humanos e nos avanços 

da tecnologia, os portugueses atribuíram a clas-

sificação de 63,9 pontos, um resultado superior 

aos 61,4 pontos de há três anos. Os portugueses 

mantêm a opinião positiva, quando questiona-

dos sobre a qualidade dos produtos e serviços 

nacionais (77,2 pontos). 

Embora todas as dimensões tenham ostentado 

uma subida, é ao nível do Ambiente Governa-

mental – no qual se avalia a ética, idoneidade 

e transparência dos representantes políticos, a 

par das políticas sociais e económicas adota-

das – que se verifica o maior aumento, mais 4,7 

pontos que em 2016, passando de 39,3 para 

44,0 pontos. No entanto, é também o eixo cujas 

dimensões têm avaliações mais baixas, todas 

situadas entre o fraco e o vulnerável. 

“A reputação de um país, seja a nível interno ou 

externo, tem um impacto significativo nas inten-

ções comportamentais e no seu desenvolvimen-

to. A verdade é que Portugal já não precisa de 

apresentações e é um país virado para o mundo, 

o que se reflete também a nível interno”, afirma 

o Partner e CEO da OnSrategy, Pedro Tavares.

De acordo com a consultora, este estudo permite 

perceber que a visão que os portugueses têm do 

país continua positiva, considerando que um dos 

sinais que melhor espelham esta perceção é o 

facto de os portugueses continuarem a apostar 

no turismo interno, investindo em conhecer no-

vos locais e fugir à rotina, dentro de Portugal.

ESTUDO DA ONSTRATEGY 

REPUTAÇÃO INTERNA 
DE PORTUGAL EM ASCENSÃO
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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 
DO TURISMO

SETOR TEM 
DE INVESTIR 
EM POLÍTICAS DE 
SUSTENTABILIDADE
Ao nível global, os países estão a integrar a sus-

tentabilidade nas suas políticas de turismo, mas 

os resultados evidenciados pela implementação 

das mesmas ainda são limitados. As conclusões 

são de um relatório da Organização Mundial 

do Turismo (OMT), elaborado com o apoio do 

Governo francês, que avaliou, à escala mun-

dial, “a integração do consumo sustentável e 

padrões de produção nas políticas de turismo”, 

que contou com a participação de 101 estados-

-membros da OMT.

Os dados revelados pelo estudo mostram que 

todas as políticas de turismo analisadas se re-

ferem à sustentabilidade como parte dos seus 

objetivos ou visão, e 55% abordam a sustenta-

bilidade como um elemento transversal. Do to-

tal de realidades avaliadas, verifica-se que 67% 

das políticas de turismo incluem referências à 

eficiência de recursos, e 64% aliam a sustenta-

bilidade à competitividade do setor. 

O secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili 

defende que “a sustentabilidade e a competi-

tividade andam de mãos dadas”. Para o repre-

sentante, os destinos e as empresas podem 

“florescer” e contribuir significativamente para a 

sustentabilidade, em simultâneo, e através de 

várias formas, “inclusive por meio do uso efi-

ciente dos recursos, promovendo a conservação 

da biodiversidade e implementando medidas 

para combater as alterações climáticas”.

A OMT revela que, embora os países estejam 

conscientes da importância do consumo e pro-

dução sustentáveis, a implementação de polí-

ticas relacionadas com esta área são, ainda, 

limitadas.

O jornal espanhol El Mundo elegeu os dez elétri-

cos históricos mais bonitos do mundo, aos quais 

vale a pena “subir uma e outra vez”, e os de 

Lisboa fazem parte da lista. 

A publicação assinada pela jornalista Virginia 

Nesi começa com uma referência ao icónico elé-

trico 28, cuja viagem permite “descobrir os luga-

res mais emblemáticos” da capital portuguesa, 

passando pelas “ruas estreitas dos bairros mais 

emblemáticos”, como é o caso da Graça, Alfama 

e Chiado. Há ainda espaço para uma nota his-

tórica sobre este elétrico, que funciona desde o 

início do século XX.

Outra proposta para conhecer outras zonas da 

capital passa por entrar no elétrico 25, que atra-

vessa os bairros de Campo de Ourique, Lapa e 

Estrela, até à Casa dos Bicos.

Segundo o El Mundo, os elétricos foram conver-

tidos numa das maiores atrações turísticas das 

cidades e “representam uma boa alternativa 

para disfrutar de uma viagem romântica”.

A lista dos elétricos mais bonitos do mundo fica 

completa com o Rio de Janeiro (Brasil), Sóller 

(Espanha), Milão (Itália), São Francisco (EUA), 

Istambul (Turquia), Budapeste (Hungria), Mel-

bourne (Austrália), Viena (Áustria) e Hong Kong 

(China).

EL MUNDO

ELÉTRICOS DE LISBOA SÃO DOS MAIS BONITOS DO MUNDO
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LITERATURA

IVO MECO LANÇA 
LIVRO SOBRE OS 
JARDINS DE LISBOA
O professor do ensino secundário Ivo Meco é 

licenciado em Ensino de Ciências da Natureza 

e é também o autor do livro recém-apresenta-

do “Jardins de Lisboa”, no qual são reveladas 

“histórias de espaços, plantas e pessoas”.

O livro, além de ser um guia, é um convite a 

explorar o espaço e a vegetação de seis dos 

emblemáticos jardins de Lisboa, “percorrendo 

os seus caminhos numa narrativa pessoal en-

trelaçada com a história do espaço e a identi-

dade das plantas que neles existem”. 

Em que jardim lisboeta se pode observar a 

mais velha Araucaria heterophylla de Portu-

gal? Esta é uma das questões às quais o li-

vro dá resposta, ao mesmo tempo que revela 

contributo de vários portugueses na Botânica 

mundial.

AVIAÇÃO

DELTA LIGA LISBOA E BOSTON 
SEM ESCALAS
A Delta Air Lines lançou uma nova rota, sem 

escalas, entre Lisboa e Boston, que começou 

a ser operada em maio e terá uma frequência 

de dois voos diários, durante os meses de “pico 

do verão”.

Boston é, assim, a segunda cidade dos Estados 

Unidos que passa a ter ligação direta a Lisboa, 

complementando o serviço existente ao lon-

go de todo o ano entre a capital portuguesa e 

Nova Iorque-JFK.

Até ao dia 4 de setembro, o novo serviço da Delta 

irá partir de Lisboa, todos os dias, às 09:35, com 

chegada a Boston às 12:22. Já a partida de Boston 

acontece às 20:08, chegando ao Aeroporto Hum-

berto Delgado às 07:50 do dia seguinte.  

De acordo com a companhia aérea, este voo ser-

ve ainda de ligação nos Estados Unidos a destinos 

como São Francisco ou Los Angeles. 

“Estamos muito entusiasmados por adicionar 

uma nova ligação nonstop entre Lisboa e Bos-

ton, uma cidade rica em património cultural por-

tuguês e um dos hubs internacionais da Delta 

em mais franco crescimento, fortalecendo ainda 

mais a nossa posição enquanto principal com-

panhia aérea dos EUA nos voos transatlânticos”, 

afirmou o vice-presidente transatlântico da Del-

ta, Roberto Ioriatti. 

A companhia aérea destaca ainda que, em 2019, 

houve um aumento em 20% no número de visi-

tantes provenientes da América do Norte.
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O Governo lançou uma plataforma digital que 

agrega informação sobre os estabelecimentos 

com interesse histórico, a “Comércio com His-

tória”, disponível no site www.comerciocomhis-

toria.gov.pt/. 

Esta medida, integrada no programa SIMPLEX 

+, pretende criar uma identificação distinti-

va para lojas e entidades, em articulação com 

autarquias, para que sejam reconhecidas e va-

lorizadas, além de salvaguardar e fortalecer os 

estabelecimentos com história, que constituem 

um marco relevante do património cultural e 

imaterial de Portugal.

A plataforma permite consultar os estabeleci-

mentos e entidades de interesse histórico, cultu-

ral ou social local, de várias áreas de atividade, 

desde floristas, vestuário, livrarias, cultura e lazer, 

restauração, artes e ofício a saúde e bem-estar, 

que foram reconhecidas pelos municípios.

A cidade de Lisboa já tinha, inclusive, apresenta-

do um programa próprio, distinguindo este tipo 

de comércio – o “Lojas com História” –, mas o 

Governo pretende, agora, alargar a distinção ao 

resto do País, “sem prejuízo daquilo que as au-

tarquias têm feito”.

“O nosso objetivo, partindo da vontade dos mu-

nicípios e das autarquias, é que mais estabe-

lecimentos possam ser reconhecidos”, frisou o 

secretário de Estado da Defesa do Consumidor, 

João Torres, em declarações à Agência Lusa. 

COMÉRCIO COM HISTÓRIA

GOVERNO LANÇA PLATAFORMA DIGITAL 
PARA VALORIZAR LOJAS HISTÓRICAS

OEIRAS VALLEY

NEGÓCIOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM FOCO 
NO NOVO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS
O Município de Oeiras lançou um programa 

para criação de um ecossistema único para 

os negócios, a ciência e a tecnologia, o Oei-

ras Valley, que irá favorecer a instalação de 

empresas de base tecnológica, farmacêutica, 

nanotecnológica e de investigação.

“Queremos transformar Oeiras na Silicon 

Valley portuguesa”, afirmou o presidente da 

câmara, Isaltino Morais, acrescentando que 

o lançamento do programa Oeiras Valley é a 

concretização de uma visão para “um municí-

pio mais moderno, mais inteligente, mais de-

senvolvido, mais internacional, mas também 

mais inclusivo”.

De acordo com o município, o programa pre-

tende ser uma montra do que melhor se faz 

nos setores mais inovadores da economia e 

da ciência, e o objetivo passa por captar mais 

investimento para o concelho e “colocar Oei-

ras no radar internacional da inovação e dos 

negócios”. 

Para atingir as metas propostas, o Oeiras Val-

ley terá uma estratégia assente em políticas 

de dinamização económica, que têm em con-

ta uma perspetiva integrada do território. Na 

sequência do programa, o município prevê 

investir perto de 400 milhões de euros, até 

2026, na dinamização económica, na educa-

ção, habitação, ambiente e inteligência terri-

torial.
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TERREIRO DO PAÇO

REQUALIFICAÇÃO DA ALA 
NASCENTE TEM SETE ANOS
Foi em 2012 que o Terreiro do Paço deu a 
conhecer uma nova face, com a renovação 
da Ala Nascente a afirmar esta praça icónica 
como um ponto de encontro de eleição em 
Lisboa. Sete anos volvidos, assim continua, com 
o Lisboa Story Centre e os vários espaços de 
restauração a contribuírem para a atratividade 
desta esplanada aberta sobre o rio Tejo. 

O novo polo da cidade foi inaugurado a 9 de 

junho, tendo vindo dinamizar a vivência da 

Baixa pombalina e deixando bem para trás, 

no passado da cidade, os tempos em que este 

espaço histórico serviu de parque de estacio-

namento. Recorde-se que foi em 1990 que o 

então presidente da câmara municipal, Jor-

ge Sampaio, deu o primeiro passo para de-

volver a praça aos lisboetas e aos visitantes.  

Decisiva para a reconversão viria a ser a inscri-

ção no Plano Estratégico para o Turismo de Lis-

boa 2011-2014, tendo o projeto sido dotado de 

um investimento de dez milhões de euros, sete 

milhões dos quais suportados pela Associação 
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Turismo de Lisboa e os restantes pelas empresas 

concessionárias dos diferentes espaços. Logo em 

junho de 2011, foi assinado o auto de cedência 

pela Frente Tejo à Câmara de Lisboa da gestão 

dos pisos térreos desta ala, tendo, ainda, sido ce-

lebrado um protocolo entre o município e a ATL 

com vista à concessão daquele espaço.

Ao todo, foram intervencionados mais de cinco 

mil metros quadrados, ao abrigo de um projeto 

com assinatura do arquiteto Tiago Silva Dias, em 

total respeito pelo valor histórico e patrimonial do 

Terreiro do Paço. 

O objetivo foi transformar a Ala Nascente numa 

âncora da oferta da capital portuguesa, contri-

mente, 99.593, de acordo com o último Relatório 

de Atividades e Contas da ATL.

O projeto da Ala Nascente veio complementar a 

renovação da Ala Poente, inaugurada pouco mais 

de um ano antes, também com assinatura do 

arquiteto Tiago Silva Dias. Constituiu um investi-

mento de 4,3 milhões de euros, tendo como sala 

de visitas o Pátio da Galé, espaço de excelência 

para eventos e que já acolheu, entre outros, a 

Moda Lisboa e o Peixe em Lisboa.

Hoje, o propósito que conduziu a esta verdadeira 

revolução na praça nobre de Lisboa está mais do 

que cumprido: basta atentar nas nacionalidades 

que nela se cruzam todos os dias. 

buindo para um maior afluxo de turistas. Para 

esse desiderato contribuíram as esplanadas, os 

restaurantes e os cafés que ali abriram, pro-

porcionando uma experiência gastronómica 

diversificada.  

A estes polos de atratividade juntou-se, em 

setembro de 2012, o Lisboa Story Centre – Me-

mórias da Cidade. Dedicado à história da capital 

portuguesa, este centro de interpretação convida 

o visitante a descobrir a cidade e o seu patrimó-

nio de forma lúdica e interativa, através de efeitos 

especiais e tecnologia. E os números comprovam 

a relevância deste equipamento: só em 2018, 

recebeu quase 100 mil visitantes, mais concreta-
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THE TELEGRAPH

48 HORAS NA “CAPITAL 
INTEMPORAL DE PORTUGAL”
Lisboa está, segundo o The Telegraph, “na boca de todos” e as paisagens, fachadas de 
azulejos e telhados vermelhos invadem muitos feeds do Instagram. O jornal britânico 
publicou um guia para conhecer a cidade em dois dias, destacando a gastronomia, a 
história, a quantidade de novos hotéis, mas também a “hospitalidade autêntica, genuína 
e acolhedora”. A jornalista Mary Lussiana, autora do texto, considera que Lisboa continua 
“resolutamente portuguesa” e “com a sua identidade intacta”.

PRIMEIRO DIA

Para o primeiro dia, a autora sugere um passeio a 

pé dedicado à gastronomia lisboeta e a uma cida-

de autêntica, fazendo referência às gerações de 

famílias que “salgam bacalhau ou preparam fran-

go piripiri em poços de carvão”. Também o Mer-

cado da Ribeira, convertido, em 2014, no Time 

Out Market, tem lugar no texto de Mary Lussiana, 

que afirma que é aqui que se encontram algu-

mas das melhores experiências gastronómicas da 

cidade, incluindo restaurantes de chefs galardoa-

dos com estrelas Michelin.

Depois disso, o caminho é feito em direção a uma 

das zonas que tem “alguns dos monumentos histó-

ricos mais interessantes da capital”: Belém. O des-

taque vai para a Torre de Belém e para o Mosteiro 

dos Jerónimos, o monumento manuelino que foi 

construído “a partir das taxas impostas às especia-

rias que fluíram para o País”, contendo, atualmente, 

os túmulos de Vasco de Gama e de Luís de Camões. 

Vale ainda a pena passar pelos Pastéis de Belém, 

cuja origem remota a 1837, mantendo-se a recei-

ta destes doces “servidos quentes e polvilhados 

com canela” secreta, até aos dias de hoje.

Já à tarde, depois dos doces e de explorar a he-

rança monumental de Belém, a jornalista propõe 

um passeio pelo “exuberante Jardim Botânico 

Tropical”, que apresenta mais de 600 espécies 

de plantas e árvores exóticas, principalmente de 

antigas colónias portuguesas, “além de patos e 

pavões, um herbário e um grande lago”, revela.

E quando chegar a hora de jantar, a sugestão é 

reservar uma mesa num restaurante com estrela 

Michelin, o Feitoria. “Prepare-se para ter os seus 

sentidos deslumbrados com pratos com ananás 

dos Açores, pimenta selvagem e especiarias, 

assinadas pelo talentoso chef João Rodrigues”, 

descreve a jornalista.

Para terminar a noite, o artigo sugere uma ida 

ao Topo Belém, um bar com vista para o Tejo, 

que fica no terraço do CCB.
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SEGUNDO DIA

É nas ruas medievais e sinuosas do bairro mais 

antigo de Lisboa, Alfama, que começa o segundo 

dia do roteiro publicado pelo The Telegraph. O des-

tino está entre muralhas: o Castelo de São Jorge.

“As paredes cor de laranja do antigo castelo 

remontam ao século IX e dominam a cidade, 

sendo visíveis de quase todas as ruas”, escreve 

Mary Lussiana.

Depois da visita, segue-se uma ida ao Museu 

Gulbenkian, concebido em homenagem ao ar-

ménio Calouste Gulbenkian, um dos maiores 

filantropos do século XX, e que deixou grande 

parte da sua arte e artefactos históricos em 

Lisboa. No museu, destacam-se, segundo a 

publicação, porcelanas chinesas antigas e pin-

turas de Rembrandt, Monet e Van Dyck.

Segue-se uma viagem até Sintra, a “extraordinária 

e aristocrática” vila montanhosa que faz lembrar 

“contos de fadas” e que contempla “jardins florais 

bem cuidados e bosques selvagens”. Ao regressar 

a Lisboa, a jornalista propõe que se passe por Cas-

cais e se passeie à beira mar até ao Estoril.

À hora de jantar, os caminhos vão dar ao Mini Bar, 

um dos muitos restaurantes do chef José Avillez, 

localizado no centro da cidade, dentro do Teatro 

São Luiz. Além de elogios à carta do restaurante 

e à inovação dos pratos, a publicação revela que o 

espaço tem uma “atmosfera informal, preços aces-

síveis e funcionários simpáticos”, bem como um DJ 

ao vivo, que atua às sextas e sábados.

AS DICAS DO THE TELEGRAPH

O artigo do jornal britânico contempla ainda 

dicas sobre Lisboa, entre as quais se encontra 

uma viagem no elétrico 28, pois é a “forma mais 

charmosa” de conhecer alguns pontos turísticos, 

enquanto se percorrem “as ruas mais bonitas e 

históricas de Lisboa”.

A isto junta-se um par de sapatos baixos. Isto é, a 

jornalista aconselha, a quem pretende percorrer a 

cidade a pé, que calce sapatos confortáveis, tendo 

em conta as particularidades das ruas lisboetas.

Outra dica passa por conhecer o Príncipe Real, 

considerado “o bairro do momento”, onde há 

muitos e diversos bares, restaurantes e lojas.
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PAISAGEM CULTURAL 
DE SINTRA É PILAR 
DA INDÚSTRIA TURÍSTICA 
DA REGIÃO
O património construído e natural 
que constitui a paisagem cultural 
de Sintra é um dos pilares onde 
assenta a indústria turística desta 
região, um dos elementos que 
contribui para a dinamização da 
sua economia e para a criação de 
emprego, afirma a presidente do 
Conselho de Administração da 
Parques de Sintra-Monte da Lua 
(PSML), Sofia Cruz.

SOFIA CRUZ
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DA PARQUES DE SINTRA-MONTE DA LUA
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A sociedade Parques de Sintra-

-Monte da Lua (PSML) foi dis-

tinguida com o prémio “Melhor 

Empresa do Mundo em Conser-

vação”, nos World Travel Awar-

ds. O que diferencia a empresa?

A Parques de Sintra tem um mo-

delo de gestão único. Sendo uma 

empresa de capitais exclusiva-

mente públicos, não recorre ao 

Orçamento do Estado, pelo que a 

recuperação e a manutenção dos 

valores patrimoniais que gere, 

reconhecidos pela UNESCO como 

património mundial, são assegu-

radas pelas receitas de bilhetei-

ras, lojas, cafetarias e aluguer de 

espaços para eventos. Sublinho, 

igualmente, a estratégia para a 

sustentabilidade do património e 

da empresa que tem sido adota-

da. Das intervenções de conserva-

ção e restauro que são continua-

mente realizadas resultam novos 

polos de visita e a possibilidade 

de diversificação das experiên-

cias. A atração de novos visitan-

tes origina mais receitas, que são 

depois investidas no património, 

gerando-se, assim, um círculo 

virtuoso. É graças a esta política 

que tem sido possível recuperar e 

abrir ao público património que se 

encontrava muito degradado ou 

até mesmo desaparecido, como 

o Chalet da Condessa d’Edla e o 

Jardim Botânico de Queluz, pro-

jetos distinguidos com prémios 

Europa Nostra, os mais reputados 

prémios da União Europeia para o 

Património Cultural.

Que significado atribui a este 

prémio, concedido à PSML pelo 

sexto ano consecutivo?

É, sem dúvida, um reconhecimento 

da qualidade do trabalho que 

desenvolvemos e reforça a nossa 

convicção de que estamos a se-

guir o rumo que melhor serve a 

missão primordial desta empresa, 

que é a de administrar o valioso 

património mundial à nossa res-

ponsabilidade, dignificando-o e 

potenciando a sua valência turís-

tica. É também um importante in-

centivo para prosseguirmos com 

o mesmo nível de exigência que 

tem merecido tão prestigiantes 

prémios.

Quais são os parques e monu-

mentos sob gestão da Parques 

de Sintra?

Os Parques da Pena e de Monserra-

te, dois dos mais importantes par-

ques botânicos de Portugal, e patri-

mónio construído notável, como o 

Palácio Nacional da Pena, o Palácio 

Monserrate, o Castelo dos Mouros, o 

Convento dos Capuchos, o Chalet e 

Jardim da Condessa d’Edla e a Vila 

Sassetti. Desde setembro de 2012, é 

igualmente responsável pelos Palá-

cios Nacionais de Sintra e de Queluz 

e pela Escola Portuguesa de Arte 

Equestre, sediada em Queluz. Esta 

última atua em Lisboa, no Picadeiro 

Henrique Calado, que a Parques de 

Sintra recuperou para o efeito. Em 

2017, a empresa aumentou o seu 

âmbito de gestão com a afetação de 

mais território e mais equipamen-

tos, por parte do Estado, nomeada-

mente, o Farol do Cabo da Roca, o 

Santuário da Peninha, e também a 

área de Perímetro Florestal do Con-

vento dos Capuchos. Atualmente, 

a Parques de Sintra gere cerca de 

1.175 hectares, entre parques e mo-

numentos e zonas florestais.

Disse, recentemente, que uma 

das apostas para este ano passa 

pela diversificação da oferta de 

eventos culturais de modo a fo-

mentar novas experiências aos 

visitantes. Quer especificar?

Os monumentos são espaços vivos 

e conservam memórias que temos 

o dever de divulgar e de dignificar. 

Por outro lado, compete-nos devol-

ver este património à fruição do pú-

blico, proporcionando aos visitantes 

de hoje a experiência das vivências 

que os monumentos encerram e a 

oportunidade de se criarem novas 

memórias. É com base nesta filo-

sofia que disponibilizamos formas 

muito variadas dos visitantes ace-

derem a essa memória e de a ex-

perienciarem, quer seja através da 

possibilidade de percorrer o Parque 

da Pena a cavalo ou em charrete ou 

ouvindo ecoar, nos salões dos três 

palácios nacionais que gerimos, 

música contemporânea da época da 

vivência desses mesmos palácios, 

tal como é possível fazer nos ciclos 

da Temporada de Música da Parques 

de Sintra que já vai na quinta edição. 

Em que consiste o enfoque espe-

cial dado ao público português?

Temos vindo a registar um interesse 

crescente do público nacional pela 

oferta cultural que disponibilizamos, 

daí a nossa aposta nesta vertente. 

Um bom exemplo disso é a excelente 

adesão aos programas dedicados às 

famílias que oferecemos regularmen-

te, como a “Viagem à Corte do Século 

XVIII”, que se realiza uma vez por mês 

no Palácio Nacional de Queluz. Esta 

atividade transporta os visitantes até 

ao esplendor da época barroca, ao 

mesmo tempo que permite conhecer 

o palácio. Costuma ter lotação esgo-

tada e, não raras vezes, mais do que 

uma sessão, para satisfazer a elevada 

procura. É muito gratificante verificar 

que o público aceita com tanto en-

tusiasmo estes convites que lhe en-

dereçamos e encara este património 

como locais onde existem sempre 

novos motivos de interesse, porque 

são espaços vivos onde existe sempre 

algo novo para fazer e para conhecer.

No que diz respeito à programa-

ção cultural até ao final do ano, 

Sofia Cruz diz que uma das novi-

dades para este ano, em julho, é a 

encenação, nos Jardins do Palácio 

de Queluz, de uma peça de teatro 

do século XVIII, também contem-

porânea deste monumento. “A 

Disputa”, de Pierre de Marivaux, 

será levada à cena pelo concei-

tuado ator e encenador João Reis 

e permitirá reviver o tempo em 

que aqueles jardins foram palco 

de inúmeros espetáculos teatrais 

que animaram a família real e a 

corte. Esta peça conta a história 

de um jovem príncipe e da sua 

dama, Hermiane, que pretendem 

ver resolvida uma questão: qual 

dos dois géneros terá sido primei-

ro infiel e inconstante no amor? 

É uma proposta imperdível, que 

promete grandes momentos de 

entretenimento.

Em agosto, o Parque de Mon-

serrate volta a acolher o ciclo 

de cinema “Esplendor na Relva”, 

que a Parques de Sintra organiza 

desde 2017 e que, tirando parti-

do do cenário natural envolvente, 

traz uma dimensão renovada a 

algumas das mais icónicas obras-

-primas da história do cinema. A 

programação está a cargo de João 

Mário Grilo, que seleciona criterio-

samente filmes que servem como 

ponto de encontro entre diferen-

tes gerações, culturas, memórias, 

lugares e temporalidades. No 

outono, entre o final de outubro 

e o início de novembro, o Palá-

cio Nacional de Queluz recebe as 

“Noites de Queluz”, o último ciclo 

de concertos desta quinta edição 

da Temporada de Música. Os con-

certos deste ciclo celebram o es-

plendor setecentista e oitocentis-

ta com repertórios enquadrados 

no contexto histórico deste palá-

cio. É uma programação bastante 

eclética, que nos permite chegar 

a vários tipos de público e que, 

de ano para ano, atrai cada vez 

mais audiência.

Programação cultural diversificada 

Cooperamos 
ativamente com 
a autarquia 
na criação de 
sinergias que 
impulsionem 
tanto o turismo, 
como a qualidade 
de vida de quem 
escolhe este 
concelho 
para residir 
e trabalhar
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MELHORAR 
A EXPERIÊNCIA
DO VISITANTE

Como é que a Parques de Sin-

tra – Monte da Lua tem procu-

rado melhorar a experiência 

do visitante?

Além do restauro e da conser-

vação do património, temos 

apostado na diversificação das 

oportunidades de vivência dos 

parques e monumentos e na 

oferta da nossa programação cul-

tural. Por outro lado, procuramos 

continuamente soluções para 

melhorar as condições de visita 

aos espaços que gerimos, no-

meadamente, através da criação 

de espaços que permitem pro-

longar a estadia e melhorar a ex-

periência, como cafetarias e lo-

jas, e da disponibilização de mais 

e melhores serviços. Também 

fazemos investimentos significa-

tivos em investigação e no en-

riquecimento do acervo dos pa-

lácios sob a nossa gestão, o que 

tem permitido reter em Portugal 

e oferecer à fruição do público 

objetos representativos da Histó-

ria da Arte e significativos para a 

compreensão do património que 

gerimos. Consequentemente, é, 

igualmente, fundamental a apos-

ta na informação e comunicação 

ao público de novos conteúdos, 

muitas vezes com recurso a so-

luções tecnológicas, de forma a 

enriquecer a experiência do visi-

tante, cuja satisfação monitoriza-

mos em permanência. 

Investir cada vez mais na qua-

lidade da visita, de modo a 

evitar a massificação. Pode es-

pecificar esta sua afirmação?

O Palácio Nacional da Pena, que 

é o monumento sob a nossa 

gestão que tem mais procura e 

onde se concentram mais visi-

tantes em alturas de pico, é o 

local onde temos sentido mais 

necessidade de tomar medidas 

para promover a dispersão dos 

visitantes no tempo e no espa-

ço. A nossa comunicação incide 

no destaque da visita ao Parque 

da Pena, um enorme arboreto 

de mais de 80 hectares que en-

volve o palácio, do qual é indis-

sociável, e que encerra inúme-

ros pontos de interesse. Para tal, 

disponibilizamos, desde o final 

de outubro do ano passado, um 

serviço de transporte gratuito, 

hop-on hop-off, que percorre o 

parque e que permite uma des-

locação mais cómoda entre os 

vários pontos de visita. Um dos 

locais de paragem do circuito 

é o Chalet da Condessa d’Edla, 

onde a entrada é gratuita para 

todos os que adquirirem bilhete 

para o Parque da Pena ou para 

o Parque e Palácio Nacional da 

Pena. O hop-on hop-off grátis 

também está disponível nos jar-

dins de Monserrate e de Queluz, 

sendo este transporte assegura-

do por veículos elétricos, sem 

emissões de carbono para o 

meio ambiente.
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XXX

O número de pessoas que vi-

sitou os parques e monumen-

tos sob gestão da Parques de 

Sintra (mais de 3,5 milhões) 

aumentou 10% em 2018, re-

lativamente ao ano anterior, 

dando continuidade à ten-

dência dos últimos anos. Nas 

palavras de Sofia Cruz, este 

aumento reflete o sucesso do 

modelo de gestão em prática 

nos monumentos geridos pela 

Parques de Sintra e a sua cons-

tante dedicação à conservação 

do património, à melhoria das 

condições de visita e à oferta 

de uma grande variedade de 

experiências. “Este aumento 

também só é possível devi-

do ao trabalho que todos os 

colaboradores da Parques de 

Sintra desenvolvem e no orgu-

lho que mostram por fazerem 

parte de um projeto único em 

Portugal”, salienta. Quanto à 

proveniência dos visitantes, 

esclarece que, no ano passa-

do, 86% foram estrangeiros, 

oriundos sobretudo do Reino 

Unido, França e Espanha. As 

entradas de portugueses re-

presentaram 14% do total. São 

percentagens que têm variado 

ao longo dos anos, mas ape-

nas com flutuações ligeiras, 

acrescenta. 

Aumento do número de visitantes

A atração de 
novos visitantes 
origina mais 
receitas, que 
são depois 
investidas no 
património, 
gerando-se, 
assim, um 
círculo virtuoso
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MODELO DE GESTÃO

A recuperação e a manutenção 

do património que a empresa 

gere são asseguradas, nomea-

damente, através das receitas 

de bilheteira. Quais são os pila-

res deste bem-sucedido mode-

lo de gestão?

Os investimentos são programados 

de acordo com os recursos gerados, 

com base no princípio do círculo 

virtuoso segundo o qual patrimó-

nio melhor conservado e com mais 

e melhores experiências de visita 

originam mais receita e, conse-

quentemente, novas oportunidades 

de investimento no património e 

na qualidade da visita. Outro as-

peto importante é a nossa política 

“Aberto para obras”, que consiste 

em realizar as intervenções à vista 

do público. Tal permite que quem 

nos visita possa compreender como 

é aplicado o valor do seu bilhete e 

tem também um objetivo pedagó-

gico, na medida em que contribui 

para sensibilizar o público para a 

importância da conservação do pa-

trimónio e para a complexidade das 

intervenções de restauro, permitin-

do ao visitante observar como mui-

tos destes trabalhos são minuciosos 

e demorados e interagir com os téc-

nicos que se encontram a trabalhar. 

A PSML assinou no final do ano 

passado um protocolo de cola-

boração com a Câmara Munici-

pal de Sintra para a realização 

de obras de requalificação urba-

na. Em que medida poderá ser 

mais um passo para a defesa e 

preservação cultural de Sintra?

O protocolo que assinámos com o 

município de Sintra enquadra-se 

nas responsabilidades da Parques 

de Sintra, com respeito à salvaguar-

da e à sustentabilidade da totalida-

de da Paisagem Cultural de Sintra, 

e não apenas dos monumentos 

sob sua gestão, e dá resposta a 

um objetivo que é comum a estas 

duas entidades: a preservação das 

caraterísticas de exceção do conce-

lho em termos culturais, naturais 

e paisagísticos, e a promoção do 

destino Sintra.

Este protocolo incide, não só, na re-

qualificação urbana como também 

noutras iniciativas relevantes do 

ponto de vista ambiental e cultu-

ral. A autarquia liderada por Basílio 

Horta é responsável pela execu-

ção das obras e demais ações e 

a Parques de Sintra assegura um 

financiamento no valor de 500 mil 

euros. Através deste protocolo e da 

estreita colaboração com o municí-

pio, a Parques de Sintra incrementa 

o seu apoio à intervenção noutras 

áreas do município, cuja preserva-

ção e reabilitação são estruturantes 

para o cumprimento da missão que 

lhe foi confiada pela UNESCO.

Temos 
apostado na 
diversificação das 
oportunidades 
de vivência 
dos parques e 
monumentos e na 
oferta da nossa 
programação 
cultural

7.000 ANOS 
DE HISTÓRIA

Sintra foi o primeiro sítio euro-

peu inscrito pela UNESCO como 

Paisagem Cultural. De que 

modo a PSML tem atuado no 

sentido de salvaguardar e valo-

rizar a herança cultural? 

Essa é, na verdade, a missão desta 

empresa e todos os princípios de 

gestão que adota estão orientados 

para o seu cumprimento escrupulo-

so, pois cabe à Parques de Sintra e 

à Câmara Municipal de Sintra, pe-

rante a UNESCO, a articulação entre 

as várias entidades com responsa-

bilidade na salvaguarda e valoriza-

ção do território, com vista à prote-

ção da Paisagem Cultural de Sintra, 

inscrita como Património da Huma-

nidade, em 1995. Esta empresa foi 

criada cinco anos depois, em 2000, 

precisamente com esse objetivo, 

tendo o Estado Português entre-
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Questionada sobre qual a in-

fraestrutura mais visitada e 

qual foi a que registou o maior 

aumento em 2018, Sofia Cruz 

afirma que o polo mais visita-

do foi o Parque e Palácio Na-

cional da Pena, com um total 

de 1.976.367 ingressos. No 

entanto, prossegue, o maior 

aumento em termos percen-

tuais registou-se no Picadeiro 

Henrique Calado, local de apre-

sentação da Escola Portuguesa 

de Arte Equestre, que, entre a 

assistência às galas mensais e 

as visitas às Manhãs da Arte 

Equestre, cresceu 44%.

Parque e Palácio 
Nacional 
da Pena lideram
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É, igualmente, 
fundamental 
a aposta na 
informação e 
comunicação 
ao público de 
novos conteúdos, 
muitas vezes com 
recurso a soluções 
tecnológicas

gado a esta sociedade a gestão 

das suas principais propriedades na 

zona. São hoje acionistas da empre-

sa o Instituto da Conservação da Na-

tureza e das Florestas, a Direção-Ge-

ral do Tesouro e Finanças, o Turismo 

de Portugal e a Câmara Municipal 

de Sintra. Para além do património 

construído e dos jardins históricos 

que administra, a Parques de Sin-

tra gere também áreas de floresta 

que representam cerca de 1.000 

hectares, localizados sobretudo na 

área classificada, sendo uma das 

principais preocupações da empre-

sa atuar na prevenção de incêndios 

com vista à proteção da paisagem e 

garantir a segurança dos seus habi-

Diz-se que em Sintra é possível 

percorrer 7.000 anos de Histó-

ria. Partilha desta opinião?

Sem dúvida! A investigação histórica 

demonstra que esta região sempre 

exerceu um grande fascínio nos di-

ferentes povos que a habitaram ao 

longo dos tempos e dos quais somos, 

hoje, herdeiros. Sintra também teve 

um papel importante nos alvores da 

fundação da nacionalidade, já que a 

sua conquista, em 1147, por D. Afon-

so Henriques, foi estratégica para a 

defesa da cidade de Lisboa, tomada 

aos mouros no mesmo ano. O Cas-

telo dos Mouros foi a testemunha 

privilegiada destes acontecimentos. 

A partir daqui, Sintra converteu-se 

O património construído e na-

tural que constitui a Paisagem 

Cultural de Sintra é um dos pi-

lares onde assenta a indústria 

turística desta região, um dos 

elementos que contribui para a 

dinamização da sua economia 

e para a criação de emprego, 

afirma Sofia Cruz. “Consequen-

temente, ao cumprirmos com 

sucesso a missão que nos foi 

confiada, estamos a contribuir 

para a atratividade do destino 

Sintra, mas sem perder de vista 

o impacto que milhões de tu-

ristas podem ter no quotidiano 

das pessoas, razão por que coo-

peramos ativamente com a au-

tarquia na criação de sinergias 

que impulsionem tanto o turis-

mo, como a qualidade de vida 

de quem escolhe este concelho 

para residir e trabalhar”, refere. 

O trabalho da PSML, prossegue, 

é desenvolvido em permanente 

coordenação com os seus acio-

nistas. “O município de Sintra, 

em especial a câmara muni-

cipal, conta com todo o nosso 

empenho nos projetos que es-

tão a ser concretizados para afir-

mar o território como referência 

no turismo e na qualidade de 

vida da sua população”, conclui.

Património é pilar do turismo

tantes e dos turistas que a visitam. 

Entre outras medidas, celebrámos, 

recentemente, com a autarquia um 

protocolo que visa a implementação 

de um Sistema Integrado de Dete-

ção Precoce de Colunas de Fumo, 

no âmbito do Sistema de Proteção 

Civil e da Defesa da Floresta Con-

tra Incêndios. Este projeto envolve 

a instalação de oito câmaras óticas 

e térmicas que detetam automati-

camente a presença de colunas de 

fumo. São equipamentos que per-

mitirão alargar o raio de ação dos 

dispositivos de vigilância da serra e 

que contribuirão para uma resposta 

rápida e eficiente na contenção de 

eventuais ocorrências.

no refúgio preferido dos reis e da 

corte, que, século após século, aqui 

foram sucessivamente deixando a 

sua marca, nomeadamente, através 

dos monumentos que construíram e 

que atualmente temos o privilégio de 

administrar. Portanto, quem nos visita 

pode atravessar num só dia vários sé-

culos de História, com destaque para 

a Idade Média e o Renascimento, no 

Palácio Nacional de Sintra, passando 

pela época barroca, no Palácio Nacio-

nal de Queluz, e culminando no perío-

do romântico, com o Parque e Palácio 

Nacional da Pena e o Parque e Palácio 

de Monserrate. Por todos estes moti-

vos, Sintra é um destino incontornável 

para quem quer conhecer Portugal.
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FORTE DE SANTIAGO 
DO OUTÃO

É no final século XIV, mais concretamente em 

1390, que se encontra a primeira referência a uma 

estrutura militar no local onde, atualmente, se 

pode observar a Fortaleza de Santiago de Outão. 

Terá sido nesse ano que D. João I determinou a 

construção de uma torre de vigia costeira. 

Contudo, há notícia de um templo romano, dedi-

cado a Neptuno, neste local, estrutura que viria a 

ser destruída pela construção da fortaleza.

Já a edificação de uma cerca abaluartada em 

torno da pequena torre medieval data da se-

gunda metade do século XVI, tendo ocorrido sob 

direção do arquiteto Afonso Álvares. A obra foi 

projetada com o objetivo de responder às novas 

exigências da utilização sistémica da pólvora. 

Em 1580, a fortaleza do Outão era a mais im-

portante de toda a linha de costa da Arrábida e 

da foz do Sado e, numa altura em que se vivia 

a crise dinástica – que colocou o reino português 

na dependência da coroa espanhola – a guarni-

ção da fortaleza tomou partido nacional. Durante 

algum tempo, a fortaleza ainda resistiu às inves-

tidas do Duque de Alba, sendo que viria depois 

a ser alvo de sucessivas obras.

Na verdade, ao contrário da Fortaleza de São 

Filipe, que se manteve praticamente inalterada 

ao longo dos séculos, a do Outão foi objeto de 

várias intervenções, sobretudo, tendo em conta 

o seu potencial estratégico e a sua capacidade 

defensiva.

No século XVII e no seguimento da Restaura-

ção da Independência, a fortaleza foi amplia-

da, uma obra cuja primeira pedra foi colocada 

pelo conde da Ericeira à época, D. Francisco de 

Menezes, e que decorreu ao longo de 13 anos.  

Neste período, o forte acabou também por ser 

uma peça ativa na guerra com Castela.  

O século seguinte trouxe mais uma renovação 

para a fortaleza, desta vez, através da ampliação 

FORTALEZAS DE SETÚBAL

UMA LINHA DE DEFESA 
E DE OBSERVAÇÃO DA COSTA 

Defesa. Esta foi a palavra de ordem para a construção de várias fortalezas, cujo 
objetivo passava pela proteção e observação da costa. O Forte de Santiago do Outão, 
o de São Filipe e o de Santa Maria da Arrábida são exemplos disso. Com o passar dos 
séculos, a função militar destas construções foi-se perdendo, mas não foi sinónimo 
de abandono dos espaços. As fortalezas ganharam, sim, outras funcionalidades: uma 
delas foi transformada em hospital, outra alberga um museu, e há ainda uma na qual 
se pode pernoitar, pois tem uma pousada.

das dependências e da remodelação da pequena 

capela do interior.  O revestimento azulejar das 

naves, atribuído às Grandes Escolas de Lisboa da 

primeira metade do século XVIII, e o trabalho em 

talha do retábulo-mor refletem esta intervenção.

Após ter sido convertido em prisão e na residên-

cia de férias da família real, o forte foi oferecido 

a D. Amélia, no século XX, com o objetivo de 

lá instalar um sanatório. Mais tarde, quando se 

assistiu à intensa redução de tuberculose, foi 

transformado num hospital – o Ortopédico de 

Sant’Iago do Outão –, que continua em funcio-

namento, nos dias de hoje.

FORTALEZA DE SÃO FILIPE

A vista panorâmica sobre a cidade e a baía 

de Setúbal é um dos pontos fortes da Forta-

leza de São Filipe e que convida, desde logo, 

a uma visita.

A origem deste forte remonta ao período da 

ocupação espanhola, tendo resultado das ordens 

do monarca Filipe II de Espanha. Erguido com o 

objetivo de proteger Setúbal e a foz do rio Sado, 

foi desenhado pelo capitão Fratino, em 1583, 

com base numa planta irregular poligonal, em 

estrela de seis pontas, com seis baluartes.
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sendo vista como uma marca de poder do rei 

D. Filipe, num território que estava há pouco 

tempo integrado na coroa espanhola.  

Outros fatores que contribuem para esta visão 

prendem-se com aspetos como a fortaleza não 

ter sido objeto de inovações estratégicas, ao 

contrário do que aconteceu no Forte de San-

tiago do Outão.

Esta construção foi também o último refúgio da 

resistência espanhola aquando da Restauração 

da Independência portuguesa, em 1640. 

Já em 1868, as estruturas interiores deste forte, 

que incluíam originalmente a Casa do Gover-

nador, entre outros edifícios militares, foram 

praticamente todas destruídas por um incêndio.

No século XX, o forte foi classificado como Mo-

numento Nacional e o seu interior foi substan-

cialmente restaurado e adaptado para receber 

uma das Pousadas de Portugal.

Destaque ainda para uma pequena capela 

barroca dedicada a Nossa Senhora, que foi 

mandada erguer no reinado de D. João V e se 

mantem conservada até aos dias de hoje. A 

nave desta capela está revestida por azulejos 

da autoria de Policarpo de Oliveira Bernardes, 

datados de 1736.

FORTALEZA DE SANTA MARIA 
DA ARRÁBIDA

É no caminho para a conhecida praia do Porti-

nho da Arrábida que se encontra a Fortaleza de 

Santa Maria. Mandada construir em 1676, por 

D. Pedro, surgiu no seguimento de um pedido 

feito pelos frades do Convento da Arrábida, para 

defesa da costa, contra os ataques dos corsários.

Assim, na altura da sua edificação, a missão do 

forte passava pelo reforço da defesa da costa, 

entre o Forte de Santiago de Sesimbra e o Forte 

de Santiago do Outão, integrando, assim, uma 

guarda avançada na linha de fortificações que 

defendiam o observavam a costa. 

Nos anos 30 do século XX, Sebastião Gama, pai 

do conhecido poeta setubalense com o mesmo 

nome, transformou a fortaleza numa pousada, 

que esteve em funcionamento até 1976. Dois 

anos mais tarde, o forte foi entregue ao Parque 

Natural da Arrábida e, hoje em dia, alberga o 

Museu Oceanográfico.

Este espaço museológico permite conhecer a 

fauna do Parque Marinho da Arrábida e da re-

gião em que se insere, sendo, pois, uma “ja-

nela para vislumbrar a vida subaquática”, de 

acordo com o próprio museu. A sua localização 

privilegiada sobre a costa permite ainda um 

contacto muito próximo entre os visitantes e 

o ambiente marinho. Com entrada gratuita, o 

museu está aberto ao público de terça a quinta 

feira, das 10:00 às 16:00, e aos sábados, das 

15:00 às 18:00.

Uma curiosidade sobre este forte, localizado 

entre a cidade de Setúbal e a serra da Arrábida, 

é que a construção foi inspirada no Castelo de 

São Telmo, em Nápoles. Assim, devido à sua 

arquitetura, esta fortificação é também conhe-

cida como Castelo de São Filipe ou de Setúbal.

Acredita-se que a fortaleza teria como prin-

cipal objetivo garantir a manutenção de uma 

guarnição fiel à dinastia filipina, com vista a 

assegurar o controlo da população de Setúbal, 

que, à data, demonstrava oposição ao domínio 

espanhol. Esta fortificação surge, assim, mais 

afastada do objetivo de defender a cidade – 

embora também desempenhasse esse papel –, 



T  | Tendências

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

34

VIAGENS CORPORATIVAS:
NEGÓCIOS E LAZER 
DE MÃOS DADAS

Os processos de viagens padrão já não respon-

dem aos objetivos projetados pelas viagens cor-

porativas. Há, atualmente, uma nova visão sobre 

o que é esperado numa viagem de negócios, 

sendo valorizada uma abordagem personaliza-

da. De acordo com a WorldHotels, o foco das 

empresas do setor do turismo deve estar nas 

pessoas e nas suas necessidades, não apenas 

quando os clientes viajam em lazer, mas tam-

bém nos casos em que o motivo que impulsio-

nou a viagem está relacionado com trabalho. 

A recolha e análise de dados, business intelli-

gence e analytics são ferramentas que ajudam 

a melhorar a experiência dos clientes. Promo-

ver um serviço personalizado, de acordo com as 

preferências dos viajantes corporativos, é uma 

PREVISÕES DA WORLDHOTELS

LAZER OU NEGÓCIOS? AMBOS! 
O turismo de negócios representa uma importante fatia do setor, contribuindo 
para o desenvolvimento económico dos destinos. A forma como as viagens 
corporativas são programadas e vividas tem vindo a alterar-se, tanto em termos 
de objetivos dos viajantes – que pretendem adicionar o lazer ao trabalho –, como 
por parte das empresas do setor turístico – que têm de se adaptar às novas 
exigências destes viajantes, proporcionando-lhes experiências personalizadas, 
em detrimento de opções standard. Face a este enquadramento, a WorldHotels 
divulgou algumas previsões que estão a moldar o setor das viagens de negócios.

vantagem para os hotéis – uma vez que, ao po-

tenciar a satisfação dos clientes, também cria 

oportunidades para voltar a ser a escolha das 

empresas, no futuro – mas também é uma mais-

-valia para os gestores de viagens e de recursos 

humanos, pois a satisfação dos trabalhadores 

contribui para a retenção dos mesmos. 

Noutra perspetiva, verifica-se que as expectati-

vas e as rotinas associadas às viagens de negó-

cios estão a mudar, sobretudo, se se tiver em 

consideração os trabalhadores que pertencem 

aos grupos millennials e geração Z. Estas gera-

ções estão cada vez mais interessadas em cruzar 

as viagens de negócios com as de lazer, uma 

tendência à qual, inclusive, já foi atribuída uma 

designação: “bleisure” – um conceito que resulta 

da junção das palavras inglesas de “business” 

(negócios) e “leisure” (lazer).

“As linhas entre o trabalho e a vida estão cada 

vez mais baças e as viagens denominadas ‘blei-

sure’ estão em ascensão e, provavelmente, con-

tinuarão a crescer em termos de popularidade”, 

aponta a WorldHotels. 

Esta propensão requer que sejam otimizadas as 

políticas de viagens, permitindo combinar a vida 

profissional com a pessoal, o que se traduz em 

benefícios tanto ao nível da satisfação dos via-

jantes como na redução do stress.

Em 2019, a par do conceito de “bleisure”, desta-

cam-se também as experiências que permitem 

que os viajantes corporativos possam absorver 

a cultura local.

Segundo a WordHotels, “os viajantes de hoje apre-

ciam experiências locais, ao invés de ficarem senta-

dos numa sala de reunião, o dia todo”. Além disso, 

assiste-se a uma mudança de paradigma: quem 

viaja em negócios, pretende, agora, aproveitar ao 

máximo o seu tempo, e não apressar o regresso.

Neste seguimento, surge uma maior preocupa-

ção com a satisfação, em detrimento dos custos.
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ROBÔS E CHATBOTS

Os robôs fazem parte das tendências do setor 

do turismo, principalmente, na hotelaria. Há já 

equipas que integram robôs interativos, cujas 

tarefas passam pela receção dos hóspedes e 

pela realização de serviços de quarto, bem 

como por servir refeições e bebida.

Em simultâneo, o Revfine ressalva a impor-

tância de chatbots, na Internet, que ajudam 

as pessoas durante o processo de reserva de 

viagem e hotéis. Tem-se assistido a um cres-

cimento desta tecnologia, que, através da In-

teligência Artificial, responde às dúvidas dos 

clientes e orienta-os nas suas compras, quando 

os operadores humanos não estão disponíveis. 

Assim, as entidades turísticas que utilizem esta 

tecnologia nas suas plataformas digitais podem 

responder às dúvidas dos seus clientes – ou po-

tenciais clientes – 24 horas por dia, sete dias 

por semana, proporcionando-lhes uma maior 

satisfação com o serviço, antes mesmo de ex-

perienciá-lo pessoalmente.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Tal como verificado nos robôs e chatbots men-

cionados, a Inteligência Artificial está a tornar-

-se cada vez mais importante para a indústria 

O DIMAR DO REVFINE

A TECNOLOGIA ALIADA AO TURISMO
A tecnologia assume um papel fundamental no turismo e muitas das tendências 
imergentes estão relacionadas com a implementação de inteligência artificial, 
robôs, realidade aumentada, e a “Internet das Coisas”, de acordo com o blogue 
especializado em turismo Revfine.

do turismo. Esta tecnologia permite melhorar a 

experiência dos turistas e personalizar a oferta, 

ajustando os serviços às necessidades e objeti-

vos de quem viaja.

“A Inteligência Artificial está a ser aplicada em 

diversas áreas, desde o atendimento ao cliente 

até à segurança”, lê-se no Revfine, que acres-

centa ainda que o futuro pode passar por “veícu-

los autónomos e guias virtuais para o turismo”.

REALIDADES VIRTUAL 
E AUMENTADA

A Realidade Virtual também pode ser aplicada 

em várias áreas da indústria do turismo, como é 

o caso do entretenimento, ou da simulação de 

experiências. Do desporto à animação, passando 

por atividades radicais, entre elas “visitar” locais 

que são inacessíveis, esta tecnologia permite 

sejam recriadas e experienciadas virtualmente 

várias atividades.

Já a Realidade Aumentada combina experiên-

cias reais com elementos virtuais. No turis-

mo, esta tecnologia permite que os viajantes 

possam aceder a informações sobre a área 

que estão a explorar, através de aplicações de 

smartphones, como “detalhes históricos sobre 

edifícios e monumentos, ou listagens e listas 

de locais de entretenimento e restaurantes lo-

cais”, exemplifica o Revfine. As aplicações que 

se baseiam em realidade aumentada podem 

ainda incluir mapas virtuais.

TECNOLOGIA 
DE RECONHECIMENTO 

A tecnologia de reconhecimento tem-se vindo 

a revelar outra das tendências, no que concer-

ne ao turismo, facilitando várias atividades, 

dentro do setor. 

O reconhecimento facial, tem grande potencial 

para a indústria de viagens, permitindo que 

clientes regulares possam ter acesso a determi-

nados serviços através do cruzamento de dados 

pessoais e do reconhecimento do rosto.

Por outro lado, a hotelaria, por exemplo, tem 

aproveitado este avanço tecnológico para tornar 

a estada dos seus hóspedes mais prática – e ino-

vadora – ao permitir que através do reconheci-

mento de voz, se possa controlar vários serviços 

disponíveis nos quartos.

A INTERNET DAS COISAS

Atualmente, os dispositivos inteligentes podem 

comunicar entre si através da Internet, uma tec-

nologia à qual se atribui o termo “Internet das 

Coisas” e que oferece várias oportunidades e 

benefícios para as atividades relacionadas com 

viagens, otimizando processos. 

Um exemplo que demostra essa otimização 

pode ser observado nos hotéis, pois torna pos-

sível envio de chaves eletrónicas para os smar-

tphones dos hóspedes, facilitando os processos 

de check-in.

Ainda na hotelaria, a Internet das Coisas pode ser 

um dispositivo conectado à luz, através do qual 

é possível de controlar tudo, de acordo com as 

preferências dos hóspedes e as opções inteligen-

tes de economia de energia. Além disso, esse 

dispositivo pode ter a capacidade de emitir aler-

tas sobre a necessidade de reparar ou substituir 

determinados aparelhos, revelando ser benéfico 

tanto para os hóspedes como para o hotel.

Outro exemplo desta tecnologia está implemen-

tado nos aeroportos, nomeadamente, através 

de sensores especiais que podem ser instalados 

nas bagagens, permitindo que os viajantes pos-

sam acompanhar a localização das suas malas
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4. 
Reservatório da Patriarcal

Escondido no subsolo do jardim 

do Príncipe Real está enterrado 

o precioso reservatório que 

deve o nome à antiga igreja 

patriarcal, construída naquele 

local em 1755 e, mais tarde, 

destruída pelo fogo. O espaço, 

desconhecido de muitos, 

transmite uma nova fase da 

história da água relacionada 

com o primeiro projeto de 

abastecimento domiciliário.

Debaixo do jardim lisboeta 

contam-se mais histórias da 

água e, semanalmente, ali se 

misturam com o fado lisboeta e 

outras sonoridades.

5. 
Estação Elevatória a Vapor 

dos Barbadinhos

No final do século XIX, a 

população lisboeta cresceu 

e as Águas Livres deixaram 

de ser suficientes para suprir 

as necessidades da capital. 

Construiu-se o Aqueduto do 

Alviela e a Estação Elevatória a 

Vapor, que elevou a nova água 

aos reservatórios da capital. O 

desenvolvimento tecnológico 

do abastecimento de água 

pode ser compreendido neste 

local, viajando num cenário 

onde as bombas e as máquinas 

elevatórias, preservadas na sua 

casa, refletem o esplendor da 

arqueologia industrial.    

5 MOTIVOS PARA VISITAR

MUSEU DA ÁGUA
Será uma lacuna conhecer Lisboa deixando de parte a história da água na cidade, as suas 
origens, os seus percursos, as tecnologias associadas. Quem o afirma é Mariana Castro 
Henriques, diretora do Museu da Água, que, nesta edição, faz uma visita guiada por este 
equipamento que dá a conhecer uma Lisboa marcada, ao longo dos séculos, por um 
desenvolvimento urbano conciliado com a construção de infraestruturas de água, onde 
se refletiu a habitação, a concentração da indústria e os espaços de sociabilidade.

1. 
Aqueduto das Águas Livres

Construído com elevada perícia 

técnica e arquitetónica, o 

último grande aqueduto clássico 

executado representa a mais 

icónica infraestrutura hidráulica 

em Lisboa. A grandiosidade 

da arcaria de Alcântara 

destaca-se nos 941 metros de 

extensão e nos 35 arcos: 14 

de volta perfeita, executados 

para desafiar o vale, e um, 

considerado o maior arco de 

pedra do mundo, em ogiva num 

só vão, com mais de 65 metros 

de altura. Não basta idealizar 

este aqueduto, é obrigatório 

vê-lo e percorrê-lo.

3. 
Galeria subterrânea do Loreto

As Águas Livres distribuíam-se 

na capital usando uma rede 

emissária de galerias, escondida 

sob os pés dos lisboetas. Já não 

há água a circular na Galeria 

do Loreto. Foi substituída por 

visitantes curiosos que, após 

colocarem o capacete, caminham, 

ao longo de 1,5 Km, por entre as 

caleiras do século XVIII, tentando 

descobrir mais trilhos da água. 

No fim, ao chegar ao Miradouro 

de S. Pedro de Alcântara, a 

galeria invisível iluminar-se-á, 

deixando a penumbra para trás 

e dando lugar a uma Lisboa 

luminosa.  

2. 
Reservatório da Mãe d’Água 

das Amoreiras

O conjunto monumental das 

Águas Livres, erguido na zona 

das Amoreiras, composto pelos 

últimos 11 arcos do aqueduto e 

a própria Mãe d’Água, celebrou 

a entrada da água em Lisboa. Ao 

reservatório final do aqueduto, 

capaz de armazenar mais de 

cinco milhões de litros de água, 

foi atribuído um requinte especial 

na construção, que o tornou, não 

apenas uma estrutura técnica, mas 

um espaço de contemplação.  No 

topo do templo da água, Lisboa 

apresenta-se colorida e pode ser 

graciosamente vislumbrada a 360o. 



 | Relatório de AtividadesR
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

38

MAIO 2019

ASSOCIATIVISMO

ÓRGÃOS SOCIAIS

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
>	Dia 6 – Reunião do Conselho Diretivo CTP;

>	Dia 8 – Conferência de Imprensa ARCO;

>	Dia 9 – Tomada de Posse novos Órgãos Sociais;

>	Dia 9 – Reunião de Direção;

>	Dia 10 – Almoço AHRESP - Conselho Nacional;

>	De 20 a 24 – IMEX;

>	Dia 22 – Vê Portugal” – 6.º Fórum Turismo Interno;

>	Dia 24 - Prémios AHRESP;

>	Dia 29 – Território Arrábida | Lançamento do projeto intermunicipal de 

Palmela, Sesimbra e Setúbal.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

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

Restaurantes 9

Alojamento 34

Agências de viagens 14

Passeios e circuitos 12

Transferes e rent-a-car 4

Outros 7

TOTAL 80

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de maio, foram enviadas 23 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 maio foram enviados os seguintes mailings:

>	Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

>	Revista Follow Me Lisboa;

>	Amour Forum Cascais 2020;

>	Calendário eventos confirmados realizar em Lisboa  

no período 2019-2023;

>	Divulgação | Plano Nacional de Formação Financeira | Workshops na área 

financeira 2019;

>	Convite Tomada de Posse Órgãos Sociais;

>	Workshop Polónia & República Checa 2019.

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
> Análise dos resultados da última campanha.

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

redes sociais.

POSTS REDES SOCIAIS
> Facebook  62

> Twitter  80

> Instagram 59

> Pinterest  20

VISITAS AO SITE: 131.121

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;

>	IMEX 2019 - Organização da presença de Portugal neste certame em 

Frankfurt;

>	ILTM Travelweek – São Paulo. Participação de Lisboa com stand inserido 

no espaço de Portugal. Presentes 12 empresas associadas.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PARCERIAS COM OPERADORES TURÍSTICOS
>	ITÁLIA – Parceria de promoção com operador “Volagratis.com”;

>	ESPANHA - Parceria de promoção com operador “ECI”;

>	RÚSSIA - Parceria de promoção com parceiro “Profi.Travel”.

PRESS TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS
>	BRASIL – Fam Trip “Azul Viagens”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes dez elementos;

>	COREIA DO SUL – Fam Trip “Coreia do Sul/British Airways”. Programa 

realizado em Lisboa e na região de Lisboa. Presentes seis elementos;



Relatório de Atividades | R
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

39

>	ISRAEL – Fam Trip “Ophir Tours”. Programa realizado em Lisboa. Presen-

tes 12 elementos;

>	JAPÃO – Fam Trip “JATA”. Programa realizado em Lisboa e na região de 

Lisboa. Presentes nove elementos;

>	MULTIMERCADOS – Fam Trip “World Sephardic Federation”. Programa 

realizado em Lisboa. Presentes 31 elementos;

>	MULTIMERCADOS – Workshop “Lisboa Workshop Meeting”. Programa 

realizado em Lisboa e na região de Lisboa. Presentes 35 elementos;

>	RÚSSIA – Fam trip “Planeta Travel”. Programa realizado em Lisboa e na 

Região de Lisboa. Presentes oito elementos.

WORKSHOPS EM LISBOA
>	MULTIMERCADOS – Lisboa Workshop Meeting 2019. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 37 operadores convidados e 40 empresas associadas TL.

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>	ANGOLA – TV “ZAP”. Programa realizado em Lisboa e na Região. Presen-

tes nove elementos;

>	AUSTRÁLIA – Blogue “No Quite Nigella”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes dois elementos;

>	BRASIL – Portal “O Tempo”. Programa realizado em Lisboa. Presente um 

elemento;

>	BRASIL – Blogue “Turisteiro”. Programa realizado em Lisboa e Região. 

Presente um elemento;

>	ESPANHA – Rádio “RNE”. Programa realizado em Lisboa. Presente um 

elemento;

>	EUA – Portal “Stay Adventurous”. Programa realizado em Lisboa. Presen-

te um elemento;

>	FINLÂNDIA – TV “TV5”. Programa realizado em Lisboa e Região. Presen-

tes cinco elementos;

>	FRANÇA – Revista “Food & Travel”. Programa realizado em Lisboa e Re-

gião.             Presente um elemento;

>	HOLANDA – “Reisehonger”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

três elementos;

>	HUNGRIA – Blogue “Bcool”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

dois elementos;

>	IRLANDA – Jornal “Irish Daily Mirror”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>	IRLANDA – Programa de radio: “Holiday Doctor”. Programa realizado em 

Lisboa e Região. Presente um elemento;

>	ITÁLIA – Freelancer “Gualtiero Spotti”. Programa realizado em Lisboa. Presen-

tes dois elementos;

>	ITÁLIA – Blog “Monelle Chiti”. Programa realizado em Lisboa e Região. Pre-

sentes dois elementos.

>	JAPÃO – TV “Kansai”. Programa realizado em Lisboa. Presentes três elementos;

>	JAPÃO – “HIS”. Programa realizado em Lisboa e Região. Presentes quatro ele-

mentos;

>	JAPÃO – TV “Tokyo”. Programa realizado em Lisboa. Presentes três elementos;

>	VENEZUELA – Blogue “Lecciones de Viaje”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes dois elementos;

>	REINO UNIDO – Jornal “Daily Telegraph”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes dois elementos.

>	TURQUIA – Blogue “Yoldaolmak”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

dois elementos.

OUTROS
APOIO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO
>	ALEMANHA – Jornal “FAZ”;

>	BRASIL – Jornal “Dia dia”;

>	BRASIL – Revista “Melhores Destinos”;

>	ESPANHA – Revista “Más de Arte”;

>	EUA – Revista “AFAR”;

>	FRANÇA – “Guide Un Grand Week-end à Lisbonne” ;

>	FRANÇA – GUIA “Louis Vuitton”;

>	FRANÇA – Guia “Guide du Routard” ;

>	IRLANDA – Freelance: Joe McNamee;

>	ITÁLIA – Revista “Amica”;

>	PORTUGAL – Revista “UP”;

>	REPÚBLICA CHECA – Revista “Blesk a aha”;

>	REPÚBLICA CHECA – Revista “Víkend Dnes”;

>	REINO UNIDO – Revista “BA High Life”;

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM CERTAMES 
ESPECIALIZADOS DE MI (EIBTM, IMEX E IMEX AMÉRICA)

IMEX Frankfurt – realizou-se, de 21 a 23 de maio, a 17.ª edição da Imex 

Frankfurt com a participação de 3.500 suppliers de todos os setores worl-

dwide meetings industry. Esta edição contou com uma forte representação 
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portuguesa onde estiveram presentes 41 associados do Turismo de Lisboa. 

LCB representado por duas pessoas com duas agendas de reuniões. Con-

tactos com mais de 100 Hosted Buyers internacionais.

PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>	Conteúdos AMI, Tendance Nomade, Business Traveller.

PROMOÇÃO E APOIO A CONGRESSOS E INCENTIVOS
>	Viabilização de diversas candidaturas de Lisboa entre 2019 e 2024;

>	Com Programa Lisboa – 14.

APOIO NAS EDIÇÕES EM LISBOA
>	EURACT; 

>	Africa Energy Forum;

>	UxLx;

>	Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude 2019 e 

Fórum da Juventude Lisboa+21;

>	Moniker Partners Canada;

>	AIACE / Assises Congress; 

>	EVRS Meeting; 

>	EAACI; 

>	AIACE; 

>	EFI;

>	EMGM; 

>	ICIS;

>	TaTech Europe;

>	ICNC.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>	EUA – Pre Imex – ação iniciativa dos associados Voquin + IHG. Apoio com 

atividade;

>	Mercado Multi – Wyndham. Apoio com refeição em restaurante as-

sociado.

>	Mercado EUA – ação iniciativa do associado Portugal Travel Team. Apoio 

com refeição em restaurante associado;

>	Mercado UK – ação iniciativa do associado Abreu. Apoio com atividade.

SALES BLITZ
Mercado Alemanha – Ação iniciativa do LCB. 

Presença de duas equipas de associados do LCB com reuniões pré marca-

das, respetivamente, Munique/Estugarda e Berlim /Hamburgo. Organiza-

ção e acompanhamento da exclusiva responsabilidade do LCB.

WORKSHOPS E ROADSHOWS

Mercado Norte Americano – Fam trip com workshop. 

Ação iniciativa do LCB. Presentes 14 buyers durante quatro dias com pro-

grama realizado na Região de Lisboa (Lisboa, Sintra e Cascais). Manhã de 

workshop com reuniões pré-marcadas com 15 associados LCB. Acompa-

nhamento e organização da responsabilidade do LCB.

No âmbito da Fam trip foram realizadas quatro visitas de inspeção, res-

petivamente:

1. International Chinese snuff Bottle Society;

2. Guttmacher Institute;

3. Conference Direct;

4. Meetings Encore.

PROMOÇÃO DE GOLF 

PRESS TRIPS
>	REINO UNIDO – Press trip “Orizonte Golf”. Programa realizado em Lisboa 

e na Região de Lisboa. Presentes dez 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;

>	TADMC;

>	Hotéis SANA;

>	Hotéis Vila Galé;

>	Tempovip DMC;

>	The Oitavos e Oitavos Dunes;

>	Haliotis e Hotel do Mar;



Relatório de Atividades | R
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

41

>	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;

>	Hotel Praia Mar.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA
>	Edição do número 185 da Revista Institucional do Turismo de Lisboa (RTL).

MELHORIA DA INFORMAÇÃO 
E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

GUIA FOLLOW ME
>	Produção do n.º 281, de maio;

>	Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>	Lisboa - 236.437

>	Sintra - 36.200

>	Ericeira - 1.922

>	Arrábida - 1.289

>	TURISTAS ATENDIDOS TOTAL: 275.848

>	Lisboa Story Centre – 9.373 visitantes

>	Arco da Rua Augusta – 18.912 visitantes

>	Mitos e Lendas de Sintra – 482 visitantes

>	Experiência Pilar7 – 2.949 visitantes

>	Lisboa Card – 34.389 cartões vendidos

>	PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 256

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DAS CENTRALIDADES

ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS DA ARRÁBIDA E DE LIS-
BOA
>	Reuniões CM de Loures e Museu da Música Mecânica (Palmela) sobre 

o Lisboa Card.

ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS DE LISBOA
>	Reunião Plano Estratégico para o Turismo no concelho de Oeiras.
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_TEAM DYNAMICS

A Team Dynamics é uma empresa de especialistas 

de team building, que atua no mercado nacional 

e internacional, desde 1992. Desenvolve desafios 

de equipa inovadores, que são seguidos de deba-

tes facilitados e de um compromisso com os passos 

seguintes a serem implementados pelas organiza-

ções. Assim, o trabalho da Team Dynamics resulta 

numa equipa motivada e o seu foco está no futuro 

das empresas, através da “utilização das ferramen-

tas necessárias e da tecnologia mais recente”.

A Team Dynamics desenvolve ainda conhecimen-

tos para apoiar e orientar ações das equipas que 

treinam, com “diversão séria” para acabar com “re-

sultados sérios”.

A empresa considera a Associação Turismo de Lis-

boa uma organização de renome, “credível e de 

bastante visibilidade”, e acredita que será “uma 

mais-valia para novas parcerias e negócios”. Com a 

adesão, visa gerar uma rede de parceiros e fornece-

dores mais forte e sustentável, para corresponder às 

expectativas dos seus clientes. 

Rua Professor Vitorino Nemésio,13, 

Pampilheira, Cascais

Tel.: 934 738 086 

info@teamdynamics.pt

_LA LUMIÈRE
La Lumière é um alojamento local, mais precisa-

mente uma Guest House que dispõe de cinco quar-

tos, dois deles com 19 m2 e 23 m2, que incluem 

varanda, com cadeiras e uma pequena mesa. O 

alojamento contempla duas casas de banho par-

tilhadas e uma cozinha totalmente equipada. Em-

bora não disponha de serviço de pequeno-almoço, 

fornece, gratuitamente, cápsulas de café, saquetas 

de chá, açúcar, sal, pimenta, azeite, óleo e vinagre, 

além de disponibilizar, na cozinha, um armário e 

uma prateleira no frigorífico para cada quarto.

Na sala de check-in funciona também um servi-

ço de informação onde se encontram um grande 

mapa da cidade e materiais de divulgação de rotei-

ros e experiências produzidos pela La Lumière, entre 

eles o “Cozinha: uma Experiência Rica de Sabores”.  

Disponibiliza ainda um serviço de Airport Shuttle.

A adesão à Turismo de Lisboa surgiu com o propó-

sito de usufruir de alguns serviços que a empresa 

valoriza, como é o caso da Follow Me Lisboa, da 

presença no site da associação e de poder utilizar o 

logótipo de membro da ATL. 

Rua António Enes, 25, 6.º E, Lisboa

Tel.: 910 908 936

lalumierelisboa.com

BOAS-VINDAS
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_VIP EXECUTIVE 
PICOAS HOTEL
O VIP Executive Picoas Hotel é a mais recente 

unidade da marca portuguesa VIP HOTELS, em 

Lisboa, e resulta da conversão de um antigo tri-

bunal num hotel de quatro estrelas. 

Esta unidade hoteleira é a 18.ª do grupo, sendo 

que, 12 estão localizadas em Portugal – em Lis-

boa, Sintra e Ponta Delgada – e cinco em Moçam-

bique, cujas tipologias variam entre três e cinco 

estrelas. Os hotéis são apresentados como ideais 

para lazer e eventos, tendo capacidade para rece-

ber congressos e incentivos.

A VIP Hotels decidiu integrar todos os seus ho-

téis da área de Lisboa na Associação Turismo 

de Lisboa, adicionando, agora, o VIP Executive 

Picoas Hotel, porque pretende contribuir para a 

“criação de um forte grupo de associados que se 

juntam para melhor promover a região”. Além 

disso, com a adesão à associação, o grupo ten-

ciona beneficiar da “máquina de vendas e pro-

moção que a ATL oferece aos seus associados, 

através da sua plataforma de comercialização”.

Rua Filipe Folque, 12, Lisboa

Tel.: 210 513 200

www.viphotels.com

_PROMENADE 
PORTUGAL
Fundada em 1998, a Promenade é uma agência 

de viagens DMC, com sede em Almeirim, e a sua 

atividade passa por permitir que as pessoas descu-

bram Portugal com “um sorriso”. Atualmente, está a 

lançar várias campanhas com o intuito de expandir 

a sua ação para novos mercados.

Recentemente, a equipa abriu as portas à técnica 

de turismo Graça Carvalho, que ocupa o cargo de 

diretora executiva e traz na bagagem mais de 25 

anos de experiência em incoming.

A adesão à Associação Turismo de Lisboa integra 

a estratégia de crescimento sustentado da Prome-

nade Portugal, considerando que os serviços da 

empresa de DMC abrangem todo o País e Lisboa é 

“um ponto nevrálgico do turismo nacional”. “A ATL 

desenvolve um trabalho de qualidade, dinâmico e 

disruptivo, pelo que estamos contentes por estar 

associados a esses valores, que se coadunam com 

os nossos”, destaca. A agência de viagens prevê 

aumentar o alcance da sua atividade e agilidade 

operacional.

Rua Dom Gonçalo da Silveira, 6, R/C, Almeirim 

Tel.: 243 592 593

www.promenadeportugal.com
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HOTEIS HERITAGE LISBOA 

A CONQUISTAM 
CERTIFICADO 
DE EXCELÊNCIA 
DO TRIPADVISOR

A cadeia Hoteis Heritage Lisboa conquistou, pelo 

segundo ano consecutivo, o Certificado de Exce-

lência 2019, atribuído pelo site TripAdvisor, con-

siderado a maior rede social de viagens.

O prémio distingue apenas as unidades hotelei-

ras que, consistentemente, atingiram as melho-

res classificações atribuídas pelos utilizadores do 

TripAdvisor ao longo dos últimos cinco anos.

As Janelas Verdes, o Heritage Avenida Liberdade 

Hotel, o Hotel Britania, o Hotel Lisboa Plaza e o 

Solar do Castelo entram, assim, para o “TripAdvi-

sor Hall of Fame”.

Através do Certificado de Excelência, a qualida-

de e serviço de todas as unidades dos Hoteis 

Heritage Lisboa volta a ser reconhecida interna-

cionalmente, e torna o grupo numa “das únicas 

marcas no mundo a repetir este feito”.

Rua das Janelas Verdes, 47, Lisboa

Tel.: 213 218 224 

www.heritage.pt

FAROL HOTEL

HUGO SILVA 
REGRESSA COMO 
CHEF EXECUTIVO

O Farol Hotel acredita que “o bom chef à casa 

torna” e recebe, novamente, Hugo Silva, que as-

sume o cargo de chef executivo, depois de ter 

integrado a cozinha do hotel durante sete anos, 

entre 2010 e 2017. 

“O Hugo Silva é um chef que conhece a nossa iden-

tidade, que faz parte da nossa história e a quem 

confiamos o nosso futuro, mantendo o Farol Hotel 

como uma referência gastronómica a nível nacio-

nal,” afirma a diretora-geral, Ana Maria Tavares.

O chef cascalense já passou por várias cozinhas 

internacionais com estrelas Michelin e por res-

taurantes nacionais, mas considera que este 

é um projeto que lhe é muito próximo. “Para 

mim, o privilégio de viver ao lado do oceano e 

de poder usufruir de tudo o que ele nos oferece 

tanto a nível gastronómico como recreativo, é 

algo pelo qual sempre estarei ligado e grato. É a 

minha maior inspiração”, revela Hugo Silva.

A tradição e a valorização dos produtos e sabores 

da região de Cascais vão, assim, integrar a nova 

carta do The Mix, e todos os ingredientes utiliza-

dos serão nacionais.

Av. Rei Humberto II de Itália, 7, Cascais

Tel.: 21 482 34 90  

farol.com.pt

A nova campanha global da Sofitel celebra as 

raízes francesas da marca e oferece um toque 

moderno no design, gastronomia, arte, cultura 

e bem-estar, convidando os hospedes a viverem 

como um francês. Assim, “Live the French Way” 

é o nome e a promessa desta campanha, que 

demonstra o fascínio do estilo francês e fortale-

ce a posição da marca como embaixadora da art 

de vivre francesa em todo o mundo.

“O objetivo da campanha ‘Live the French Way’ 

é reforçar a posição da Sofitel no segmento de 

luxo e promover as suas forças inerentes, ao 

mesmo tempo que diferencia a marca dos seus 

concorrentes e confere um sentido de moderni-

dade à marca”, afirma o diretor de Marketing da 

Accor, Steven Taylor. 

A campanha da marca vai introduzir uma nova 

programação e novas experiências para hóspe-

des, ao longo do ano, e também vai passar pelo 

hotel Sofitel Lisbon Liberdade. Além de receber 

esta campanha, o hotel lisboeta vai celebrar, em 

outubro, o Sofitel Wine Days, dando continuida-

de aos eventos da marca.

Av. da Liberdade, 127, Lisboa

Tel.: 21/3228300

www.sofitel-lisbon-liberdade.com44

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

SOFITEL LISBON LIBERDADE

CONVIDA OS HÓSPEDES 
A “LIVE THE FRENCH WAY” 



TU
RISM

O
 D

E LISB
O

A
  |   

TU
RISM

O
 D

E LISB
O

A
  |   

45

Market Place | M

VELTAGUS

SUGESTÕES PARA UM VERÃO A BORDO

A Veltagus recebe o verão com dois programas 

especiais: um cruzeiro Sightseeing, através de 

um serviço hop-on hop-off, e um programa de 

Sunset-Jantar, no navio restaurante Lisboa Vista 

do Tejo.

Assim, o cruzeiro funciona de quinta a segunda-

-feira, sendo que o bilhete tem a validade de 

48 horas, podendo ser utilizado as vezes que se 

pretender, durante esse período. Há quatro par-

tidas diárias do Cais da Ribeira das Naus, no Cais 

do Sodré, até ao Cais da Princesa, em Belém, e 

vice-versa, e o preço é de 20 euros para adultos, 

com oferta de um Moscatel de Setúbal, e de 10 

euros para crianças.

E quando o final do dia chega, a Veltagus propõe 

o programa de Sunset-Jantar, pelo preço de 75 

euros por pessoa (37 euros, crianças dos 5 aos 

12 anos) com a duração de três horas, acom-

panhado de música jazz ou fado. O jantar inclui 

uma ementa completa com cocktail de boas vin-

das, entradas, sopa, prato de peixe, de carne e 

vegetariano, sobremesas e café.

Fundada em 1998, a Veltagus tem-se posicio-

nado como um importante operador turístico do 

Rio Tejo, tendo já triplicado a sua frota.

Av. da Liberdade, 129B, Lisboa

Tel.: 935 432 383

www.veltagus.com

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS 

PRAIA ACESSÍVEL 
DURANTE TODA 
A ÉPOCA BALNEAR

O Projeto Praia Acessível, cujo objetivo é eliminar 

barreiras e construir oportunidades de lazer para 

todos, vai estar, pela primeira vez, disponível du-

rante toda a época balnear, que decorre até 29 de 

setembro, na Praia de Santo Amaro de Oeiras. 

Esta é uma iniciativa promotora da igualdade de 

oportunidades para cidadãos com necessidades 

especiais e com mobilidade condicionada, e estará 

disponível todos os dias, entre as 9:00 e as 13:00.

Através do Projeto Praia Acessível, são disponibili-

zadas, gratuitamente, às pessoas com deficiência 

ou incapacidade, cadeiras de praia anfíbias e ou-

tros equipamentos de apoio à mobilidade, que vi-

sam facilitar o acesso à praia e aos banhos de mar.

A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal 

de Oeiras, em parceria com a CERCIOEIRAS, a As-

sociação Humanitária de Bombeiros de Oeiras e a 

Associação Juvenil Pró-Atlântico. 

Largo Marquês de Pombal, Oeiras

Tel.: 917 252 440 

www.cm-oeiras.pt

INSPIRA SANTA MARTA HOTEL

REFORÇA 
IDENTIDADE 
ENQUANTO GREEN 
HOTEL

O Inspira Santa Marta Hotel, em parceria com a Zero 

Desperdício, contribui para o controlo do desperdício 

alimentar, desde 2015, tendo gerado, até ao mo-

mento, um contributo monetário de cerca de sete 

mil euros. Este valor equivale a 2.982 refeições.

Ao nível ambiental, foi evitada uma tonelada de 

resíduos orgânicos, equivalente a seis toneladas de 

CO2 para o ambiente.

De acordo com o hotel, as estratégias de respon-

sabilidade social têm sido uma preocupação cons-

tante, resultando na contribuição nesta e noutras 

causas sociais, ligadas a procedimentos que visam 

a diminuição do impacto ambiental procedente das 

suas atividades diárias.

Assim, foi neste enquadramento que o Inspira Santa 

Marta Hotel concebeu o conceito “Doing The Right 

Thing”, que une a sustentabilidade ambiental, a 

responsabilidade social e o desenvolvimento eco-

nómico sustentável, como pilares essenciais da sua 

identidade enquanto green hotel.

Rua de Santa Marta 48, Lisboa

Tel.: 210 440 900

www.inspirahotels.com
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DOUBLETREE BY HILTON LISBON 

HILTON CELEBRA 
100 ANOS COM 
EXPOSIÇÃO EM 
LISBOA 

A Hilton é uma das maiores cadeias hoteleiras do 

mundo e está de parabéns: completa 100 anos, 

uma data que é assinalada, em Portugal, com uma 

exposição no Doubletree By Hilton Lisbon.

A exposição “100 Anos Hilton” vai estar patente 

no DoubleTree by Hilton Lisbon - Fontana Park, até 

ao final do ano, e convida os visitantes a entrarem 

numa viagem pelo tempo e a descobrirem várias 

curiosidades sobre inovações lideradas pela Hilton, 

tais como o facto de o primeiro hotel a introduzir o 

Room Service ter sido o Waldorf Astoria New York, 

nos Anos 30, ou de o ar condicionado nos quartos 

de hotel ter surgido, pela primeira vez, no Hilton 

Waco, nos Estados Unidos da América, em 1927.

O marco histórico – o de completar um século 

de atividade – acontece, de acordo com a marca, 

numa altura em que o grupo acaba de conquistar 

um crescimento recorde: “em média, a Hilton abre 

um novo hotel, por dia, em todo o mundo”.  

Rua Eng. Vieira da Silva, 2, Lisboa

Tel.: 210 410 600

doubletree3.hilton.com

ROTA DE VINHOS DA PENÍNSULA 
DE SETÚBAL

CASA MÃE RECEBE 
FAM TRIP BENELUX

A Casa Mãe da Rota de Vinhos recebeu a Fam 

Trip Benelux, organizada pela Agência Regional 

de Produção Turística do Alentejo, no dia 23 de 

maio, que contou com a presença de operadores 

turísticos vindos da Bélgica e da Holanda. 

Acompanhados por representantes da Agência e 

do Turismo de Portugal, os operadores turísticos 

estiveram em Palmela para uma degustação de 

vinhos e queijos. Além disso, foi feita uma apre-

sentação da região vitivinícola, das possibilida-

des de visitas guiadas às adegas e das diversas 

atividades enoturísticas disponíveis.

Durante a Fam Trip, houve ainda espaço para a 

degustação de doçaria regional, acompanhada 

de Moscatel de Setúbal.

Casa Mãe da Rota de Vinhos, 

Largo de São João Baptista, Palmela

Tel.: 212 334 398

info@rotavinhospsetubal.com

DOLCE BY WYNDHAM 
CAMPOREAL LISBOA

ENTRA PARA 
O HALL OF FAME 
DO TRIPADVISOR

O hotel de cinco estrelas Dolce By Wyndham Cam-

poReal Lisboa entrou para o hall of fame do Tri-

pAdvisor, ao receber, pelo 5.º ano consecutivo, o 

Certificado de Excelência do portal. Esta distinção é 

atribuída a estabelecimentos que, consistentemen-

te, obtêm avaliações positivas dos viajantes. 

A diretora-geral do Dolce By Wyndham CampoReal 

Lisboa, Paula Duarte, afirma que este certificado de 

excelência é recebido com muito orgulho. “É um re-

conhecimento que vem por parte dos nossos clien-

tes e são eles que nos fazem querer melhorar todos 

os dias. Este prémio, juntamente com os restantes 

que temos recebido, é o reflexo de muito trabalho 

e dedicação por parte de todos os colaboradores e 

que se traduz numa sequência de anos bastante 

positivos”, destaca.

Este reconhecimento junta-se às diferentes nomea-

ções internacionais que o hotel soma este ano, nas 

categorias de desporto, bem-estar e lazer. 

Rua do Campo, Turcifal, Torres Vedras

Tel.: 261 960 900

www.dolcecamporeal.com
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LISBON MARRIOTT HOTEL

INICIATIVAS 
EM PROL DA 
COMUNIDADE

O Marriott Business Council Portugal foi cria-

do no âmbito do programa de responsabili-

dade social corporativa da Marriott Interna-

tional, com o intuito de fortalecer a cultura 

da cadeia hoteleira e o apoio à comunidade. 

Para 2019 estão definidas dezenas de ações, 

desenvolvidas em conjunto com parceiros de 

negócios, governo local, instituições de cari-

dade e organizações ambientais. A integra-

ção profissional de jovens em risco nos hotéis 

da cadeia, o apoio à Re-Food, a organização 

de uma colheita de sangue e o “Plogging = 

Pick & Jog” – atividade que alia a recolha do 

lixo à corrida –, são algumas das ações.

Em Portugal, o projeto é constituído por nove 

hotéis das diferentes marcas da Marriott In-

ternational, como o Lisbon Marriott Hotel.

Avenida dos Combatentes, 45, Lisboa

Tel.: 217 235 400

www.marriott.pt

OCEANÁRIO DE LISBOA

3.ª EDIÇÃO 
DO “FUNDO PARA 
A CONSERVAÇÃO 
DOS OCEANOS”

O Oceanário de Lisboa e a Fundação Oceano Azul 

apresentam a terceira edição do “FUNDO para a 

Conservação dos Oceanos”, que prevê um investi-

mento de 150 mil euros, atribuído a projetos de-

dicados à conservação de invertebrados marinhos. 

Assim, “Invertebrados Marinhos. Proteger no mar, o 

futuro na Terra” é o mote para a edição de 2019, 

cujas candidaturas decorrem até dia 7 de julho, e 

podem ser submetidas em www.oceanario.pt/con-

servacao/fundo-para-a-conservacao-dos-oceanos/.

De acordo com o Oceanário de Lisboa, 97% do nú-

mero total de espécies de animais existentes são 

invertebrados, embora se estime que apenas se 

conhece 10% são conhecidas. 

O objetivo do FUNDO passa por promover a pro-

teção de espécies de invertebrados marinhos – 

através de financiamento e de apoio ao conheci-

mento científico –, mas também por sensibilizar 

para a importância do equilíbrio do oceano, consi-

derando que a sua conservação é uma responsa-

bilidade de todos.

Esplanada D. Carlos I, Lisboa

Tel.: 218 917 000

www.oceanario.pt

JARDIM ZOOLÓGICO

TRÊS NOVOS 
HABITANTES

O Jardim Zoológico apresentou, este mês, três crias 

de Leão-africano (Panthera leo), dois machos e uma 

fêmea, com sete meses de idade, que vêm aumen-

tar para 10 o número de elementos do clã.

As três crias vão ser amamentadas pela progenitora 

ao longo de cerca de dois anos, “aprendendo com o 

grupo, por observação e entre brincadeiras, a caçar, 

camuflar-se e a compreender a hierarquia estabele-

cida”, revela o zoo.

De porte majestoso, o Leão-africano é o maior carní-

voro do seu continente e é visto como um símbolo 

de força e poder, estando, por isso, muitas vezes 

representado em brasões, bandeiras e esculturas.

A reprodução da espécie em parques como o Jardim 

Zoológico assume elevada importância, pois esta 

está classificada como “vulnerável” pela Internatio-

nal Union for Conservation of Nature, encontrando-

-se em acentuado declínio no habitat natural, devi-

do à caça ilegal e à fragmentação do habitat.

Estrada de Benfica, 158-160, Lisboa

Tel.: 217 232 900

www.zoo.pt
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TIVOLI ORIENTE

APRESENTA 
UM NOVO 
CORPORATE HUB

O Tivoli Oriente tem um renovado portefólio de ser-

viços disponíveis, no seu novo centro de negócios: 

o The Lounge – Corporate Hub. O recém-inaugurado 

espaço faz parte de um conjunto de renovações de-

senvolvidas na unidade hoteleira com o objetivo de 

reforçar o seu posicionamento na área de MICE, cujo 

investimento foi avaliado em quatro milhões de eu-

ros. “Após a remodelação de cerca de 80 quartos e 

da criação de novos conceitos de restauração – Guil-

ty Parque das Nações e Sky Bar Oriente – revitalizar 

a nossa oferta na área de MICE foi um passo natural 

para a estratégia de crescimento do hotel, reforçan-

do o posicionamento de referência na área da orga-

nização de eventos na cidade de Lisboa”, afirma o 

diretor-geral do Tivoli Oriente, Rui de Sousa.

O The Lounge – Corporate Hub situa-se no primei-

ro piso do hotel, ocupando 1.200 m2, e o Meeting 

Hall dispõe de 11 salas de reunião equipadas com 

um sistema audiovisual de última geração. Para 

melhorar a experiência dos clientes foi ainda cria-

da uma área de atendimento personalizado e um 

coffee corner.

Av. Dom João II, 27, Lisboa

Tel.: 218 915 100

www.tivolioriente.com

COMUNICADO DO VIP EXECUTIVE 
ENTRECAMPOS HOTEL & CONFERENCE

No seguimento das notícias que têm sido 

veiculadas nos diversos meios de comuni-

cação, sobre o alegado desaparecimento 

de valores de hóspedes no VIP Executive 

Entrecampos Hotel & Conference, vem por 

este meio, o Hotel, informar: 

1) O Hotel cumpre todas as normas de 

segurança definidas pela Legislação Por-

tuguesa, bem como pelas regras da Hote-

laria Internacional; 

2) As portas dos quartos são à prova de 

roubo e fogo, não havendo chave física, 

pelo que o acesso aos quartos tem sempre 

que ser feito por via das chaves eletróni-

cas. Existem igualmente cofres eletrónicos 

em todas as unidades de alojamento; 

3) Não obstante, encontra-se sinalizado 

nos quartos que o Hotel apenas se respon-

sabiliza por valores entregues, expressa-

mente, à sua guarda; 

4) No dia 20 de Maio, pelas 22h00, o Ho-

tel foi alertado por um cliente pertencente 

a um sub-grupo, dentro de um grupo de 

um operador internacional, que haviam 

desaparecido valores monetários, do inte-

rior de 5 quartos; 

5) Todos esses 5 quartos eram pertencen-

tes ao já referido sub-grupo, sendo que se 

encontravam em pisos distintos; 

6) Estando o hotel (que tem 171 unidades 

de alojamento) com uma taxa de ocupação 

de 98.28%, apenas se verificaram recla-

mações de clientes desse sub-grupo, não 

havendo qualquer outro problema, com os 

restantes 163 quartos ocupados; 

7) Perante a respetiva reclamação, o Hotel 

procedeu conforme a Legislação Portugue-

sa, indicando aos hóspedes que teriam que 

apresentar queixa junto das Autoridades 

Policiais, o que se verificou; 

8) Paralelamente, o Hotel utilizando os 

meios que lhe são permitidos por lei, ve-

rificou o histórico de entradas e saídas de 

cada um dos quartos visados, através da 

leitura eletrónica de fechaduras e cons-

tatou que apenas tinham sido registados 

movimentos das chaves entregues ao lí-

der do já referenciado sub-grupo, aquan-

do do check-in. 

De notar, que neste tipo de grupo, em que 

a maioria dos quartos tem ocupação dupla, 

o procedimento habitual é a entrega de 2 

chaves por quarto; 

9) Atendendo ao exposto, verifica-se que o 

Hotel efetuou todos os procedimentos que 

lhe eram devidos, tendo sido entregue a 

situação às Autoridades Competentes. 

CASINO ESTORIL

OS CONCERTOS 
GRATUITOS ESTÃO 
DE VOLTA 

O ciclo de Grandes Concertos do Casino Estoril com-

pleta 20 anos e vai celebrar este marco com um 

cartaz que promete conquistar os seus visitantes, 

todas as quintas-feiras, até dia 8 de agosto, a partir 

das 23 horas, no Lounge D. A entrada é livre, sendo 

que o acesso, a partir das 22:00 é para maiores de 

14 anos e maiores de 10, acompanhados pelos pais.

O protagonista do primeiro concerto desta edição foi 

o mesmo que, em 1999, abriu esta iniciativa: Paulo 

Gonzo. Seguem-se, nos próximos meses, concertos 

de Tiago Bettencourt (27 de junho), David Fonseca 

(4 de julho), HMB (11 de julho), Pedro Abrunhosa 

(18 de julho), Capitão Fausto (25 de julho), Miguel 

Araújo (1 de agosto), Mariza (8 de agosto).

“Com um genuíno ambiente festivo, o ciclo de Gran-

des Concertos registou, desde o seu início, uma ex-

pressiva afluência de público, distinguindo-se, ano 

após ano, por promover a melhor música portugue-

sa”, afirma o casino.

Av. Dr. Stanley Ho, Estoril

Tel.: 214667791 

www.casino-estoril.pt
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PRAIA D’EL REY MARRIOTT GOLF & BEACH RESORT

OESTE NA CARTA 
DO EMPRATA

A carta do restaurante do Praia D’El Rey Marriott 

Golf & Beach Resort tem novos protagonistas: os 

produtos do oeste. O objetivo do Emprata passa 

por valorizar a qualidade e diversidade dos pro-

dutos da região, a par da sua história e contribu-

to para o desenvolvimento local.

O peixe da costa de Peniche, a abóbora da Louri-

nhã, a ginginha de Óbidos, a pera rocha do oes-

te, a maçã de Alcobaça e o queijo de Maçussa 

são alguns dos ingredientes que integram as 

confeções gastronómicas servidas no restauran-

te do Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort.

Da vasta carta do Emprata fazem parte iguarias 

como o Parfait de fígado – envolvido em ginja 

–, a tradicional Caldeirada à moda de Peniche, 

e a Triologia conventual e citrinos, entre muitos 

outros pratos de carne, peixe e doces, que ho-

menageiam os produtos da região.

Av. Dona Inês de Castro, 1, Vale das Janelas, 

Amoreira

Tel.: 262 099 587

www.praia-del-rey.com

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

INTENDENTE VOLTA A ESTAR EM FESTA

O “Bairro Intendente em Festa” está de volta ao 

Intendente, entre os dias 4 e 21 de julho, para dar 

voz à tradição intercultural, através de uma pro-

gramação diversificada, e celebrar a “memória e 

projeção” desta zona de Lisboa.

Este ano, o grupo de programadores foi alargado 

a novos parceiros e os recantos performativos vão 

expandir a geografia do festival, ocupando locais 

não convencionais, no bairro.

O fim de semana de abertura é marcado pela 

apresentação do projeto de cine performance 

musical “O Intendente é um Lugar Psicológico”, a 

6 de julho, e pelo concerto da Orquestra Geração 

com a cabo verdiana Maria Alice, que acontece 

no dia seguinte. Já a 12, atuam os brasileiros 

Rosa Neon; a 19, é a vez dos indianos BARMER 

BOYS; e, a 20 de julho, pode assistir-se a um con-

certo que junta o alaudista Rabih Abou-Khalil, o 

acordeonista Luciano Biondini e o percussionista 

Jarrod Cagwin à voz do fadista Ricardo Ribeiro. A 

programação vai além destes concertos e con-

templa ainda feiras, passeios e visitas, ateliês, 

aulas abertas, instalações, teatro de rua, sessões 

de cinema e atividades para crianças. 

Largo do Intendente

bairrointendente.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE CAISCAIS

INAUGURADO 
NOVO CENTRO 
DE SIMULADORES 
DE VOO DA TAP

A Câmara Municipal de Cascais e a companhia aé-

rea portuguesa TAP inauguraram o novo Centro de 

Simuladores de Voo da transportadora, com recur-

so a tecnologia de ponta e representando o maior 

investimento de sempre no Aeródromo de Tires.

O TAP Flight Training Center Cascais assume uma 

grande relevância para a companhia e para o con-

celho de Cascais, possibilitando à TAP conferir trei-

no, renovações de licença, qualificações tipo A320 

(FFS Level D) e upgrades a cerca de uma dezena 

de pilotos por dia. 

De acordo com a Câmara Municipal de Cascais, “a 

ideia é aumentar, a curto prazo, esta oferta”. A au-

tarquia revela ainda que o Aeroporto de Cascais, 

em termos de movimento, é o quarto maior do 

País, depois de Lisboa, Porto e Faro, além de ser 

o “nome mais expressivo da formação aeronáuti-

ca”. No concelho, operam sete escolas de aviação, 

responsáveis pela formação de quase 400 alunos 

por ano –30% deles estrangeiros –, e mais de duas 

dezenas de empresas que empregam cerca de 

500 trabalhadores. 

Praça 5 de Outubro, Cascais

Tel.: 214 825 000

www.cm-cascais.pt
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LIS MATER
Corpos e pedras, movimentos, instalações e ri-

tuais dançantes… Lis Mater foi criada pelo Coleti-

vo Amálgama especificamente para o Castelo de 

São Jorge, sintetizando três estímulos associados 

ao início da construção deste emblemático mo-

numento da capital portuguesa: a conquista, a 

espada e a origem. Através de um olhar aberto 

ao nível da dança, da música e do canto, o es-

petáculo assenta na apresentação de um site-

-specific composto por bailarinos da companhia, 

sob direção artística de Sandra Battaglia.  

Castelo de São Jorge, dias 6, 13, 20 e 27 

de julho, às 19:00. Entradas: 10 euros, geral; 

5 euros, jovens dos 13 aos 25 anos; 8,50 

euros, >65 anos, grátis, residentes em Lisboa. 

Mais informação em: castelodesaojorge.pt

O SOM DA SAUDADE
Esta uma exposição dedicada à história da guitarra 

portuguesa, desde o século XVIII até à atualidade, 

reunindo 50 instrumentos oriundos de coleções 

públicas e privadas, alguns expostos ao público 

pela primeira vez. A sonoridade característica da cí-

tara portuguesa é sentida como brilhante e melan-

cólica, tendo sido descrita como de “oiro e sombra” 

pela escritora Sophia de Mello Breyner Andresen. 

Este instrumento apresenta um som tão particular 

e expressivo que é utilizado na interpretação de re-

portórios de fado, mas também de música antiga, 

jazz ou world music.

Museu do Fado, até 29 de setembro, 

de terça a domingo, das 10:00 às 19:00. 

Entradas: 5 euros, geral. 

Mais informação em: www.museudofado.pt

GILBERTO GIL
“OK OK OK”, a digressão de Gilberto Gil, vai pas-

sar pela Europa e já tem data e local marcados 

na capital portuguesa. Este espetáculo é também 

uma celebração da vida, numa reflexão sobre o(s) 

tempo(s), e a direção musical é assinada pelo filho 

Bem Gil. Em palco, o artista brasileiro apresenta-se 

juntamente com uma banda de oito músicos, mas 

conta ainda com a participação especial da cantora 

Roberta Sá. “Na real”, “Sereno”, “Uma Coisa Boniti-

nha” e “Quatro Pedacinhos” são alguns dos temas 

que integram o mais recente trabalho de Gilberto 

Gil e que serão interpretados neste concerto.

Centro Cultural de Belém, dia 19 de julho, 

às 21:00. Entradas: 20 euros. 

Mais informação em: www.ccb.pt
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