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O Real Edifício de Mafra acaba de ser classifi-

cado como Património Mundial pela UNESCO, o 

que constitui um motivo de grande orgulho e 

regozijo para todos nós, e, simultaneamente, 

um compromisso para o futuro, no sentido da 

preservação e fruição pública deste conjunto ím-

par pleno de História. A inscrição do monumento 

– que inclui o Palácio, a Basílica, o Convento, o 

Jardim do Cerco e a Tapada – na lista do Patri-

mónio Mundial da UNESCO é deveras merecida, 

porquanto se trata de um conjunto patrimonial 

diversificado na tipologia, mas único no concei-

to. Visitado anualmente por milhares de turis-

tas, portugueses e estrangeiros, o monumento, 

fruto deste merecido reconhecimento, passa a 

ter um lugar de ainda maior destaque na oferta 

turística da Região, que, desta forma, enriquece 

também. Estão, pois, de parabéns todos quantos 

ao longo do tempo contribuíram para a atribui-

ção desta distinção de valor universal ao Real 

Edifício de Mafra, que sintetiza em si a cultura 

barroca europeia. 

Estes são, aliás, trunfos sobejamente reconhe-

cidos. E que são ingredientes essenciais num 

destino eclético, com argumentos válidos para 

atrair distintos perfis de visitantes. Mas, agora 

que é verão, sabemos que o argumento maior 

é o sol e tudo o que ele potencia a que vem 

conhecer Lisboa pela primeira vez ou a quem 

já é fã e volta, mais uma vez: a descoberta da 

cidade a pé, quer seja nas avenidas mais largas 

e cosmopolitas, quer seja nos becos e travessas 

dos bairros mais típicos; a possibilidade de uma 

refeição ao ar livre ou tão só o deixar correr as 

PARABÉNS, MAFRA! 

E  | Editorial

horas numa esplanada à beira rio; o desfrutar 

do areal e do mar, aqui tão perto; os festivais 

e concertos que enchem de música os fins de 

tarde e as noites…

Razões não faltam para uma escapadela ou para 

uma estadia mais prolongada. E, por isso mes-

mo, a expectativa é de que os números conti-

nuem a corresponder à oferta, não necessaria-

mente batendo os recordes de anos anteriores, 

mas certamente confirmando que a capital 

portuguesa está no mapa das viagens interna-

cionais. 
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O Real Edifício de Mafra foi classificado Património 

Mundial, integrando, desde o dia 7 de julho, a lis-

ta da Organização das Nações Unidas para a Edu-

cação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). A inscrição 

do monumento – que inclui o Palácio, a Basílica, 

o Convento, o Jardim do Cerco e a Tapada – nesta 

lista surgiu na sequência da 43.ª Sessão do Comi-

té do Património, que aconteceu, este mês, em 

Baku, no Azerbaijão.

O presidente da Câmara Municipal de Mafra, 

Hélder Sousa Silva, considera que a inscrição do 

Real Edifício de Mafra na lista da UNESCO é um 

momento histórico para os mafrenses e para os 

portugueses, além de constituir “um motivo de 

orgulho e um compromisso de futuro”. Neste 

sentido, o autarca entende que o reconhecimen-

to é também “um ponto de partida, tanto para 

uma renovada consciencialização coletiva para a 

proteção acrescida do bem, no profundo respeito 

pela sua magnificência e pela plena fruição públi-

ca, como para a introdução de novas dinâmicas, 

posicionando-o como um local de (re)encontros: 

dos mafrenses com a sua história; dos nacionais 

UNESCO

REAL EDIFÍCIO DE MAFRA 
É PATRIMÓNIO MUNDIAL

e estrangeiros com um conjunto patrimonial di-

versificado na tipologia, mas único no conceito”.

Hélder Sousa Silva sustenta ainda que “o mo-

numento é a síntese em ‘pedra e mármore’ da 

cultura barroca europeia”, motivo pelo qual Mafra 

surge incluída nos itinerários culturais, religiosos, 

turísticos e académicos como símbolo de arte de 

expressão internacional, desde o século XVIII.

Por sua vez, o diretor do Palácio Nacional de 

Mafra, Mário Pereira, considera que este é um 

reconhecimento inevitável e que “Mafra e o seu 

monumento há muito que mereciam esta inscri-

ção na lista do Património Mundial”.

Já o Presidente da República vê a inscrição do Real 

Edifício de Mafra na lista do Património Mundial 

da UNESCO como um motivo de “grande regozijo 

para todos os portugueses”. Marcelo Rebelo de 

Sousa destaca o monumento como “uma obra 

invulgarmente exuberante, profundamente liga-

da à nossa cultura ao longo dos séculos, da mú-

sica erudita ao romance contemporâneo, e que, 

certamente, merecerá um renovado interesse 

internacional”. 

Esta distinção 
engrandece todo 
o valor universal 
excecional do Real 
Edifício de Mafra, 
atribuindo-lhe 
um lugar de ainda 
maior destaque na 
oferta turística da 
região
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Também o primeiro-ministro, António Costa, se 

pronunciou, tendo recorrido à rede social Twitter 

para dar os parabéns a todos os que contribuí-

ram para o reconhecimento, considerando que 

a inclusão de dois novos monumentos – além 

do Real Edifício de Mafra, o Santuário do Bom 

Jesus, em Braga – na lista da UNESCO constitui 

“mais um motivo de orgulho para Portugal”. No 

mesmo sentido, foi a declaração da ministra da 

Cultura, Graça Fonseca, para quem estas distin-

ções reconhecem a diversidade dos monumentos 

portugueses, “testemunhos vivos da história, pa-

trimónio e cultura” do País. 

A importância da distinção é também reforçada 

pelo diretor-geral da Associação Turismo de Lis-

boa e presidente da Entidade Regional da Região 

de Lisboa, Vítor Costa: “Esta distinção engrande-

ce todo o valor universal excecional do Real Edi-

fício de Mafra, atribuindo-lhe um lugar de ainda 

maior destaque na oferta turística da região”.

A proposta para a inscrição do Real Edifício de Ma-

fra na lista do Património Mundial da UNESCO foi 

desenvolvida sob a coordenação da Direção-Geral 

do Património Cultural e da Câmara Municipal de 

Mafra, tendo contado ainda com a colaboração 

do Palácio Nacional de Mafra, Escola das Armas, 

Tapada Nacional de Mafra e Patriarcado de Lisboa 

– Paróquia de Santo André de Mafra.

O monumento foi aprovado com o apoio do Bra-

sil, da Tunísia e da China, entre outros países que 

fazem parte do comité, embora tenham salienta-

do a necessidade de conservação do Real Edifício, 

bem como de um estudo cartográfico. 

O Real Palácio de Mafra junta-se, assim, a 16 

outros locais classificados em território nacional, 

entre eles o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de 

Belém, em Lisboa. 

Além das 17 inscrições de Portugal, na Lista do 

Património Mundial da UNESCO, há ainda 11 que 

constituem património mundial de origem portu-

guesa no mundo.

MONUMENTO NACIONAL 

O reconhecimento mundial deste conjunto históri-

co e arquitetónico da Região de Lisboa teve como 

primeiro antecedente a declaração como Monu-

mento Nacional, o que aconteceu por dois decre-

tos, um de 1907 e outro de 1910. Neste último 

ano, o Paço Real foi convertido em museu e, no 

ano seguinte, abriu ao público com a designação 

de Palácio Nacional de Mafra, que se mantém.  

Mandado construir no século XVIII, pelo Rei D. João 

V, em cumprimento de um voto – para obter des-

cendência do seu casamento com D. Maria Ana 

de Áustria ou para a cura de uma doença de que 

padecia – trata-se do mais importante exemplo do 

barroco em Portugal. 

Foi graças ao ouro proveniente do Brasil que foi 

possível erigir um edifício com quase quatro hec-

tares. Os números atestam a grandiosidade: 1200 

divisões, mais de 4700 portas e janelas, 156 esca-

darias e 29 pátios e saguões. Grandes mestres ita-

lianos e portugueses assinaram obras de escultura 

e pintura para o seu interior, enquanto de França e 

Itália chegaram os paramentos e alfaias religiosas 

– afinal, ali coexistiram um convento. D. José I fez 

do Paço sede de uma escola de escultura liderada 

pelo mestre italiano Alessandro Giusti, de que são 

testemunhos os retábulos de mármore da basílica. 

E D. João VI encomendou pinturas murais para di-

versas salas. Além disso, ali se mantém uma das 

bibliotecas europeias mais valiosas, com um acer-

vo de todas as áreas de estudo do século XVIII.

Não obstante o interesse dos monarcas, nunca 

o Palácio de Mafra foi residência permanente da 

família real, sendo, sobretudo, palco de festas reli-

giosas ou ponto de partida para caçadas na tapada 

adjacente. Contudo, sabe-se que foi ali, mais con-

cretamente no torreão sul, que D. Manuel II, último 

Rei de Portugal, passou a noite antes de embarcar 

para o exílio, aquando da implantação da Repúbli-

ca, a 5 de outubro de 1910.

Quando pernoitavam no palácio, os monarcas 

ocupavam alas diferentes: ao rei era destinado o 

torreão norte e à rainha o sul, sendo ligados entre 

si por uma galeria de 232 metros, que se reputa 

ser o maior corredor palaciano da Europa e que era 

palco do chamado “passeio da corte”. Esta disposi-

ção manteve-se até à morte do consorte de D. Ma-

ria II, quando toda a família real passou a habitar 

apenas a ala sul, reservando a norte aos visitantes. 

CONVENTO E BASÍLICA

Além do Paço Real, o edifício alberga o Real 

Convento de Mafra, concebido para apenas 13 

frades, mas que se expandiu até uma área de 

40.000 m2, com todas as dependências neces-

sárias ao quotidiano de 300 membros de Ordem 

de S. Francisco. Era D. João V que sustentava 

o convento, pagando as despesas e fazendo 

uma oferenda a cada frade duas vezes por ano.  

Também aqui os números espelham a dimen-

são do convento: anualmente, gastavam-se 120 

pipas de vinho, 70 de azeite, 13 moios de arroz 

(cada um equivale a 828 litros) e 600 cabeças 

de vaca. 

Ocupado sucessivamente pelas tropas france-

sas e inglesas, durante as chamadas Guerras 

Peninsulares, o convento viria a ser incorporado 

na Fazenda Nacional na sequência da extinção 

das ordens religiosas em Portugal. Estava-se 

em 1841 e, desde então, tem sido habitado por 

diversos regimentos militares, ali se mantendo, 

desde 1890, a Escola Prática de Infantaria e a 

Escola das Armas. 

Já a Basílica ocupa a parte central do edifício, 

ladeada pelas torres sineiras. O traço é de João 

Frederico Ludovic, ourives de origem alemã que 

a concebeu ao estilo barroco. Assume a forma 

de uma cruz latina, com 58,5 metros por 43 me-

tros de largura máxima no cruzeiro. O zimbório, 

com 65 metros de altura e 13 de diâmetro, foi 

mesmo a primeira cúpula construída em Portu-

gal. Acolhe a mais significativa coleção de escul-

tura barroca existente fora de Itália. 
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Este monumento possui um dos maiores 

carrilhões históricos do mundo: são, no 

total, 98 sinos, afinados musicalmente 

entre si. Reza a tradição que, a mando de 

D. João V, o Marquês de Abrantes procu-

rou saber o preço de um carrilhão, tendo-

-lhe sido dito que seriam 400 mil réis, va-

lor que foi apresentado como demasiado 

elevado para um país tão pequeno. Ofen-

dido, o monarca terá dito: “Não supunha 

que fosse tão barato, quero dois!”. Assim, 

o carrilhão da torre norte foi executado 

em Liége, nas oficinas de Nicolau Leva-

che, e o da torre sul proveio da fundição 

de Willem Witlockx, em Antuérpia.

A lenda dos carrilhões
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A terceira temporada da série espanhola “La 

Casa de Papel” estreou este mês e Lisboa vai 

estar presente nos novos episódios. Não se trata 

da cidade, em si, mas, sim, do seu nome, pois 

a inspetora Raquel – uma das personagens, que 

já fazia parte do elenco – vai passar a chamar-

-se Lisboa.

Antes da estreia da temporada, o anúncio já 

tinha sido feito pela Netflix, que divulgou um 

vídeo promocional, no qual foi utilizada a voz 

do Presidente da República, Marcelo Rebelo de 

Sousa, para dar as boas vindas a Lisboa (perso-

nagem), alertando-a ainda: “Sabe que carregar 

este nome traz uma grande responsabilidade 

e uma grande história”. No teaser, a inspetora 

refere, inclusive, que já se sente “cheia de luz”, 

numa alusão à tão conhecida e elogiada luz da 

capital portuguesa.

Na série, as personagens que desempenham os 

papéis de assaltantes utilizam nomes de dife-

rentes cidades, com o intuito de preservarem a 

sua verdadeira identidade. Assim, considerando 

que a inspetora Raquel assume o nome Lisboa, 

nesta temporada, prevê-se também uma mu-

dança das suas funções em “La Casa de Papel”, 

a série de língua não inglesa mais vista na pla-

taforma de streaming.

LA CASA DE PAPEL

TERCEIRA TEMPORADA DA SÉRIE CONTA COM LISBOA

BTL 2020

A PRIMEIRA SOB A DIREÇÃO 
DE DÁLIA PALMA 
A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) tem nova 

direção: trata-se de Dália Palma, que suce-

de a Fátima Vila Maior e que será responsável 

pela edição de 2020 do evento. A passagem 

de testemunho ocorreu na sessão da entrega 

de prémios aos melhores certames de 2019. 

Garantido está já o reforço da BTL Cultural, que se 

estreou na edição deste ano, graças a uma parceria 

estratégica com a Fundação Calouste Gulbenkian. 

Para continuar é, igualmente, a BTL Lab, espaço 

dedicado à inovação, bem como a BTL Enoturismo.  

Outra aposta da nova equipa é o progra-

ma Hosted Buyers, com o objetivo de 

atrair mais compradores internacionais. 

Entre as novidades, destaca-se a BTL Fes-

tival, que está a ser trabalhada, mas reu-

nirá promotores de festivais e conteúdos.   

A até aqui responsável pela feira vai assumir 

um novo desafio, como diretora de negócios e 

conteúdos da Lisboa Feira, Congressos e Eventos.  

A edição de 2020 está já marcada: será de 11 a 

15 de março.
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No 25.º estudo anual “sobre o Custo de Vida”, 

da consultora Mercer, a capital portugue-

sa cai dois lugares no ranking que enumera 

as cidades onde é mais caro viver. Este ano, 

Lisboa passa a ocupar o lugar 95 da tabela, 

seguida da cidade australiana de Camberra.  

O estudo da Mercer classifica mais de 200 cida-

des um pouco por todo o mundo, ordenando-as 

desde a mais dispendiosa até à mais barata para 

se viver. Líder de Rewards da Mercer Portugal, 

A Capital Airlines vai retomar, a partir do dia 30 

de agosto, o voo entre Pequim e Lisboa, com 

uma paragem técnica em Xi’an, no noroeste da 

China. A confirmação foi feita pela companhia 

aérea chinesa à agência Lusa, revelando que 

a operação, autorizada pela Administração da 

Aviação Civil da China, vai substituir a ligação 

direta entre Hangzhou, costa leste da China, e 

Lisboa, com paragem em Pequim, suspensa em 

outubro passado.

O voo vai ter três frequências por semana e será 

feito em aviões Airbus A330, com capacidade 

máxima para 440 passageiros.

A agência Lusa relembra que, no final do ano 

passado, o ministro dos Negócios Estrangeiros 

português, Augusto Santos Silva, considerou a 

ligação a Pequim “muito importante”. De acordo 

com o governante, a ligação aérea tem poten-

cial para o turismo e desenvolvimento das rela-

ções entre Portugal e China, além de ajudar às 

relações comerciais e de investimento.

AVIAÇÃO

LIGAÇÃO ENTRE 
PEQUIM E LISBOA 
VAI SER RETOMADA

CUSTO DE VIDA

LISBOA A MEIO DA TABELA
Tiago Borges, explica que “o custo de vida é uma 

importante componente para o investimento 

económico numa determinada cidade”. O estudo 

da consultora tem em consideração mais de 200 

características em cada local, como o alojamento, 

a alimentação, os transportes, o vestuário, o en-

tretenimento e os bens domésticos.

Depois de uma subida considerável de 44 lu-

gares, para o 93.º lugar no ano passado, Lisboa 

encontra-se agora estável no ranking. Apesar 

de se posicionar aproximadamente no meio 

da tabela, a capital portuguesa é das cidades 

onde a gasolina tem os preços mais elevados. 

Por outro lado, comparando com a cidade mais 

dispendiosa, segundo o ranking, se compararmos 

uma habitação de quatro assoalhadas nas zonas 

mais nobres de Lisboa, os preços rondam os 3,150 

euros, uma grande diferença para os 12,910 eu-

ros na cidade mais cara da tabela, Hong Kong. 

Além da antiga cidade chinesa, e sobretudo de-

vido aos preços do mercado imobiliário, no topo 

da lista da consultora encontram-se mais três 

cidades asiáticas, Tóquio, Singapura e Seul. No 

fundo do ranking encontra-se a capital tunisina, 

Tunes, que a Mercer considera ser a cidade mais 

barata para se viver, tal como Tashskent, no Uze-

bequistão, e Carachi, no Paquistão.
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A cidade lisboeta foi, literalmente, palco do 

novo vídeo da marca Aperol, uma bebida ita-

liana, conhecida pela sua cor – laranja vivo – e 

muito utilizada para fazer cocktails. 

“Together We Joy” é o nome da nova campa-

nha promocional da marca, lançada com um 

vídeo ilustrativo com o título “Never-ending 

Connections”, que revela o conceito de so-

ciabilidade e de união para momentos de 

alegria, conceito em que a marca pretende 

apostar. No vídeo é possível ver as paisagens 

da zona ribeirinha e o complexo industrial LX 

Factory, espaços pautados pela diversidade de 

pessoas e sobretudo frequentados pelos mais 

jovens. 

Esta bebida italiana completa um século de 

existência, é fiel à receita agridoce original e 

tem no seu slogan e nas suas raízes a ideia 

de sociabilidade. Desta forma, os realizadores 

Gregory Ohrel e Lionel Hirlé criaram o vídeo 

da campanha inspirando-se no estilo dos vi-

deoclipes, tratando as imagens de forma mais 

colorida a fim de retratar um clima mais jo-

vial e transmitindo a ideia de que há sempre 

forma de as pessoas criarem ligações umas 

com as outras. 

A diretora de Marketing da Empor Spirits e 

representante da Aperol em Portugal, Inês 

Machado, afirma que “esta campanha eleva 

o estatuto de Lisboa a ‘cidade-Aperol’, esco-

lhida pelo seu clima ameno e solarengo, pela 

sua diversidade cultural, estilo de vida des-

contraído e simultaneamente urbano". 

BEBIDA ITALIANA APEROL

ESCOLHE LISBOA 
PARA CAMPANHA

Este verão, a capital portuguesa espera receber 

um aumento de turistas provenientes do Brasil, 

da China e dos Estados Unidos. Ainda assim, o 

estudo “Perspetivas para o Verão 2019”, reali-

zado pela Associação Hoteleira de Portugal, en-

tre os meses de maio e junho, antecipa que os 

turistas que mais vão passar por Lisboa sejam 

sobretudo espanhóis, 16%, e portugueses, na 

mesma percentagem. Este estudo aponta tam-

bém para um aumento de turistas franceses a 

viajar para a capital portuguesa, cerca de 15%.  

Além disso, perspetiva que o tempo médio de esta-

dia pela cidade se estabeleça entre uma e três noi-

tes. Mais de metade dos hoteleiros inquiridos apon-

ta para uma taxa de ocupação a ultrapassar os 80%, 

entre os meses de julho e setembro, e cerca de 25% 

espera receber mais turistas do que no ano passado.  

O inquérito “Perspetivas Verão 2019”, partindo das 

reservas já efetuadas para os meses de verão quer 

em hotéis, quer em aparamentos, alojamentos 

locais, pousadas ou aldeamentos turísticos, revela 

perspetivas mais otimistas em relação ao preço 

médio dos quartos e quanto ao valor médio por 

quarto disponível.

PERSPETIVAS PARA O VERÃO 

TAXA DE OCUPAÇÃO TURÍSTICA ACIMA DOS 80%
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ABSOLUT VODKA

INSPIRADA 
NA CAPITAL 
PORTUGUESA
A marca Absolut Vodka, conhecida pelo design 

quase sempre transparente das suas garrafas, 

lançou uma nova edição limitada inspirada na 

cidade de Lisboa. Vai ser distribuída exclusi-

vamente em Portugal e os consumidores vão 

encontra-la embrulhada em papel, cuja ima-

gem, branca e azul e em formato de pequenos 

quadrados, representa a calçada portuguesa. 

Pertencente ao grupo Pernod Ricard, a marca já 

produziu várias edições de homenagem, quer 

a cidades, quer a eventos culturais ou épocas 

festivas, tendo agora chegado a vez da capital 

portuguesa. 

Lisboa recebeu, em julho e pela primeira vez, 

a World Choral Expo, uma feira internacional 

organizada pela Federação Internacional de 

Música Coral (IFCM). A IFCM foi classificada pela 

UNESCO e é também a representante oficial 

do canto coral no International Music Council, 

o órgão consultivo em questões de música da 

mesma organização. 

Este evento, que se realiza desde 2015, atrai os 

apaixonados da música coral do mundo inteiro, ofe-

recendo também a possibilidade a cantores, maes-

tros, compositores ou mesmo educadores musicais 

de interagirem e aprenderem com coros mundial-

mente conhecidos presentes nesta exposição.

Este ano, o tema foi “Reunião de vozes para um 

mundo melhor”. O World Choral Expo procura 

difundir a música coral pelo mundo, promover a 

paz e a amizade através do intercambio cultural 

e socioeconómico. Este tema vai ao encontro dos 

objetivos, incentivando a criação de laços de ami-

zade entre diferentes coros e participantes, quer 

sejam profissionais ou amadores. 

Composto por três grandes categorias: a educação 

musical, as atuações dos diferentes coros e uma 

exposição, Lisboa foi palco de várias atuações em 

diferentes pontos de interesse, como o Coliseu dos 

Recreios, a Igreja de S. Roque, o Teatro de S. Car-

los, Igreja de Santo António do Estoril, entre outros. 

Sendo um evento que promove a amizade e a paz, 

a organização criou também um programa para os 

mais novos, o Colorful Voices que reúne crianças 

de diferentes países, religiões e etnias para cantar 

em conjunto, com o objetivo de promover a não 

discriminação e a igualdade.

FEIRA INTERNACIONAL DE MÚSICA

LISBOA RECEBE WORLD CHORAL EXPO
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RESPONSABILIDADE SOCIAL: 
UM MODELO NECESSÁRIO PARA 
A EVOLUÇÃO DA SOCIEDADE

REBECA ÁVILA
DIRETORA DE COMUNICAÇÃO 
& RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 
EUROPA DO SUL DO GRUPO ACCOR

A Accor está 
presente em 
Portugal através de 
35 hotéis das marcas 
Sofitel, Novotel, 
Mercure, ibis, ibis 
styles e ibis budget, 
15 dos quais na zona 
da Grande Lisboa. 
A preocupação com 
a envolvente está 
presente em todos 
eles e reflete-se 
nas diversas ações 
ambientais e sociais 
realizadas, porque, 
segundo Rebeca 
Ávila, que assume 
também a direção 
de Comunicação 
para Portugal 
e Espanha, a 
Responsabilidade 
Social Corporativa 
faz parte do 
ADN e da cultura 
empresarial do 
grupo francês.
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Responsabilidade Social Corpo-

rativa. Como define este con-

ceito?

A Responsabilidade Social Corpo-

rativa (RSC) é tudo aquilo que a 

empresa ou a marca devolve à so-

ciedade para compensar o seu im-

pacto. No grupo Accor, a RSC forma 

parte do nosso ADN e da nossa cul-

tura empresarial. Entendemos que 

é necessário fazer as coisas bem e, 

por isso, o programa é muito am-

plo, com ações tanto ambientais 

como sociais. Os nossos hotéis já 

desenvolvem atividades na área de 

RSC há mais de 25 anos, quando 

quase nem se conhecia o termo, no 

âmbito do programa Planet 21-Ac-

ting Here.

A RSC, para mim, é sinónimo de 

excelência, de fazer as coisas bem, 

com coração e devolvendo parte do 

que recebemos.

Qual é o papel da indústria 

hoteleira – e do turismo – na 

promoção de boas práticas na 

sociedade?

O setor hoteleiro está numa trans-

formação decisiva em direção a um 

modelo de gestão mais recetivo às 

questões ambientais, de susten-

tabilidade e de responsabilidade 

social. Um modelo mais do que 

necessário para a nossa evolução 

como sociedade. A conscienciali-

zação por parte dos hotéis sobre o 

seu impacto nas envolventes em 

que operam está a crescer, o que 

supõe um passo em frente na nor-

malização das políticas de RSC. Por 

sua vez, estamos a testemunhar, 

tanto nacional quanto internacio-

nalmente, a expansão do marco le-

gal sobre questões de vários tipos, 

como o aquecimento climático ou 

a proteção de dados, e espera-se 

que as empresas se movam e con-

tribuam com a sua parte, respon-

dendo de forma criativa aos novos 

desafios do mundo moderno.

Considera que a preocupação 

com o meio ambiente, a susten-

tabilidade e a responsabilidade 

corporativa de um hotel pode 

influenciar a decisão de compra?

Sem dúvida, o desenvolvimento 

sustentável tornou-se um fenó-

meno global, um fenómeno com 

o qual os cidadãos estão cada vez 

mais comprometidos: procuram 

marcas sustentáveis e isso in-

fluencia a escolha do hotel quan-

do viajam. De facto, estima-se 

que 74% dos viajantes tomem 

decisões de consumo com crité-

rios sustentáveis. Como resultado, 

podemos afirmar que a RSC tem 

um impacto direto na esfera so-

cial e económica, mas também 

na reputação dos hotéis. Agora, 

mais do que nunca, um serviço 

de qualidade está ligado à res-

ponsabilidade. E a sociedade é 

especialmente sensível às ques-

tões ambientais e sociais.

Em que consiste o programa de 

responsabilidade corporativa 

do Grupo?

O nosso programa de RSC deno-

mina-se Planet 21 Acting Here. 

Costumo dizer que se trata de um 

programa 360º por três razões: em 

primeiro lugar, envolve todos os 

nossos stakeholders (colaborado-

res, clientes, parceiros, fornecedo-

res, comunidades locais); segundo, 

o programa de ações ambientais 

e sociais que os hotéis desenvol-

vem há mais de 25 anos é muito 

amplo; e, terceiro, é um programa 

com objetivos muitos concretos e 

ambiciosos. 

Este programa é desenvolvido 

em conjunto com colabora-

dores, hóspedes e parceiros. 

Como tem corrido a sua imple-

mentação no País? Há alguma 

ação que queira destacar?

Gostaria de destacar especial-

mente a predisposição e atitude 

que sempre encontro nas equipas 

dos hotéis portugueses, muito 

sensíveis à sustentabilidade e 

à responsabilidade social. Cada 

vez que lançamos uma iniciativa, 

são os primeiros a participar e a 

propor novas ações. Por exemplo, 

dedicámos recentemente o nosso 

Planeta 21 Day a uma campanha 

contra o desperdício de alimen-

tos, uma iniciativa que o hotel ibis 

de Coimbra ampliou. Este hotel, 

agora, organiza, todas as sextas-

-feiras, jornadas de sensibilização 

para os nossos clientes sobre esta 

problemática. Nesse dia, toda 

a equipa do hotel veste-se com 

uma t-shirt com a imagem do 

Planet 21 (desperdício alimentar) 

com a hashtag #fridayslovefood-

notwaste, algo inspirada no movi-

mento da sueca Greta Thunberg.

O Planet 21 - Acting Here sur-

giu em 1994. Qual é o balanço 

destes 25 anos?

No Grupo Accor temos a sorte de 

contar com mais de 25 anos de 

experiência, o que faz com que 

tenhamos um longo caminho 

percorrido e programas muito po-

tentes, alinhados com o nosso ne-

gócio de hotéis e restaurantes. Se 

existe algo que diferencie o gru-

po é a sua maneira séria e pro-

fissional de gerir a RSC: medindo 

o seu impacto – foi a primeira 

unidade hoteleira a fazê-lo –, 

sempre trabalhando com os me-

lhores especialistas e parceiros, 

em cada uma das suas áreas de 

atuação – Pur Projet para a reflo-

restação, Ecpat para a proteção de 

menores, Energy Observer para a 

investigação de energias renová-

veis, Too Good To Go para a luta 

contra o desperdício alimentar...  

–, estabelecemos objetivos ambi-

ciosos e de alto impacto e somos 

capazes de demonstrá-lo pelo 

acompanhamento tão detalhado 

que fazemos.

Há várias iniciativas sociais in-

cluídas neste programa. Uma 

delas está relacionada com o 

desperdício alimentar, a “Love 

Food, Not Waste”, em que con-

siste?

O desperdício alimentar é uma 

realidade cada vez mais preocu-

pante no mundo. Anualmente, 

um terço dos alimentos produzi-

dos a nível global é desperdiçado. 

Estima-se que em Portugal sejam 

desperdiçados anualmente mais 

de um milhão de toneladas de 

alimentos. Este problema torna-

-se transversal quando se tem em 

conta os fatores associados que 

provocam um impacto negativo na 

biodiversidade do planeta, como 

as emissões de gases de efeito es-

tufa, ou a diminuição das reservas 

de água potável associadas à pro-

dução de alimentos. Considerando 

a sua atividade na área da restau-

ração, com 100 mil restaurantes 

em todo o mundo e 200 milhões 

de refeições servidas, o Grupo Ac-

cor definiu como prioridade para 

2019 a luta contra o desperdício 

alimentar, com o objetivo de al-

cançar uma redução de 30% até 

o final de 2020. “Love Food, Not 

Waste” é o lema promovido nos 

hotéis do grupo que sensibiliza 

clientes, colaboradores e público 

em geral para a importância de 

não desperdiçar alimentos. 

Como classifica os resultados 

obtidos com esta campanha?

A ambição é oferecer aos nossos 

clientes uma verdadeira experiên-

cia culinária, através de uma ali-

mentação de qualidade, saudável 

e sustentável, o que se consegue 

de diferentes formas. Desenhar 

menus zero desperdício, substituir 

a louça por tigelas de menor tama-

nho para limitar o desperdício, ou 

organizar cursos de cozinha para 

os colaboradores promoverem o 

aproveitamento de alimentos, são 

exemplos de propostas a nível 

local, mas com impacto real e a 

longo prazo, que os nossos hotéis 

já estão a pôr em marcha. 

Esta ambição é refletida nos re-

sultados de 2018: 46% dos hotéis 

Accor conta com um programa para 

reduzir o desperdício de alimentos 

Nos nossos 
hotéis, as toalhas 
plantam árvores, 
uma vez que 
alocamos as 
poupanças da 
lavandaria – 
graças ao uso 
responsável 
por parte dos 
nossos clientes 
–, a projetos de 
reflorestação 
e apoio aos 
agricultores locais
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através do qual, só no ano passado, 

o grupo reduziu o lixo em 2.800 

toneladas. Graças também a outras 

ferramentas disponibilizadas aos 

hotéis, como por exemplo kits de 

soluções adaptadas a cada unida-

de, grandes hotéis com um eleva-

do nível de hóspedes, eventos, re-

feições servidas, etc., operam com 

tablets Winnow que os ajudam a 

controlar o desperdício de comida 

nas suas cozinhas. 

Também segundo dados de 2018, 

em Portugal, sete hotéis do grupo 

desenvolveram um programa in-

terno específico para lutar contra o 

desperdício alimentar, oito unida-

des atualmente doam os produtos 

alimentares não usados, e mais de 

metade dos 35 hotéis fornecem as 

suas cozinhas com produtos locais 

ou com cadeias de abastecimento 

curtas ou muito curtas. 

Além dos resultados nesta pri-

meira fase da campanha, o que 

nos interessa é a consciencializa-

ção, tanto por parte das equipas, 

clientes e fornecedores, como da 

sociedade em geral.

Há também um projeto de re-

florestação, o “Plant for the 

Planet”. Quais os objetivos e 

como tem sido recebida esta 

iniciativa, no País?

“Plant for the Planet” é o proje-

to pelo qual afirmamos que, nos 

nossos hotéis, as toalhas plantam 

árvores, uma vez que alocamos as 

poupanças da lavandaria – graças 

ao uso responsável por parte dos 

nossos clientes –, a projetos de 

reflorestação e apoio aos agricul-

tores locais. Uma iniciativa com a 

qual já conseguimos plantar nove 

milhões de árvores em todo o 

mundo e lançamos mais de 400 

projetos de reflorestação. Em Por-

tugal, os hotéis que participam na 

“Plant for The Planet” apoiam um 

projeto, simultaneamente, am-

biental e social, em Mértola.

Portugal é um dos países da Eu-

ropa com melhores resultados na 

iniciativa. Só no primeiro ano do 

projeto, entre 2015 e 2016, foram 

plantados mais de 76 hectares 

com 32 espécies diferentes. Se-

gundo os últimos dados, corres-

pondentes a 2018, Portugal foi o 

terceiro país da Europa, atrás de 

França e Espanha, que mais ár-

vores plantou no contexto deste 

projeto. No ano passado um total 

de 6.436 árvores e plantas lo-

cais foi plantado em várias áreas 

como Mértola, Ponte de Sôr, Por-

tel, Almodôvar ou Alcoutim.

Quanto ao futuro, que novida-

des estão previstas?

Os 25 anos de experiência do 

Grupo Accor na área de RSC fa-

zem com que tenhamos um longo 

caminho percorrido e programas 

muito potentes, e em sintonia 

com o nosso negócio de hotéis 

e restaurantes. O nosso principal 

desafio é a reestruturação do nos-

so programa Planet 21 em torno 

de grandes causas, sem abando-

nar nenhuma das ações que te-

mos feito, como parte de nossa 

cultura e know-how de hotéis. 

Como dizia anteriormente, histo-

ricamente preferimos fazer bem 

e de maneira séria e só depois 

comunicar. Continuaremos a tra-

balhar seriamente, contribuindo 

com evidências e estudos e, ao 

mesmo tempo, fazendo um push 

em comunicação.

No programa Planet 21 Ac-

ting Here, o grupo Accor tem 

definidos vários objetivos que 

Rebeca Ávila considera “con-

cretos e ambiciosos” e que 

abrangem diferentes áreas. A 

plantação de 10 milhões de 

árvores, até ao final de 2020, 

é um exemplo disso, ao qual 

se junta a redução de 30% do 

desperdício de alimentos nos 

hotéis do grupo, projetado 

para o mesmo prazo. Há ain-

da espaço no programa para 

que haja 35% de mulheres 

diretoras de hotéis.

METAS
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RELAÇÕES PÚBLICAS

LISBOA RECEBE UMA DAS MAIORES 
REDES MUNDIAIS EM 2020

LISBOA VIRAL

TURISMO DE LISBOA APOIA 
EXPOSIÇÃO INÉDITA NO PAÍS
A capital portuguesa recebe uma exposição iné-

dita no País, onde a arte e as novas tecnologias se 

cruzam para dar vida ao novo projeto de Leonel 

Moura. Através de uma aplicação de realidade 

aumentada desenvolvida pela NextReality e que 

contou com o apoio do Turismo de Lisboa, as es-

culturas virais do artista português vão estar es-

palhadas pela área da Grande Lisboa, sendo ne-

cessário ter um smartphone e fazer download da 

aplicação LisboaViral para poder vê-las. A aplica-

ção – disponível gratuitamente para equipamen-

tos com iOS ou Android – revela a localização das 

esculturas, que têm formas de vírus ou pequenos 

organismos concebidos através de um algoritmo, 

e dá a conhecer o ponto em que o utilizador se 

encontra. Depois, é apenas necessário que as 

pessoas se dirijam até ao local indicado e utilizem 

a câmara dos equipamentos móveis – smartpho-

ne ou tablet – para apreciarem as esculturas, que 

surgem de forma animada.

Estas obras virais estão presentes, até ao final do 

ano, em locais emblemáticos como a Torre de 

Belém, o Palácio de Belém, a Praça do Comércio, 

o Chiado, o Rossio, o Cais do Sodré, o Bairro Alto, 

Alfama, a Estação do Oriente, a Boca do Inferno 

(Cascais), o Palácio de Sintra, a Praia dos Pesca-

dores (Ericeira), o Cabo Espichel (Sesimbra) e o 

Palácio de Mafra.

A cidade de Lisboa foi eleita o próximo destino da 

Reunião Geral Anual (AGN) e Conferência da IPRN 

– International Public Relations Network, uma das 

maiores organizações internacionais de agências 

de comunicação e relações públicas independen-

tes. O encontro vai decorrer em 2020, entre os 

dias 15 e 19 de maio, e são esperados represen-

tantes de cerca de meia centena de agências in-

ternacionais, provenientes dos cinco continentes. 

A candidatura portuguesa, apresentada pela Cen-

tral de Informação – membro nacional da IPRN 

–, contou com o patrocínio do Turismo de Lisboa 

e com o apoio institucional da Câmara Municipal 

de Lisboa, consideradas “entidades fundamentais 

para o desfecho deste processo”.

A centralidade internacional da capital portugue-

sa, aliada ao clima, segurança e capacidade or-

ganizativa por parte da agência nacional foram 

fatores determinantes para o “sucesso da candi-

datura”, revela a Central de Informação. Na cor-

rida para receber o evento, estavam também as 

cidades de Nova Iorque (EUA) e Nova Deli (índia).

O objetivo da AGN passa pela discussão de 

questões como a inovação, tendências, me-

lhores práticas, colaboração e verdade, bem 

como pela análise de estudos de casos de 

empresas líderes. Assim, durante cinco dias, 

Lisboa vai transformar-se na “capital do pen-

samento estratégico”, contando com a parti-

cipação dos CEO e representantes seniores de 

50 agências mundiais.

Além das sessões formais de trabalho, o progra-

ma integra atividades culturais e de lazer.  
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DESAFIOS SÃO 
OPORTUNIDADES
PARA MELHORAR 
A OFERTA
O Corinthia Hotel Lisbon está 
a ser alvo de uma remodelação 
dos quartos, suites e outros 
espaços, correspondente a um 
investimento de 22 milhões de 
euros, afirma o seu diretor-geral, 
Roderick Micallef, para quem 
Lisboa tem ainda potencial de 
crescimento no segmento de 
luxo.

RODERICK MICALLEF
DIRETOR-GERAL DO CORINTHIA 
HOTEL LISBON
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O que levou o Grupo Corinthia a 

abrir esta unidade hoteleira em 

Lisboa? Está prevista a inaugu-

ração de mais hotéis do grupo 

na região?

Com sede em Malta, o Grupo Co-

rinthia encontrava-se numa fase de 

expansão e procurava novas opor-

tunidades para desenvolver projetos 

de investimento em hotéis na zona 

do Mediterrâneo e em vários países 

da Europa. O principal alvo das aqui-

sições do grupo são propriedades 

em baixo rendimento devido a fraca 

gestão e a necessitar de obras de re-

modelação. Após a compra, o grupo 

reorganiza a gestão da propriedade e 

inicia um programa de investimento 

para dotar a unidade de equipamen-

to que permita ao hotel obter a ca-

tegoria de 5 estrelas. O grupo entrou 

em Portugal em 2002 quando ad-

quiriu o Hotel Alfa, que apresentava 

sinais de grande desgaste e degra-

dação. Após uma extensa renovação, 

reabriu em 2004 como Corinthia, 

reposicionando a categoria em 5 

estrelas, e, desde então, temos feito 

grandes investimentos no seu me-

lhoramento, transformando-o no que 

é hoje, ou seja, num dos hotéis de 5 

estrelas de referência em Lisboa. So-

mos um grupo empreendedor que, 

ao longo dos anos, tem aproveitado, 

de forma ambiciosa e construtiva, as 

oportunidades. Somos um grupo au-

daz, mas com os pés bem assentes 

na terra. Continuamos a desenvolver 

novos projetos como o Corinthia Bu-

carest, com abertura prevista para o 

final de 2019, e o Corinthia Meydan 

Beach, no Dubai, que irá abrir em 

2020. Para a região de Lisboa não 

estão previstos novos investimentos, 

pelo menos no curto prazo.

O Corinthia Hotel Lisbon rece-

beu o prémio de Melhor Hotel 

de Cidade do Mundo, nos World 

Travel Awards. Qual o significa-

do deste prémio?

Sentimo-nos muito honrados em re-

ceber uma distinção com este nível 

de prestígio.  O prémio veio sublinhar 

o profissionalismo da equipa e o 

quanto está focada em cuidar diaria-

mente das necessidades dos clien-

tes. Estamos determinados em man-

ter os elevados padrões de serviço 

que prestamos a todos os clientes.

Quais são as caraterísticas dife-

renciadoras que o hotel possui 

e que terão contribuído para a 

atribuição deste galardão?

São várias, como, por exemplo, 

as experiências gastronómicas no 

novo restaurante – Erva –, onde o 

hóspede pode experimentar os sa-

bores da nova cozinha portuguesa, 

privilegiando o uso de produtos 

orgânicos e sazonais de produtores 

nacionais. Acrescem as experiên-

cias de Spa através de tratamentos 

de assinatura como o Portuguese 

Journey, inspirado nos descobri-

mentos portugueses e na rota das 

Índias liderada por Vasco da Gama. 

De referir, ainda, a possibilidade de 

desfrutar dos espaços verdes ao ar 

livre do hotel, saboreando cocktails 

de assinatura em ambiente lounge 

no bar/restaurante Soul Garden.  

REMODELAÇÃO 
EM CURSO

Está em curso uma remodela-

ção dos pisos. Em que consiste 

e qual o montante? 

O montante deste investimento ron-

da os 22 milhões de euros e consis-

te numa transformação completa de 

todos os quartos e suites, incluindo 

casas de banho e corredores dos pi-

sos. Esta renovação envolveu uma 

grande transformação dos quartos 

Superior e das Junior Suites, agora 

denominados Deluxe Rooms e De-

luxe Junior Suites. Estamos a entrar 

na fase final com a transformação 

das Suites Executivas localizadas 

nos pisos superiores, onde iremos 

introduzir o conceito de suites temá-

ticas à semelhança de outros hotéis 

Corinthia, como o Corinthia London. 

O projeto deverá ficar concluído nos 

próximos meses, o que permitirá fi-

car com a melhor oferta de suites 

na cidade. É importante manter o 

produto relevante para os clientes. 

Esta renovação, que nos eleva e é 

de futuro, proporciona uma sensa-

ção mais residencial em termos de 

quartos. O projeto esteve a cargo 

do conceituado gabinete de inte-

rior designers Goddard Littlefair, 

sedeado em Londres, responsável 

também pela decoração do icónico 

Corinthia Hotel London, inaugurado 

em abril de 2011. Envoltos numa 

paleta de cores relaxantes, azuis 

claros, cinzas e beges, os novos 

quartos e suites possuem mobi-

liário feito à medida, sendo de 

salientar a existência, em algumas 

suites, de painéis em pele feitos 

por artesões portugueses. As pare-

des das suites e os corredores dos 

pisos foram decorados com obras 

criadas para o hotel pela pintora 

figurativa Susana Bravo e pelo fo-

tógrafo Nuno Cera, evocativas de 

temas locais de modo a oferecer 

uma experiência visual aos clien-

tes. A tecnologia tem também um 

papel fundamental nesta remode-

Lisboa irá crescer 
no mercado de 
luxo e em vários 
produtos de nicho 
como a Natureza, 
Surf, Sol, Praia e 
Cultura

O Corinthia Lisbon é um hotel 

moderno, vibrante e com uma 

atmosfera descontraída, afirma 

Roderick Micallef quando ques-

tionado sobre como apresenta o 

hotel. “Somos o mais inspirador 

destino de luxo da cidade, no qual 

é possível descobrir mais sobre o 

espírito de Lisboa”, salienta. Com 

518 quartos, prossegue, este é 

um hotel completo não só pelo 

serviço que oferece, como tam-

bém pelos equipamentos que dis-

ponibiliza. “Pela qualidade do ser-

viço, variedade e consistência dos 

produtos, pelos detalhes que nos 

distinguem e caraterizam a nossa 

assinatura no setor, pela atitude 

e paixão com que trabalhamos e 

servimos os clientes”, assegura. 

A gastronomia portuguesa é, por 

sua vez, rica e variada resultan-

te de uma rota de sabores com 

séculos de história e influências 

orientais. O hotel propõe, assim, 

inúmeras experiências gastro-

nómicas que agradam aos mais 

diversos paladares. Além disso, 

tem áreas de lazer “inigualáveis” 

num hotel de cidade, como um 

Spa com 3.500m² e uma área 

exterior com aproximadamente 

5.000 m² de espaço ajardinado 

e 1.000 m² de terraços/esplana-

das, oferecendo um restaurante 

bar e diferentes áreas de estar 

estilo lounge, onde os clientes 

desfrutam de momentos únicos 

de tranquilidade e diversão, de-

clara.  Possui, igualmente, o maior 

centro de conferências num hotel 

de 5 estrelas em Lisboa, com uma 

entrada privada do exterior e um 

total de 17 salas, todas com luz 

natural, distribuídas por uma área 

multifuncional com 3.000m² e 

capacidade para 1.400 pessoas. 

“Nenhum outro hotel de Lisboa 

tem também um Club Lounge 

com equipamento e serviço como 

este”, garante. Reflete um concei-

to criado para o hotel, o Executive 

Club, que permite aos clientes 

desfrutarem da exclusividade dos 

quartos e das suites localizados 

entre o 20.º e o 23.º piso, com 

acesso direto ao Executive Club 

Sky Lounge, onde podem usufruir 

de privilégios como uma assisten-

te permanente, pequeno-almoço 

no lounge com uma vista mag-

nífica sobre Lisboa, iguarias feitas 

ao momento pelo chef, seleção 

de bebidas e canapés ao longo do 

dia e duas salas de reunião, grátis 

uma hora por dia de acordo com a 

disponibilidade. Uma combinação 

de espaço, conforto e detalhe com 

a exclusividade de um serviço 

personalizado. “Por tudo isto o Co-

rinthia Lisbon é um dos hotéis de 

5 estrelas de Lisboa mais procura-

dos, com a mais completa oferta 

de serviços”, sublinha. 

Hotel moderno e vibrante
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lação, com tomadas de corrente 

elétrica para os sistemas europeu 

e norte-americano e portas USB 

convenientemente localizadas ao 

lado da cama (e incorporadas nas 

mesas das suites). O sistema de 

iluminação com sensor de toque 

está localizado na cabeceira e 

permite criar diferentes condições 

de iluminação. Para os corredores 

dos pisos elegeram-se azuis, cin-

zas e beges, para além de novos 

tapetes, pinturas e tecidos nas 

paredes. A remodelação dos 518 

quartos e suites deverá estar ter-

minada no final do ano.

O SPA foi também premiado 

nos World Luxury Spa Awards. 

Quais as suas caraterísticas e 

em que consiste a oferta?

O SPA foi eleito Portugal’s 

Best Luxury Destination Spa e 

Portugal’s Best Unique Experien-

ce Spa, nos World Luxury Spa 

Awards 2019. Envolve 3.500m² 

de instalações sofisticadas e ex-

clusivas e apresenta um menu 

de terapias da ESPA, uma marca 

de renome mundial especializa-

da em produtos para os cuidados 

com o corpo e o rosto. Recente-

mente renovado, o SPA dispõe de 

O Erva é um restaurante e bar 

com uma abordagem descon-

traída, que privilegia o produ-

to local, a autenticidade e a 

cozinha portuguesa, simples, 

minimalista e sazonal, declara 

Roderick Micallef. O restaurante 

localiza-se no piso zero do ho-

tel, mas possui uma entrada in-

dependente pelo exterior. “Está 

tudo à vista – conceito de open 

kitchen –, o que proporciona 

uma sensação de proximidade 

e revela a noção de transparên-

cia que reflete a cozinha autên-

tica e despretensiosa do restau-

rante”, frisa. Esta sensação de 

proximidade, diz, continua na 

área adjacente do bar, dividida 

da sala de jantar por uma pare-

de de plantas. O bar serve co-

cktails exclusivos, inspirados em 

receitas de cocktails clássicos e 

na paleta visual única da cidade 

de Lisboa, além de cervejas ar-

tesanais e engarrafadas, licores 

e outras bebidas, acrescenta. Ao 

almoço, a qualidade alia-se a 

um serviço express para ser de-

gustado em 50 minutos. Peças 

de arte contemporânea portu-

guesa decoram as paredes, ofe-

recendo aos clientes uma ex-

periência visual.  O restaurante 

possui acesso direto a partir da 

rua, o que tem permitido atrair 

clientes para além dos hóspe-

des. “O objetivo subjacente é 

convidar o cliente que ainda se 

sente um pouco intimidado, a 

entrar num hotel para ir a um 

restaurante”, esclarece.

Autenticidade e cozinha portuguesa
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O desafio passa 
agora por 
transformar 
todas as nossas 
infraestruturas 
em hotéis 
energeticamente 
eficientes, tomando 
o hotel de Lisboa 
como exemplo de 
boas práticas a seguir
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13 salas de tratamento, incluindo 

duas salas de tratamentos em 

cápsula, duas suites de casal com 

jacuzzi, banho turco e banheira, 

uma sala de tratamento para Du-

che Vichy, piscina interior aquecida, 

solário natural e um espaço Acqua. 

Este último, reservado a experiên-

cias sensoriais, é um santuário 

dedicado ao bem-estar e ao reju-

venescimento, dotado com duches 

sensoriais, piscina hidrodinâmica, 

jacuzzi, sauna, banho turco, balde 

de água fria, tanque de água fria, 

fonte de gelo e pedilúvio. O Spa é 

complementado por um moderno 

ginásio com 200m², que oferece um 

conjunto de equipamentos de última 

geração da linha ARTIS, a gama mais 

avançada da marca Technogym. 

A equipa de fitness é composta 

por personal trainers disponíveis 

de segunda-feira a domingo, das 

06h30 às 21h00, para ajudar os 

clientes a criar ou a aperfeiçoar a 

sua rotina de exercícios. O ginásio 

está aberto 24 horas por dia para 

os hóspedes do hotel. E para que os 

pais possam começar a despertar a 

atenção dos filhos para os benefí-

cios do relaxamento e em simultâ-

neo desfrutar de um momento em 

família, no qual pais e filhos são 

mimados, o THE SPA disponibiliza 

tratamentos especialmente criados 

para crianças dos 4 aos 12 anos. O 

menu possui uma variedade de ri-

tuais para as crianças desfrutarem 

sozinhas, como Tratamento Facial 

para Bonecas, Manicure e Pedicure 

de Princesa ou Massagem para Su-

per Heróis, bem como tratamentos 

para partilhar com os pais, como o 

Tratamento Mães e Filhos/Pais e 

Filhos, que começa com um banho 

de espuma a dois num jacuzzi pri-

vado seguido de uma massagem 

de costas e de um mini tratamento 

facial. Estes momentos num am-

biente de calma e tranquilidade 

reforçam a ligação emocional en-

tre pais e filhos. Num ambiente de 

perfeita harmonia e tranquilidade, 

a equipa especializada de terapeu-

tas, personal trainers e nutricionis-

tas, disponibiliza, assim, as melho-

res terapias e experiências de spa 

com o objetivo de ajudar o cliente 

a atingir os seus objetivos de saúde 

e bem-estar.

Como se carateriza a oferta cor-

porate e para que tipo de even-

tos o hotel é solicitado?

Somos solicitados para todo o tipo 

de eventos, desde casamentos a 

conferências, almoços de câmaras 

de comércio, lançamentos e apre-

sentações de produto e viagens de 

incentivos, entre outros.  O hotel 

tem condições ímpares e está pre-

parado para acolher qualquer tipo 

de evento, de qualquer dimensão, 

sempre com o cuidado e o profis-

sionalismo que caraterizam o grupo 

Corinthia. Para eventos especiais o 

acesso pode ser efetuado por uma 

entrada privada e existe ainda uma 

área privada para check-in de gru-

pos de maior dimensão.

PREOCUPAÇÃO COM 
A SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade é uma preo-

cupação? A que corresponde no 

dia a dia?

O custo da energia numa infraes-

trutura com a nossa dimensão é 

enorme, pelo que enfrentar um 

aumento exponencial do preço da 

energia e a volatilidade deste mer-

cado revelou-se determinante na 

altura de decidir adotar medidas de 

eficiência energética. A decisão tor-

nou-se evidente como forma de as-

segurar a otimização dos consumos 

de energia e reduzir a pegada de 

CO2, reagindo assim à pressão dos 

stakeholders em matéria de eficiên-

cia energética e impacto ambiental. 

No Corinthia Lisbon acreditamos que 

é possível fornecer as melhores co-

modidades aos hóspedes sem ter 

gastos energéticos desnecessários. 

Em parceria com o Instituto de Sol-

dadura e Qualidade e a Galp Solu-

ções de Energia, somos pioneiros na 

demonstração do conceito de Hotel 

Energeticamente Eficiente, agre-

gando o compromisso de eficiên-

cia energética com o compromisso 

ambiental de redução da pegada de 

CO2. A nossa equipa de engenheiros 

e técnicos trabalha diariamente para 

que este projeto esteja em constan-

te progresso, procurando sempre 

novas soluções energéticas que su-

perem o já alcançado.  No Corinthia 

Lisbon, o compromisso com o pla-

neta é constante e continuaremos a 

O montante 
deste 
investimento 
ronda os 
22 milhões 
de euros e 
consiste numa 
transformação 
completa 
de todos 
os quartos 
e suites, 
incluindo casas 
de banho e 
corredores dos 
pisos
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Nos últimos anos a taxa de 

ocupação do Corinthia Lisbon 

tem oscilado entre os 70 e 

os 75%, afirma Roderick Mi-

callef, referindo que, dadas 

as caraterísticas do hotel, a 

proveniência dos hóspedes 

é muito diversificada. “Temos 

um bom mix, desde famílias 

a hóspedes que visitam Lis-

boa em lazer para um short 

break e também outros que 

vêm em negócios”, adianta. 

A maioria dos hóspedes, 

prossegue, é de naciona-

lidade americana, inglesa, 

portuguesa, alemã, francesa 

e brasileira.   

Taxa 
de ocupação 

trabalhar para um futuro melhor. Em 

termos de práticas implementadas há 

a salientar: Energia – 40 painéis sola-

res que aquecem as águas para os ba-

nhos e das piscinas. Todas as lâmpa-

das são LED; Água – poupança de 30% 

no consumo, resultante de um siste-

ma de reaproveitamento de águas; 

Natureza – projeto de reflorestação 

Viver Floresta em curso; Edifício – re-

dução de emissão de 1.341 toneladas 

de CO2 por ano; Reciclagem – redução 

do consumo de plástico, mediante 

eliminação de copos e palhinhas, 

e diminuição do número de garra-

fas. É de referir que, ao longo dos 

últimos anos, o Corinthia Lisbon 

tem sido distinguido com diversos 

prémios, como o Western Europe 

Region Energy Project of the Year 

2013, na conferência anual da As-

sociation of Energy Engineers em 

Washington, DC, Europe’s Leading 

Green Hotel 2015, pelos World 

Travel Awards, e Portugal’s Luxury 

Eco/Green Hotel de 2018, pelos 

World Luxury Hotel Awards. O Co-

rinthia Lisbon é já uma referência 

em qualidade, serviço e inovação. 

Fomos o primeiro 5 estrelas a ser 

fornecido com energia verde. O de-

safio passa agora por transformar 

todas as nossas infraestruturas em 

hotéis energeticamente eficientes, 

tomando o hotel de Lisboa como 

exemplo de boas práticas a seguir. 



E  | Entrevista

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

22

Que tipo de iniciativas fazem jun-

to dos clientes para promover o 

conceito de sustentabilidade?

De modo a envolver e responsa-

bilizar os team members do hotel 

para com o compromisso de sus-

tentabilidade energética, existe 

um manual de boas práticas de 

eficiência energética, sendo minis-

trada formação específica a todos 

os colaboradores. Os clientes são 

envolvidos neste projeto através de 

um sistema interativo de informa-

ção nas áreas públicas, que indica 

os consumos diários, ganho ener-

gético resultante da energia que 

o hotel produziu e contributo em 

termos de redução de emissões de 

CO2 para a atmosfera.  

Quantas pessoas trabalham no 

hotel e em que áreas? Quais são 

os requisitos indispensáveis na 

hora de recrutar?

O hotel tem 221 trabalhadores 

distribuídos por diversas áreas 

funcionais, que vão desde a de 

Alojamento com 66 trabalhado-

res; Alimentos e Bebidas com 77 

pessoas, na qual se inclui Cozinha 

CRESCER NO 
SEGMENTO DE LUXO

O que o levou a deixar Malta, o 

seu país natal, e a aceitar o con-

vite para inaugurar este hotel 

em Lisboa?

O desafio, a dois níveis, era irrecusá-

vel. Profissionalmente, pela oportu-

nidade de abrir o maior 5 estrelas da 

capital portuguesa, e, no plano pes-

soal, viver numa cidade como Lisboa.   

Como vê a evolução de Lisboa 

como destino turístico, uma vez 

que conhecia já Lisboa, e como 

perspetiva o futuro?

Lisboa irá crescer no mercado de 

luxo e em vários produtos de nicho 

como a Natureza, Surf, Sol, Praia e 

Cultura. Portugal foi, durante mui-

tos anos, um segredo bem guar-

dado no que respeita à oferta di-

versificada que proporciona numa 

extensão territorial pequena. Acre-

dito que finalmente foi descoberto 

e que as experiências dos turistas 

que nos visitam têm sido extraor-

dinárias, levando a que regressem 

a casa com memórias inesquecí-

e Serviço; Sales&Marketing e Re-

servas com 26; Manutenção 16; 

SPA 10; e outras áreas de apoio 

como a Financeira, Recursos Hu-

manos, Segurança e IT, com 26 

trabalhadores. Durante o proces-

so de recrutamento e seleção, o 

foco centra-se na identificação de 

candidatos cuja atitude e valores 

se identifiquem com a cultura or-

ganizacional da empresa, a que 

chamamos Uplifiting Lives. Esta 

cultura significa contribuir para 

melhorar a vida de quem nos ro-

deia, quer sejam hóspedes, ou, 

numa visão holística e integral, 

colegas, parceiros, fornecedores, 

shareholders e comunidade. Estes 

valores são transversais, pelo que 

é igual recrutar um candidato em 

Lisboa ou em qualquer outro hotel 

do grupo. Procuramos pessoas que 

demonstrem ser genuínas, since-

ras, positivas, atenciosas, criati-

vas e empreendedoras. Tudo isto 

conjugado com o conhecimento e 

as qualificações necessárias para 

cada função, o que varia de acordo 

com a posição para a qual estamos 

a recrutar.

veis que partilham com a família e 

amigos. A divulgação boca a boca 

é uma forma extraordinária de 

promoção e ajudou certamente a 

tornar Lisboa e Portugal num des-

tino conhecido. O que começou por 

ser um destino seguro para viajar 

transformou-se num destino tren-

dy, genuíno e de qualidade. Temos 

muito para oferecer e tornámo-nos 

num destino consolidado para ni-

chos de mercado como disse já, 

mas, no que toca ao segmento de 

luxo, temos ainda melhorias a fazer 

e margem para crescer.

A hotelaria de Lisboa é concor-

rencial com a de cidades con-

géneres?

Pela simpatia e qualidade do nosso 

serviço, a hotelaria de Lisboa é um 

forte concorrente com outras cida-

des como Barcelona, Amesterdão e 

Londres. Este nosso mundo mudou 

muito rapidamente nos últimos anos 

e é fundamental conciliar criativida-

de e inovação como fatores de dife-

renciação. Vivemos os desafios como 

oportunidades de investir e melhorar 

as nossas soluções e ofertas. 
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DIA 1

Sem “correr demasiado” e aproveitar “três excelen-

tes dias em Lisboa”, o percurso proposto pelo Dan-

gerous Business Travel começa por Alfama, o mais 

antigo bairro da capital portuguesa, “com edifícios 

cobertos de azulejos e ruas íngremes de calçada 

que se estendem desde o castelo até ao Tejo”, 

Amanda Williams afirma que este é “o melhor lo-

cal para começar”. O ponto de partida é o Castelo 

de São Jorge, “imponente sobre uma das colinas”, 

com o artigo a fazer referência às suas muralhas 

e à “incrível” paisagem do miradouro, que oferece 

uma “agradável vista panorâmica” sobre a cidade. 

Depois de aproximadamente dez minutos a pé, 

o segundo ponto recomendado é o miradouro 

Sophia de Mello Breyner, também conhecido 

como Miradouro da Graça. A autora considera-o 

como o seu preferido por oferecer uma “vista 

fantástica” da cidade, incluindo o castelo. Voltan-

do novamente para Alfama, sugere uma para-

DANGEROUS BUSINESS TRAVEL 

ROTEIRO PARA TRÊS “EXCELENTES” DIAS
O Dangerous Business Travel, um blogue sobre viagens que inspira os leitores há 
quase dez anos, sugere um roteiro de três dias por Lisboa, a cidade, que, segundo 
Amanda Williams, a autora norte-americana, “se tornou extremamente popular 
para uma escapadela na Europa”. Com base na sua própria experiência pelas ruas 
da capital, propõe um rol de itinerários, começando em Alfama, passando pela 
Baixa-Chiado, pelo Bairro Alto e pelo Cais do Sodré, e terminando em Belém.

gem para almoçar numa das esplanadas do bair-

ro. Le Petit Café, Maruto Bar & Bistro, ou o funky 

Pois Café são opções deixadas pela viajante. 

Para a tarde, Amanda propõe o Museu do Fado, um 

espaço dedicado a canção urbana de Lisboa, que 

permite uma viagem pela história do fado desde 

o seu início até à atualidade. No interior é possível 

ver instrumentos, troféus, discos, partituras, ouvir 

vários originais e ler biografias de fadistas e outras 

personalidades ligadas ao fado. O artigo diz que é 

uma paragem “obrigatória” se se pretender assistir 

a um espetáculo deste estilo musical. 

Para o final da tarde e mais um percurso de uma 

dezena de minutos, sugere o Miradouro de San-

ta Luzia e o das Portas do Sol, dois espaços, pró-

ximos um do outro, “mais visitados” ao fim da 

tarde para aproveitar a vista do por do sol. Para 

finalizar o dia, a autora explica que, uma vez 

em Alfama, a primeira noite é uma “excelente” 

oportunidade para ouvir fado, indicando que há 

várias casas quer ali, quer perto do Chiado. 

DIA 2

Para o segundo dia, a blogger recomenda ex-

plorar a Baixa-Chiado, começando pelo Parque 

Eduardo VII, a partir da Praça do Marquês de 

Pombal. Sugere que se percorra todo o parque 

até ao topo para poder desfrutar da “incrível” 

vista da Avenida da Liberdade até ao rio Tejo. 

Ainda no parque, convida a seguir para a ala 

norte, até ao Jardim Amália Rodrigues, e fazer 

uma pausa na esplanada Linhas d’Água. 

A paragem seguinte é a praça do Rossio e, para 

lá chegar, Amanda propõe ou uma ida de me-

tro ou uma caminhada pela Avenida da Liber-

dade. Do Rossio, o passeio continua até ao Ter-

reiro do Paço, passando pela Rua Augusta, que 

a ex-jornalista considera “ideal para passear”. 

Entre ambos os pontos, é também possível fa-

zer uma paragem no elevador de Santa Justa 

para subir ao Largo do Carmo e apreciar a vista 

da zona baixa da cidade. 
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No caminho de regresso ao itinerário, faz-se 

uma pausa para almoço. Amanda degustou 

“um saboroso” almoço no Beher Lisboa, um 

restaurante e charcutaria, cuja especialidade 

é o presunto. Para sobremesa, recomenda o 

“famoso” pastel de nata ou um “requintado” 

gelado, na gelataria Amorino. Durante a tar-

de e voltando à praça do Rossio, a blogger 

propõe uma viagem pelo “típico” elevador 

da Glória, que liga os Restauradores ao Bairro 

Alto. A viajante explica que Lisboa, também 

conhecida como a cidade das sete colinas, se 

caracteriza pelas suas ruas íngremes, pelo que 

os elevadores servem não só para capturar fo-

tografias de pontos altos, mas também como 

formas de deslocação. 

No topo do elevador da Glória, faz-se uma pa-

ragem no Miradouro de São Pedro de Alcântara 

para observar a “fantástica” vista do Bairro Alto, 

do Chiado, de Alfama e do Castelo. E uma vez no 

Bairro Alto é de aproveitar o passeio numa das 

zonas mais antigas de Lisboa. Para terminar o 

dia, mais uma viagem de elevador, desta vez na 

Bica. Este é um dos mais estreitos e faz um dos 

percursos mais inclinados, desde a Rua de São 

Paulo ao Largo do Calhariz. 

Mas esta viagem é a descer, para chegar Cais do 

Sodré, onde Amanda recomenda que se apro-

veite para jantar no Time Out Market, “uma pra-

ça de comida” que “oferece o melhor da cidade 

debaixo de um só teto”. “Um excelente local 

para visitar sozinho, uma vez que os espaços de 

refeição são comuns e não existe necessidade 

de reserva”, considera a autora. 

DIA 3

Para culminar os três dias de passeio por Lisboa, 

a sugestão é começar o dia no “incrível” Museu 

Nacional do Azulejo, que dá a conhecer a história 

da produção azulejar desde a segunda metade do 

século XV até à atualidade. Lá dentro é possível 

aprender mais sobre a história e a tradição do 

azulejo em Portugal e aproveitar para ver “belos” 

exemplares. Além disso, o museu encontra-se ins-

talado no antigo Convento Madre de Deus, man-

dado construir em 1509 pela rainha D. Leonor, mas 

construído apenas em 1550, sendo que já só entre 

os finais do século XVII e meados do século XVIII é 

adornado e decorado. A igreja do antigo convento, 

apresentada pela viajante como “um impressio-

nante exemplo da arquitetura barroca”, é também 

decorada com painéis de azulejos com temas do 

Velho Testamento e o coro-alto e o arco cruzeiro 

são revestidos com talha dourada. 

Continuando a viagem pela História de Portugal, 

da parte da tarde, a sugestão é a de um passeio 

por Belém. A primeira paragem é numa das sete 

maravilhas nacionais, o Mosteiro dos Jerónimos, 

construído no século XVI e que albergou a Ordem 

de São Jerónimo, que lhe deu o nome. Mandado 

edificar pelo rei D. Manuel I e custeado pelos lu-

cros do comércio do oriente, levou cerca de 100 

anos a construir devido à sua grandiosidade. Des-

crito como “um dos melhores exemplos da arqui-

tetura manuelina”, integra também elementos de 

arquitetura gótica e do final da era renascentista. 

A blogger sugere, em concreto, a visita da capela 

principal, onde se encontra o túmulo de Vasco da 

Gama. Seguindo o passeio à beira Tejo, encontra-

-se o Padrão dos Descobrimentos, construído em 

1960 em homenagem aos 500 anos da morte do 

Infante D. Henrique, o impulsionador das desco-

bertas portuguesas, durante os séculos XV e XVI. 

“Os portugueses eram excelentes navegadores 

e construtores de navios”, explica. Este monu-

mento, com 56 metros de altura, assemelha-se 

a uma nau e possui um miradouro no topo, um 

auditório e uma sala de exposição para ilustrar 

factos históricos daquele período. Um pouco mais 

à frente encontra-se a Torre de Belém, outra das 

sete maravilhas de Portugal e mais um exemplo 

do estilo manuelino. Inicialmente, teria a função 

de defesa da barra do Tejo e era a última parte 

de terra a desaparecer quando os marinheiros 

zarpavam nas suas expedições. 

Depois de uma tarde de história sobre os desco-

brimentos, a escritora sugere uma passagem pela 

fábrica dos pasteis de Belém, explicando que a fila 

costuma ser longa, mas que “não pode sair sem 

levar um ou seis” e garantindo que “valerá 100% a 

pena”. Para terminar a visita por Lisboa, recomenda 

jantar na Lx Factory, um complexo industrial que rea-

briu portas 162 anos depois da fundação e onde se 

encontram “lojas peculiares e restaurantes únicos”.
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ÍCONE DA HISTÓRIA LOCAL

O Montijo possui um moinho de maré: o Moi-

nho do Cais da Aldeia Galega, que regista a data 

de 1646, apesar de os historiadores apontarem 

para a sua presença antes dessa altura, por cau-

sa de uma cruz da Ordem de Santiago existente 

no interior. O moinho, tal como o seu nome dá a 

entender, canaliza a água do rio Tejo como fonte 

de energia e, por isso, ao seu lado foi construído 

um edifício onde se localizavam os engenhos. 

Possui também uma caldeira, o mecanismo 

onde era armazenada a água e que permitia que 

todo o processo fosse possível. 

Este edifício é considerado um ícone da história 

local e reforça a interligação entre a atividade 

agrícola e o rio durante vários séculos nesta 

zona. Durante pelo menos três centenas de 

anos, pertenceu à mesma família, tendo muda-

do de proprietários já no século XX. Com o avan-

BARREIRO, MOITA, MONTIJO, SEIXAL E SETÚBAL 

OS MOINHOS DE MARÉ DA MARGEM SUL 
DO TEJO E DO SADO
Muito comuns na margem sul do Tejo, mas também no Sado, os moinhos de maré 
dos concelhos do Barreiro, Moita, Montijo, Seixal e Setúbal constituem o núcleo mais 
antigo ainda existente em Portugal. Começaram a ser construídos ainda no final do 
século XIII, aglomerando-se muitos deles junto ao estuário do rio, onde 
três séculos depois já existiam cerca de seis dezenas. 
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çar do tempo e das tecnologias, os processos de 

moagem dos cereais foram sendo substituídos 

por outros mais modernos e com estes o traba-

lho do moinho foi-se também tornando obsole-

to, fazendo com que o seu abandono acabasse 

por acontecer. Nos anos 80 do último século, 

este edifício encontrava-se em elevado estado 

de degradação. Mas, em 1995 a Câmara Muni-

cipal do Montijo adquiriu o imóvel e assumiu a 

sua preservação. 

DO SÉCULO XV
À ATUALIDADE

No concelho do Barreiro são também vários 

os exemplos dos engenhos de moagem que 

permanecem na paisagem, sobretudo na zona 

ribeirinha. Os primeiros a serem construídos nes-

ta região, ainda nos séculos XV e XVI, foram os 

moinhos de marés, sendo que é possível, hoje 

em dia, constatar a presença de seis deles.

O mais antigo deste conjunto é o Moinho do 

Cabo de Pêro Moço, mais tarde apenas conhe-

cido por Cabo, que foi edificado antes de 1534 

e originalmente possuía quatro pares de mós, 

engenhos que se duplicaram mais tarde. Anos 

mais tarde são construídos o Moinho Pequeno 

e o Grande. O Pequeno, assim chamado por ter 

apenas três casais de mós, permaneceu em fun-

cionamento até ao primeiro quartel do século 

XX, tendo sido depois utilizado como armazém 

dos produtos que chegavam nas fragatas prove-

nientes do Ribatejo. Já o Moinho Grande contava 

com sete pares de mós e esteve em funciona-

mento até ao final do século XIX. Os nomes que 

são dados aos moinhos desta região baseiam-se 

nas características destes ou na sua história. É 

também o caso do Moinho do Braamcamp, edi-

ficado no século XVIII, na quinta com o mesmo 

nome. Este moinho, que tinha 20 engenhos de 

moagem, passou, em 1897, a ser a casa da So-

ciedade Nacional de Cortiças, que ainda hoje ali 

se encontra.

UMA HERANÇA 
DO CONDESTÁVEL

O moinho de Corroios foi mandado construir, em 

1403, por D. Nuno Álvares Pereira, o proprietário, 

na altura, da maioria dos terrenos à beira do rio 

Coina. Um ano após a sua construção, o condes-

tável doou a arquitetura agrícola aos frades car-

melitas do Convento do Carmo, ordem religiosa 

de que era mestre. Este edifício, também conhe-



T  | Tesouros

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

36

Nos moinhos de maré são constituídos, da 

parte de fora, por uma comporta, um dique e 

uma caldeira e, por dentro, por engenhos de 

moagem. Estes edifícios dedicados à moagem 

dos cereais iniciam o seu funcionamento em al-

turas de baixa mar, sendo que antes, quando a 

maré está cheia, estão a abastecer-se de água. 

Tudo começa com o facto de o caudal do mar 

subir e a força da água fazer abrir a compor-

ta que existe junto ao moinho. A água entra e 

acumula-se na caldeira. Quando a maré desce, 

a menor quantidade de água a entrar faz com 

que a comporta se feche, preservando a água 

que se encontra no lado de dentro. É durante a 

maré baixa que se inicia o processo de moa-

gem. Nesta altura, o moleiro abre o pejadouro, 

uma espécie de porta, e a água que estava na 

caldeira é libertada para o canal. A força da 

água, acumulada e mantida sob pressão, de-

pois de libertada faz com que as rodas hidráu-

licas entrem em andamento. O movimento 

destas rodas através de uma engrenagem é 

transmitido às mós e assim começa o processo 

de moagem, que pode ser feito duas vezes ao 

dia, decorrente dos dois ciclos de marés. Duran-

te este processo, o trabalho do moleiro consistia 

em receber o cereal, pesa-lo e limpa-lo antes 

da moagem. Depois, competia-lhe abastecer 

com cereais o espaço a estes destinados an-

tes da moagem, o denominado tegão, e fazer 

afinações necessárias consoante o tipo de moa-

gem pretendida. Finalizada a moagem, havia 

que ensacar a farinha, fazer a manutenção do 

moinho e a picagem das mós.

MODO DE FUNCIONAMENTO

cido como Moinho do Castelo, foi o primeiro a 

ser construído na região do Seixal. Foi edificado 

sobre o leito do rio e tem a porta principal dire-

cionada para um pequeno cais. Tinha sido am-

pliado no século XVIII, mas sofreu grandes danos 

com o terramoto de 1755, tendo sido reconstruí-

do depois disso. Desta forma, apesar de a sua 

data de inauguração ser recuada, a estrutura do 

edifício, assim como o seu sistema de moagem, 

são oitocentistas. A atividade deste moinho foi 

perdendo importância a partir dos anos 70 do 

século passado; no entanto, funciona ainda hoje, 

constituindo um exemplo do aproveitamento da 

energia hídrica. Depois de adquirido pela Câma-

ra Municipal do Seixal e constituído museu, o 

Moinho de Corroios, em atividade há mais de 

600 anos, é um dos raros exemplares em todo o 

mundo a trabalhar para o público.

DA MOAGEM À CULTURA

É ao século XVII que remonta o moinho de maré 

de Alhos Vedros, no concelho da Moita. Origi-

nalmente, a farinha nele obtida abastecia a po-

pulação local e até a de Lisboa, além de servir 

de matéria-prima da fábrica de Vale do Zebro: 

nela se produziam biscoitos com uma parti-

cularidade – é que, por serem cozidos a altas 

temperaturas, resistiam nas viagens marítimas 

dos Descobrimentos. Propriedade da família de 

Tristão Mendonça Furtado, conhecidos como os 

“fidalgos da Casa da Cova”, esteve em labora-

ção até 1940. Atualmente, está sob a alçada da 

autarquia local, que converteu o moinho num 

espaço cultural. Localizado no Cais dos Descarre-

gador, viu o edificado reconstruído com recurso 

a técnicas contemporâneas, mas que respeitam 
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os elementos arquitetónicos históricos. Foi re-

qualificado o exterior, bem como a sala de la-

boração e o piso superior, mantendo-se algum 

do equipamento de moagem, nomeadamente 

a bancada, caixas e pás de farinha. Inaugura-

do em 2007, ali se recria o ambiente do antigo 

moinho de maré. 

EM NOME DO ECOSSISTEMA

São quatro os moinhos de maré conhecidos no 

estuário do Sado e um deles é o da Mourisca, 

localizado na herdade com o mesmo nome. 

Uma lápide existente no interior assinada a data 

de 1601, que se supõe ser o da sua constru-

ção. Com cerca de 280 metros quadrados, era 

constituído por uma sala de moagem, outra de 

armazenamento e ainda uma casa de apoio ao 

moleiro. Com oito mós, que funcionaram em si-

multâneo até à década de 50 do século XX, está 

inserido na Reserva Natural do Estuário do Sado, 

numa zona de sapal e de salinas e rodeado de 

terrenos outrora usados para o cultivo de arroz. 

Sabe-se que durante mais de 250 anos serviu 

a comunidade local, bem como a indústria de 

cereais da região. Pelo seu valor patrimonial, no 

campo da engenharia tradicional, mas também 

pela sua localização, o moinho da Mourisca 

alberga atualmente um centro interpretativo, 

ponto de partida para o desenvolvimento de 

atividades compatíveis com a preservação do 

ecossistema.

Calcula-se que remontem 
ao século XIII os primeiros 
moinhos de maré 
construídos em Portugal. 
A maioria localiza-se na 
margem sul do estuário do 
Tejo, tendo vários deles sido 
preservados e reconvertidos 
em espaços de interesse 
público. Também no 
estuário do Sado há vestígios 
bem conservados desta 
atividade ancestral
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JUNHO 2019

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

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

Restaurantes 6

Alojamento 50

Agências de viagens 7

Passeios e circuitos 8

Transferes e rent-a-car 6

Outros 3

TOTAL 80

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de junho, foram enviadas 13 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.

PROMOÇÃO TURÍSTICA

PROMOÇÃO DO DESTINO – CANAIS ONLINE  
– PROJETO DIGITAL

DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE E APP
>	Concluído o processo de alteração do backoffice

PROMOÇÃO NOS MOTORES DE BUSCA
>	Análise dos resultados da última campanha.

PROMOÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS
>	Adjudicadas e em desenvolvimento: GDN & Redes Sociais.

POSTS REDES SOCIAIS
> Facebook  62

> Twitter  80

> Instagram 59

> Pinterest  20

> VISITAS AO SITE: 131.045

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.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS
>	ALEMANHA – Revista “German Wings”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>	BULGÁRIA – “Coconut Stories”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

dois elementos;

>	CHINA – Portal “Mafengwo”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

três elementos;

>	CHINA – Blogue “Elaine Li”. Programa realizado em Lisboa. Presente um 

elemento;

>	DINAMARCA – Revista “FDM Motor”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sente um elemento;

>	ESPANHA – Revista “Events & Mice Travel & Tourism”. Programa realiza-

do em Lisboa. Presente um elemento;

>	EUA – “Buzzfeed”. Programa realizado em Lisboa. Presentes três ele-

mentos;

>	EUA – “Grpo Cascais”. Programa realizado em Lisboa. Presentes cinco 

elementos;

>	EUA – Freelance “Anne Spilseman”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes dois elementos;

>	FRANÇA – TV “Arte”. Programa realizado na Região de Lisboa. Presentes 

dois elementos;

>	HOLANDA– “Worldwife”. Programa realizado em Lisboa. Presentes dois 

elementos;

>	IRLANDA – Programa de TV “Elaine Show”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes dois elementos;

>	ISRAEL – Revista “Metropolis”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

um elemento;

>	JAPÃO – TV “NHK/Sendoku” – Programa realizado em Lisboa. Presentes 

cinco elementos.

>	REINO UNIDO – Jornal “Daily Express”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>	REINO UNIDO – Jornal “Mail online”. Programa realizado em Lisboa e na 

Região. Presentes tês elementos;

>	REINO UNIDO – “Simply You”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

dois elementos;
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>	REINO UNIDO – Portal “Atlist”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

cinco elementos;

>	REINO UNIDO – Revista “National Geographic Traveller”. Programa reali-

zado em Lisboa. Presente um elemento;

>	RÚSSIA – Revista “Perfect Flight”. Programa realizado em Lisboa e Re-

gião. Presentes três elementos;

>	SUÉCIA – Revista “Svensk Damtidning”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>	SUÉCIA – Freelance “Johanna Elisabet Bergström”. Programa, realizado 

em Lisboa. Presente um elemento;

OUTROS
APOIO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO
>	EUA – Portal “gleesonreboots.com”;

>	EUA – Revista “Sherman’s Travel”;

>	HONG KONG – Revista “Landmark’s”;

>	ITÁLIA – “EuroFestival News”;

>	REINO UNIDO – Guia “Fodor’s Essential Portugal”;

>	REINO UNIDO – Revista “The Time Luxx”;

>	REINO UNIDO – Revista “Carlyx”.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

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

PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>	Tendance Nomad;

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

corporate e associativos, de 2020 a 2024;

>	Candidaturas no âmbito do Programa Lisboa – 9

APOIO NAS EDIÇÕES EM LISBOA
>	Europur & Euro-Moulders Conference;

>	6th Nano Today Conference;

>	Society for Animation Studies Conference;

>	ENMESH - European Network For Mental Health Service Evaluation;

>	EFORT (Orthopaedics and Traumatology);

>	ERUS;

>	The International Congress by Biotech Dental;

>	HONLEA EUROPA;

>	EPMA;

>	DEEP EUTECTIC SYSTEM;

>	EURAM;

>	FLOMEKO;

>	EAACI;

>	Forum Publituris;

>	Magnetic Frontiers;

>	Europrevent;

>	ESSR - Muscoluskeletal Radiology;

>	IC2AR.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>	Mercado Alemanha – Ação iniciativa do LCB organizada e acompanhada 

em parceria com o associado Citur. Presentes dez buyers. Programa reali-

zado na Região de Lisboa (Lisboa, Cascais e Sintra);

>	VI – Evento associativo 2021

>	VI – Evento associativo 2022

>	VI – Evento corporate 2019

PROMOÇÃO DE GOLF 

WORSHOPS E ROADSHOWS LISBON GOLF COAST
>	MULTIMERCADOS – Lisboa Golf Workshop Meeting 2019. Programa realizado 

em Lisboa. Presentes 32 operadores convidados e 21 empresas associadas TL.
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FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS
>	MULTIMERCADOS – “Lisboa Golf Meeting”. Programa realizado em Lisboa 

e na Região de Lisboa. Presentes 32 elementos.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA
>	Edição do número 186 da Revista Institucional do Turismo de Lisboa (RTL).

MELHORIA DA INFORMAÇÃO 
E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

GUIA FOLLOW ME
>	Produção do n.º 282, de junho;

>	Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>	Lisboa – 182.682

>	Sintra – 31.249

>	Ericeira – 1.963

>	Arrábida – 1.315

>	TURISTAS ATENDIDOS TOTAL: 217.209

>	Lisboa Story Centre – 8.290 visitantes;

>	Arco da Rua Augusta – 17.236 visitantes;

>	Mitos e Lendas de Sintra – 740 visitantes;

>	Experiência Pilar7 – 8.439 visitantes;

>	Lisboa Card – 29.936 cartões vendidos;

>	PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 183

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DAS CENTRALIDADES

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

(PCV)”, na Ericeira.
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4. 
PEÇAS ÚNICAS

Apresenta peças únicas no mundo, 

como um serviço de chá em prata 

de um prateiro português e que foi 

utilizado pelo Imperador Napoleão 

durante o seu exilio (1815-1821) 

na Ilha de Santa Helena.

Um relógio de noite, inglês, do 

século XVII, que terá pertencido à 

Rainha Catarina de Bragança (1638-

1705), onde se podiam ver as horas 

durante a noite, através de uma 

candeia de azeite, mantendo--se a 

funcionar até hoje.

O gomil do rei D. Manuel I (1469-

-1521), considerada a primeira peça 

de porcelana chinesa que veio para 

a Europa, em 1519, encomenda do 

Rei de Portugal.

Estas são apenas algumas das 

inúmeras curiosidades que poderão 

ser vistas nesta casa-museu.

5. 
EXPOSIÇÕES DE ARTE 

CONTEMPORÂNEA

Recusando a ideia de ser um espaço 

museológico cemitério de objetos 

silenciosos, a casa-museu tem 

investido no estudo e organização 

do seu acervo a par de um 

trabalho sistemático que procura 

gerar sintonia com o pensamento 

atual, através da participação de 

artistas contemporâneos e outros 

agentes culturais, mantendo uma 

intercomunicação entre a arte e o 

público que nos visita.

Em 2007, é inaugurada a galeria de 

exposições temporárias, adaptando 

para o efeito a antiga garagem e 

anexos da casa, tendo esta galeria 

recebido 64 exposições temporárias, 

partilhadas entre as organizadas 

pela casa-museu e as feitas através 

da cedência de espaço.

CINCO MOTIVOS PARA VISITAR

CASA-MUSEU MEDEIROS E ALMEIDA
É no número 41 da Rua Rosa Araújo, em Lisboa, que se situa a Casa-Museu Medeiros e 
Almeida, “um lugar de memória” e onde cada visitante “constrói o seu imaginário”, de acordo 
com a diretora do espaço, Teresa Vilaça. Entre a coleção de artes decorativas, as coleções 
específicas – a de relógios, a de cerâmica chinesa e a de leques –, e a de arte contemporânea, 
são vários os motivos que incentivam uma visita a este equipamento museológico.

1. 
CONCEITO DE CASA-MUSEU

O facto de ser uma casa-museu, 

isto é, um lugar de memória, com 

uma riqueza narrativa especial 

sobre os seus habitantes e a 

sua presença, tornando a visita 

na narrativa de uma história 

pessoal, transformando, assim, a 

visita a este tipo de museus num 

momento intenso e memorável.

Uma casa-museu tem também 

a ver com o quotidiano de cada 

visitante, local onde cada um 

constrói o seu imaginário e como 

tal a sua individualidade, as pessoas 

reconhecem-se e identificam-se.

2. 
UMA COLEÇÃO DE EXCELÊNCIA

A coleção de artes decorativas 

da casa-museu é muito eclética, 

muito abrangente e de uma 

imensa qualidade. Apresenta 

peças únicas que só neste 

espaço poderão ser conhecidas e 

apreciadas ao longo de 25 salas 

mantidas nos seus ambientes.

A casa-museu apresenta-se dividida 

em duas partes, uma inserida 

público tenha a melhor informação.

Existem ainda três grandes 

coleções que são apresentadas, 

não em ambientes, mas em salas 

especificas com uma exposição 

didática e cronológica. 

Coleção dos Relógios – 

considerada uma das melhores 

coleções do mundo com 650 

marcadores do tempo com 

relógios de todas as origens, 

desde o século XVI ao século XX.

Coleção de Cerâmica Chinesa 

– com peças de terracota e 

porcelana, que vão desde 200 

anos a.C. ao século XIX, passando 

por todas as dinastias e reinados 

mais importantes desta produção.

Coleção de Leques – com cerca de 

300 peças europeias e chinesas, 

desde o século XVI ao século XX.

na habitação do casal Medeiros 

e Almeida e onde se mantêm 

os ambientes tal como existiam 

durante os trinta anos em que 

Margarida (1898-1972) e António 

Medeiros e Almeida (1895-1986) 

aqui viveram. 

Outra, numa ala nova construída 

sobre o jardim na década de 

1970, com o objetivo de ampliar a 

coleção e mostrá-la ao público em 

ambientes de época reconstruídos e 

de grande excelência e aparato.

3. 
COLEÇÕES ESPECÍFICAS

Dentro da grande coleção da 

casa-museu e dos seus ambientes, 

podem ser vistas cerca de 2.500 

peças, todas identificadas para que o 
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TASCA DA ESQUINA

CELEBRA UMA 
DÉCADA DE 
EXISTÊNCIA

Os chefs Vítor Sobral, Hugo Nascimento e Luís 

Espadana lançaram, há dez anos, a Tasca da 

Esquina, que se apresenta como “a primeira 

tasca moderna de Lisboa”. Com comida de ta-

cho e dando primazia à cozinha portuguesa, 

a Tasca da Esquina foi bem recebida e o con-

ceito pegou moda, contando agora com várias 

replicas espalhadas pelo bairro de Campo de 

Ourique. “A Tasca da Esquina consegue ser 

um restaurante de cozinha do dia a dia, onde 

encontramos um público muito diferenciado, 

de vários universos e nacionalidades, num 

convívio saudável e muito próprio”, descreve 

Vítor Sobral. A propósito do seu aniversário, os 

chefes prepararam um menu especial onde se 

podem encontrar alguns dos pratos mais em-

blemáticos servidos ao longo do tempo. 

Rua Domingos Sequeira, 41C, Lisboa

Tel.: 919 837 255

www.tascadaesquina.com

JARDIM ZOOLÓGICO

APOSTA EM NOVA 
IMAGEM ONLINE

No ano em que comemora 135 anos, o Jardim 

Zoológico renova a sua imagem online. Com 

novas funcionalidades, é agora mais intuitivo 

navegar no site oficial. Privilegiando o vídeo 

e as imagens em grande dimensão, tem um 

novo blogue com conteúdos relacionados com 

a atualidade da vida no zoo. Permite também 

uma ligação direta ao canal oficial do YouTu-

be, onde os utilizadores podem ficar a par de 

curiosidades como nascimentos de novas crias e 

outros conteúdos educativos. Na área dedicada 

aos mais novos, “zoo kids”, passa a haver es-

paço para jogos e passatempos educativos sem 

nunca esquecer a sua missão e o seu papel na 

proteção e conservação das espécies e do am-

biente. A renovação do site do Jardim Zoológico, 

segundo o responsável pela gestão do mesmo, 

Paulo Saúde, prende-se com a “crescente uti-

lização de dispositivos móveis para aceder aos 

sites”. Nesse sentido, explica, foi necessária 

uma adaptação “às novas tendências, tornando-

-o totalmente adaptável a todos os dispositivos”: 

“Assim conseguimos melhorar a experiência do 

utilizador e comunicar de uma forma mais efeti-

va e interessante”. 

Praça Marechal Humberto Delgado, Lisboa 

Tel.: 217 232 900 

www.zoo.pt

LA BRASSERIE DE L’ENTRECÔTE

ASSINALA 25 ANOS 
COM RENOVAÇÃO

La Brasserie de L’Entrecôte tem um espaço reno-

vado no Chiado. A celebrar um quarto de século 

da abertura do primeiro restaurante do conceito 

em Portugal, La Brasserie de L’Entrecôte conta 

com um novo bar, está mais intimista e a nova 

decoração conseguiu pôr em destaque a arquite-

tura histórica do edifício, que faz parte do patri-

mónio da Baixa Pombalina. Embora mantendo a 

fidelidade àquele que é a especialidade e único 

prato da marca, o entrecôte fatiado e confecio-

nado à base de 18 ingredientes secretos, a carta 

contempla agora uma nova salada quente, um 

cheesecake de limão e uma nova seleção de 

vinhos.

Rua do Alecrim, 117, Lisboa

Tel.: 213 473 616

www.brasserieentrecote.pt 
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CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

NOVO REPUXO 
DE ÁGUA EM PAÇO 
DE ARCOS

Um dos símbolos de Oeiras volta a funcionar: o 

repuxo de água junto à costa foi renovado e, à 

noite, passa a ser acompanhado por um novo 

jogo de luzes. Este elemento singular, conside-

rado um ex-libris da marginal que liga Cascais 

a Lisboa, diz-se único na Europa e o maior do 

Oceano Atlântico. Quando as condições atmos-

féricas o permitem, sobretudo o vento, o geiser 

consegue bombear água até 60 metros de altu-

ra, mais dez metros do que na versão anterior-

mente existente. 

Largo Marquês Pombal, Oeiras 

Tel.: 214 408 358 

www.cm-oeiras.pt

HOTÉIS DOM CARLOS

ADEREM AO CHECK 
OUT FOR NATURE

Os hotéis Dom Carlos Liberty e Dom Carlos Park 

juntaram-se à Associação Natureza Portugal para o 

lançamento do programa CHECK OUT FOR NATURE. 

Este programa torna os hotéis aderentes apoiantes 

da biodiversidade nacional e das causas ambien-

tais. Consiste em pedir aos clientes, no momento 

do check out, uma doação de 1 euro para a or-

ganização e suas atividades de conservação e de 

defesa das espécies, habitats e ecossistemas. 

O CHECK OUT FOR NATURE pretende angariar fun-

dos para investir em projetos de conservação liga-

dos à proteção das florestas, dos oceanos e da vida 

selvagem que a organização não governamental 

do ambiente desenvolve. A associação trabalha, 

entre outras causas, em áreas como a conservação 

dos recursos marinhos, promoção da pesca sus-

tentável, a conservação do lince ibérico, do lobo 

ibérico ou do cavalo-marinho.

Para Ângela Morgado, da Associação Natureza 

Portugal, “este apoio é muito importante”, pois 

permite aos clientes do turismo português, que 

são cada vez mais, a oportunidade de fazerem a 

diferença e de contribuir para salvar a natureza”. 

Também para o diretor comercial dos Hotéis Dom 

Carlos, António Painha, fazer parte desta iniciativa 

é “de vital importância”: “A preservação de espé-

cies em risco deve constituir-se como um deside-

rato que deve convocar transversalmente toda a 

população mundial”, comenta.

Rua Alexandre Herculano, 13, Lisboa 

Tel.: 213 173 570

www.domcarloshoteis.com

TRYP LISBOA AEROPORTO

DISTINGUIDO PELO 
TRIPADVISOR

O TripAdvisor, considerado o site de turismo 

mais visitado do mundo, distinguiu e emitiu 

um certificado de excelência ao hotel TRYP 

Lisboa Aeroporto. Para esta distinção, foi tida 

em consideração a qualidade e a quantidade 

de feedbacks que os viajantes enviaram so-

bre o hotel no espaço de um ano. “A opinião 

dos nossos hóspedes é o melhor indicador de 

satisfação e qualidade, demonstrando a dife-

renciação dos serviços que prestamos e das 

experiências que proporcionamos”, afirma o 

presidente da Comissão Executiva do grupo 

hoteleiro Hoti Hoteis, Miguel Proença. Além 

do TRYP Lisboa Aeroporto, foram também dis-

tinguidos o Meliá Braga Hotel & Spa, o Meliá 

Madeira Mare Resort & Spa e os TRYP Porto 

Expo e TRYP Leiria, que, assim, recebem um 

certificado oficial do TripAdvisor.

Aeroporto Internacional de Lisboa, 

Rua C, 2, Lisboa 

Tel.: 218 425 000

www.tryplisboaaeroporto.com
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SOFITEL LISBON LIBERDADE

VOLTA A 
ORGANIZAR 
OS CHIC PICNIC

Com o regresso do verão estão também de 

volta os Chic Picnic do Sofitel Lisboa. A juntar 

ao bom tempo, os vários espaços verdes e 

os diferentes miradouros da capital tornam-se 

pontos prováveis para fazer um piquenique 

a dois ou com um grupo maior de pessoas. 

O hotel proporciona uma viagem de tuk-tuk 

elétrico até ao sítio pretendido e uma ces-

ta preparada para a ocasião pelo chef Da-

niel Schlaipfer. Para a refeição há dois tipos 

de cesta à escolha: uma com produtos mais 

regionais, composta por queijo da Serra da 

Estrela, chouriço, presunto de porco preto e 

doces regionais; e outra, com propostas mais 

saudáveis, inclui espetadas de tomate cher-

ry e queijo, tostas de centeio com foie-gras 

acompanhados com sumo detox. Para sobre-

mesa e fiel às suas raízes, o hotel coloca em 

ambas as cestas os franceses macarons.

Av. da Liberdade, 127, Lisboa

Tel.: 213 228 300

www.sofitel.accorhotels.com

BESSA HOTEL

PRÉMIO 
EM DESIGN 
DE HOTELARIA
O BessaHotel conquistou o primeiro galardão 

português na área da hotelaria, tendo sido dis-

tinguido com prata nos Muse Design Awards 

2019. Entre as mais de duas mil candidaturas 

avaliadas, os jurados, de cerca de duas dúzias 

de nacionalidades, escolheram o hotel lis-

boeta caracterizado pelo seu jardim vertical. 

Trata-se de um trabalho da Ventura + Part-

ners, que se dedica ao desenvolvimento de 

projetos de arquitetura, design e urbanismo. 

O BessaHotel tem a sua fachada virada para 

a Avenida da Liberdade e foi erigido após um 

incendio que fez ruir praticamente por intei-

ro vários edifícios naquele espaço, em 2006. 

Apenas recuperada e mantida a fachada, o 

restante espaço foi construído de raiz.

Av. da Liberdade, 29, Lisboa

Tel.: 213 210 500

www.liberdade.bessahotel.com

HIPPOTRIP

NOVA EXPERIÊNCIA 
PARA VISITAR LISBOA

O primeiro veículo anfíbio dedicado ao turis-

mo a circular na Península Ibérica tem uma 

nova experiência para oferecer. O HIPPOs-

peed permite, durante os meses de verão, 

visitar a capital de margem a margem. Com 

o objetivo de mostrar Lisboa de uma forma 

original, a HIPPOtrip propõe um passeio de 

meia hora a bordo de uma lancha rápida, 

uma embarcação semirrígida, cómoda e se-

gura. Os visitantes podem, assim, apreciar 

uma vista privilegiada de alguns dos princi-

pais pontos de interesse turístico da cidade, 

como é o caso do MAAT, da Ponte 25 de Abril 

e da Praça do Comércio. 

Edifício “HIPPOtrip” na Doca de Santo 

Amaro em Alcântara

Tel.: 211 922 030

www.hippotrip.com
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MAAT

INSPIRA COLEÇÃO DE JOIAS

O MAAT juntou-se à Associação de Ouri-

vesaria e Relojoaria de Portugal para criar 

uma coleção exclusiva de peças de joalha-

ria inspiradas na arquitetura do museu. De 

um conjunto de nove artistas de áreas de 

formação distintas surgiram joias únicas 

que se podem encontrar à venda na loja do 

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. 

A iniciativa “Portuguese Jewellery X MAAT 

Special Edition” representa a visão dos artistas 

e as suas interpretações da imagem do edifí-

cio, partindo da textura, dos mosaicos, da luz, 

do espaço à beira rio, até mesmo das linhas 

arquitetónicas do museu. Por exemplo, o anel 

de Ana Pina representa a geometria presente 

nos desenhos da fachada. Já os brincos “Wave”, 

de Dalila Gomes, são inspirados no topo do 

edifício e os brincos “M”, de Mater Jewellery 

Tales, representam a ligação ao rio e ao mar. 

Av. Brasília, Central Tejo, Belém, Lisboa

Tel.: 210 028 130 

www.maat.pt

OCEANÁRIO DE LISBOA

ABRIU “A GRANDE 
CAÇA AOS OVOS”

O Oceanário de Lisboa lança oficialmente a 

aplicação “A Grande Caça aos Ovos”, uma fer-

ramenta que permite, a todos os que a des-

carregarem, registar os ovos de tubarões e 

raias que existem na costa portuguesa. Assim, 

é possível perceber se aquilo que se encontra 

na areia da praia é ou não de um ovo de uma 

destas espécies, ficando também a conhecer-

-se melhor os seus habitats e os sítios onde 

nascem. Os ovos registados em Portugal são, 

maioritariamente, das espécies raia-curva, 

raia-lenga e tubarão pata-roxa e podem ser 

vistas no oceanário. Esta aplicação foi criada 

em 2014 e conta com mais de 245 mil descar-

regamentos na sua versão inglesa. Tem como 

objetivo o envolvimento de todos os cidadãos 

na conservação daquelas espécies. 

Esplanada D. Carlos I, Lisboa

Tel.: 218 917 000

www.oceanario.pt

LISBON MARRIOTT HOTEL

NOVA EXPOSIÇÃO 
COLETIVA DE VERÃO

A M’Art by Marriott, a galeria de arte do Lisbon 

Marriott Hotel, tem uma nova exposição de 

verão, apresentando uma coletânea de obras 

compostas por artistas que, apesar de utili-

zarem técnicas e temáticas diferentes, se in-

tegram na arte contemporânea que se vive 

em Portugal. Brígida Machado, Carlos Barão, 

Joana Gancho e João Vaz de Carvalho são os 

seis portugueses que veem os seus trabalhos 

expostos, apresentando temáticas como a fá-

bula, a arquitetura, a ilustração com humor e 

ironia nas suas pinturas a acrílico ou óleo, nas 

colagens e nas outras técnicas mistas que se 

podem apreciar. Além destas obras, a M’Art 

by Marriott apresenta a arte do espanhol 

Fernando Daza, através do seu trabalho tridi-

mensional de papel rasgado à mão e colado 

sobre tela, e do brasileiro Tchelo, que cria o 

seu próprio carvão e o transforma em dese-

nhos dinâmicos. 

Av. dos Combatentes, 45, Lisboa

Tel.: 217 235 400

www.lisbonmarriott.com
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OMNITEL

SERVIÇOS 
DE MARKETING 
ESPECIALIZADOS

A Omnitel, empresa de serviços e estratégias 

globais de marketing presente no mercado há 

mais de duas décadas, apresenta-se como espe-

cializada na oferta de experiências 360º. Assim, 

proporciona serviços completos, quer sejam de 

empresas para empresas, quer se dirijam aos 

consumidores finais. Trabalha com empresas de 

todos tipos, desde pequenas a multinacionais, 

com um portefólio alargado, que se estende da 

consultoria à formação. 

A empresa assume a gestão integral das campa-

nhas, quer sejam no digital, quer sejam offline, 

otimiza o retorno sobre o investimento (ROI) e 

contribui para captar novos clientes.

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

Quinta da Fonte, Paço de Arcos

Tel.: 215 886 015

www.omitel.pt

SHERATON LISBOA HOTEL & SPA

NOVO 
DIRETOR-GERAL

O francês Thierry Henrot é o novo diretor-geral 

do Sheraton Lisboa Hotel & Spa. Depois de vá-

rios anos a gerir outras propriedades do grupo, 

o gestor afirma que “é um privilégio voltar a 

trabalhar com a equipa do Sheraton Lisboa”. 

Thierry Henrot é quadro da marca há 18 anos, 

tendo iniciado a carreira no grupo como geren-

te de Food & Beverage do Sheraton de Porto 

Alegre, no Brasil. Depois disso, passou pelo 

Sheraton Barra, no Rio de Janeiro, tendo chega-

do a Portugal em 2007. Começou pelo Porto e 

dois anos mais tarde mudou-se para Lisboa. Em 

2011, agarra o desafio de gerir o Le Méridien 

Étoile, em Paris, e antes de regressar à capital 

portuguesa, o novo diretor-geral do Sheraton 

Lisboa passou ainda pelo Sheraton Skyline Hotel, 

no aeroporto londrino de Heathrow.

Rua Latino Coelho, 1, Lisboa 

Tel.: 213 120 000

www.marriott.pt

SUD LISBOA 

CRIA ESPAÇO 
PARA EVENTOS

O SUD Lisboa Hall está inserido no complexo 

SUD Lisboa e é um novo espaço para a reali-

zação de eventos. Situa-se na zona ribeirinha 

da capital e tem vista para o rio Tejo e para a 

ponte 25 de Abril. É apresentado como um es-

paço amplo e recheado de tecnologia, pronto 

a acompanhar e decorar qualquer tipo de oca-

sião. Considera-se um lugar “camaleónico”, 

porque se consegue adaptar a uma panóplia 

de temáticas, desde casamentos, festas de 

Natal privadas, conferências ou qualquer outro 

tipo de evento social.  Durante o dia ou noite 

dentro, as festas podem contar com DJ e com 

diversos artistas nacionais ou internacionais. 

A gastronomia está a cargo do chef Angel 

Reyes, que dá a conhecer cardápios criativos 

com produtos de várias regiões do mundo, in-

cluindo os nacionais, e bebidas especialmente 

selecionadas. 

Av. Brasília, Pavilhão Poente, Lisboa

Tel.: 211 592 700

www.sudlisboa.com
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NOITES DE VERÃO 
Com o mês de agosto voltam as “Noites de Verão” 

e a música, ao Museu Nacional de Arte Contempo-

rânea. A 10.ª edição dos ciclos de concertos conta 

com a participação de duas artistas portuguesas: 

Raw Forest, o alterego de Margarida Magalhães, 

que atua no dia 2, e Maria Reis que se apresenta 

a solo, no dia 9. A estes concertos, que têm como 

palco o Jardim das Esculturas do museu,  vão jun-

tar-se o australiano Oren Ambarchi, no dia 16, e, a 

23, o trompetista Peter Evans, que recentemente 

se mudou dos Estados Unidos para Portugal.

Museu Nacional de Arte Contemporânea 

do Chiado, dias 2, 9, 16 e 23 de agosto, às 

19:30. Entrada livre. Mais informações em: 

www.museuartecontemporanea.gov.pt

O LUGAR 
DO TORREÃO. 
IMAGEM DE LISBOA.
A “Imagem de Lisboa” passa pelo passado e pelo 

futuro do Torreão Poente da Praça do Comércio. Os 

espaços temporais cruzam-se para contar a história 

deste símbolo arquitetónico urbanístico da cidade, 

desde a sua construção, no XVI, passando pelas 

várias destruições e reconstruções do edifício, até 

aos duas de hoje, em que se afirma como parte 

integrante do Museu de Lisboa. A exposição ter-

mina com a revelação do projeto de arquitetura e 

maquete associados ao futuro próximo do edifício.

Museu de Lisboa – Torreão Poente, até outubro, 

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

Entradas: 3 euros, geral; 1,50 euros, jovens 

dos 13 aos 25 anos; 2,55 euros, >65 anos. 

Mais informação em: www.museudelisboa.pt

JAZZ EM AGOSTO
A 36.ª edição do Jazz em Agosto tem como mote 

a contestação e a mudança para um mundo mais 

justo. Ao encontro do tema vão as canções de pro-

testo do guitarrista Marc Ribot, que fará a abertura 

do evento, a que se juntam Heroes Are Gang Lea-

ders, Burning Ghosts, Nicole Mitchell e Ambrose 

Akinmusire. Além da sua vertente mais política, o 

festival eleva o jazz à vanguarda musical através 

dos artistas Ingrid Laubrock e Tom Rainey, Théo 

Ceccaldi, Julien Desprez, Mary Halvorson, Tomas 

Fujiwara, Zeena Parkins, Han-earl Park e do quarte-

to Toscano, Pinheiro, Mira e Ferrandini.

Fundação Calouste Gulbenkian, de 1 a 11 de 

agosto, às 18:30. Entradas: entre 6 e 20 euros. 

Mais informações em: www.gulbenkian.pt
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