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Os ecos que nos chegam do exterior confirmam a 

assertividade da estratégia que tem sido desen-

volvida para Lisboa. Uma estratégia integrada em 

que a promoção como destino turístico anda a par 

e passo com a renovação da cidade. Porque ter 

uma cidade atrativa para visitar não pode ser des-

vinculado de ter uma cidade atrativa para viver e 

trabalhar. Esta é uma condição essencial para se 

consolidar o posicionamento de um destino.

E a que ecos me refiro? A um conjunto de estu-

dos, emanados de entidades de prestígio interna-

cional e que dão conta de um caminho trilhado 

paulatinamente, mas com segurança e convicção. 

Um desses estudos tem a chancela da Business 

Intelligence Unit, do The Economist. O ranking 

elaborado por esta publicação de indiscutível qua-

lidade analítica coloca Lisboa entre as melhores 

cidades para viver, realçando que o destino tem, 

inclusivamente, vindo a melhorar nos últimos 

cinco anos. Cultura, meio ambiente e educação 

foram algumas das variáveis que proporcionaram 

melhor apreciação a Lisboa. E a realidade é que a 

cidade se evidencia, ano após ano, como um dos 

destinos a (re)descobrir, porquanto a sua oferta, 

diversificada e de qualidade, marca a diferença. 

Segura e family friendly, possuidora de um clima 

ameno durante todo o ano, a capital portuguesa 

prima por oferecer ao visitante tudo aquilo que 

ele espera, do desporto à cultura, dos negócios à 

gastronomia, entre muitos outros atrativos únicos. 

Indissociável desta atratividade é também o fac-

to de Lisboa estar a emergir como um mercado 

apetecível para investir, com empresas euro-

peias a encontrarem motivos para aqui instala-

rem os seus escritórios e negócios. Um estudo 

da consultora internacional PwC atesta isso mes-

mo, o que muito me apraz registar.

BOAS NOTÍCIAS

E  | Editorial

A capacidade de inovação e o empreendedoris-

mo são, por isso mesmo, desafios que o setor do 

Turismo enfrenta diariamente e que Lisboa tem 

sabido capitalizar, em prol do destino e do País, 

num mercado global, extremamente dinâmico 

e concorrencial. À riqueza da oferta turística, 

da beleza natural e edificada, há a juntar um 

outro elemento diferenciador: a arte de bem 

receber. Esta é, de facto, uma caraterística 

frequentemente apontada pelos turistas que 

nos visitam e que, na esmagadora maioria, 

manifestam o desejo de regressar para voltar a 

desfrutar do que já experienciaram ou para des-

cobrir novos fatores de atração. 

E não tenho dúvida de que muitos dos visitantes 

levam na memória a experiência da gastrono-

mia made in Lisboa, cuja oferta tem evoluído 

para patamares de qualidade que rivalizam com 

qualquer destino gastronómico. Deixo, por isso, 

uma nota para o trabalho desenvolvido pelos 

chefs portugueses que já garantiram um lugar 

no firmamento das Estrelas Michelin. 

Mas não podia terminar sem uma notícia que 

nos enche de orgulho: Lisboa é o destino nacio-

nal com mais nomeações para a próxima edição 

dos World Travel Awards: melhor cidade, melhor 

escapadinha, melhor porto e destino de cruzei-

ros. E o Turismo de Lisboa concorre a melhor 

organismo oficial de uma cidade. Aguardemos 

pelos resultados, claro, mas esta notícia fecha 

este editorial com chave de ouro.
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LISBOA É UMA 
DAS MELHORES CIDADES 

PARA VIVER

ATRATIVIDADE 
COMO DESTINO DE 

INVESTIMENTO CRESCE

A CONSOLIDAR-SE COMO 
DESTINO GASTRONÓMICO

José Luís Arnaut
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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Lisboa é de novo uma forte candidata nos World 

Travel Awards (WTA), com cinco nomeações à 

edição global dos prémios, marcada para no-

vembro, em Omã. Uma das nomeações diz res-

peito à Associação Turismo de Lisboa, indicada 

como melhor destino oficial de cidade.

Mas a capital portuguesa está ainda na corrida a 

melhor cidade, a melhor city break e a melhor 

porto e destino de cruzeiros.

Estas nomeações integram as 66 que reconhe-

cem Portugal, que concorre, de novo, a melhor 

destino turístico do mundo. O Algarve é candida-

to a melhor destino de praia, a Madeira a melhor 

ilha e os Açores a melhor sítio para mergulho. 

Bem posicionada está a TAP, com quatro nomea-

ções: a melhor companhia para voar para África, 

para a Europa e para a América Latina, além de 

que a UP concorre a melhor revista de bordo. 

Parques de Sintra – Monte da Lua, Passadiços 

do Paiva, Dark Sky Alqueva, Douro Azul estão 

igualmente entre os nomeados, bem como vá-

rias unidades hoteleiras nacionais. Em Lisboa, o 

Lapa Palace é candidato a melhor hotel clássico 

do mundo e o 1908 Lisboa Hotel disputa o título 

de melhor hotel de design.

WORLD TRAVEL AWARDS 

LISBOA COM CINCO NOMEAÇÕES

Recorde-se que a gala final dos WTA 2018 se 

realizou em Lisboa, em novembro último, tendo 

Portugal sido eleito o melhor destino e Lisboa a 

melhor cidade e melhor city break.
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A capital portuguesa sobe um lugar no 

ranking das melhores cidades para viver 

do The Economist. Entre as 140 metrópo-

les que fazem parte da lista elaborada pela 

Intelligence Unit da publicação inglesa, 

Lisboa, que tem vindo a manter um movi-

mento ascendente nos últimos cinco anos, 

é a única cidade portuguesa presente. Entre 

os fatores analisados, as variáveis melhor 

avaliadas foram a cultura, o meio ambiente 

e a educação. Em contrapartida, as infraes-

truturas obtiveram uma classificação mais 

baixa. 

Viena é, segundo o The Economist, a melhor 

do mundo para se viver. A capital austría-

ca mantém a liderança pelo segundo ano 

consecutivo e, juntamente com Copenhaga, 

são as únicas metrópoles que representam 

a Europa no top 10. No final desta tabela, 

encontram-se cidades de países africanos e 

do Médio Oriente, sendo a capital da Síria, 

Damasco, a última. 

Entre os critérios de análise, nesta edição fo-

ram introduzidos os efeitos e as alterações 

climáticas sentidas nos grandes centros urba-

nos, nomeadamente em matéria de qualidade 

do ar e de distribuição de água. 

THE ECONOMIST

CAPITAL SOBE ENTRE AS MELHORES CIDADES PARA VIVER

GLOBAL DESTINATION CITIES INDEX

LISBOA É A 4.ª CIDADE 
ONDE O TURISMO MAIS AUMENTOU
Lisboa é a quarta cidade europeia que mais 

cresceu em número de visitantes, na última 

década. O balanço é do estudo Global Des-

tination Cities Index, da Mastercard, o qual 

classifica 200 metrópoles recorrendo à análise 

do volume de turistas e a dados de gastos. As-

sim, a capital portuguesa garante o 17.º lugar 

na tabela europeia e o 36.º no ranking global.

Nos últimos dez anos, registou-se um aumen-

to de 10% no número de turistas e de 8,3% 

no que concerne ao montante despendido por 

cada um. Valores apurados por este índice re-

velam que, só em 2018, Lisboa recebeu 5,2 

milhões de pessoas, que permaneceram em 

média 2,6 dias e gastaram cerca de 150 euros 

diariamente. Ainda em relação às despesas, 

os dados dão conta de que 29,2% se prende-

ram com alojamento, 30,9% com alimentação 

e bebidas, 28,8% das verbas foram para com-

pras e 4,1% para deslocações em transportes 

locais. 

Esta lista estabelece que o país onde os via-

jantes mais gastam por dia é o Dubai, e que o 

destino de viagem preferido é Banguecoque, 

cidade que acolhe mais de 22 milhões de vi-

sitantes internacionais. 
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Portugal viu o seu desempenho melhorar no 

Bloom Consulting Country Brand Ranking, um 

estudo que envolve perto de 200 países e 

combina variáveis como o desempenho eco-

nómico, as pesquisas proativas nos motores 

de busca, a prestação online e o desempenho 

digital para analisar o sucesso de marca de 

países e territórios.

O saldo da presença nacional neste estudo é 

positivo, tanto no segmento de Negócios e In-

vestimento, como no de Turismo. No primeiro 

caso, Portugal integra, pela primeira vez, o top 

25 global, subindo cinco lugares face à edição 

anterior do ranking mundial, que é liderado 

pelos Estados Unidos.

Em matéria de Turismo, o desempenho é 

ainda mais favorável, com Portugal a situar-

-se no 7.º lugar da tabela europeia e na 14.ª 

posição da listagem mundial. Esta análise, no 

que toca ao caso português, enfatiza a estabi-

lidade das receitas e um melhor desempenho 

nas procuras online e na estratégia de marca 

nas redes sociais. 

Em relação ao investimento, as variáveis ana-

lisadas revelam-se bastante positivas, tendo 

não só aumentado os valores médios de in-

vestimento direto estrangeiro, como a preci-

são da estratégia de marca para o turismo e a 

procura online. 

A consultora internacional PwC nomeia Lisboa 

como a cidade mais emergente no setor imobi-

liário. O estudo “Tendências Emergentes da Eu-

ropa” classifica os principais mercados europeus 

tendo em conta os investimentos globais e as 

perspetivas de desenvolvimento, num intervalo 

de dez anos. 

No que respeita a Lisboa, conclui que o cresci-

mento se fica a dever à procura cada vez maior 

de empresas internacionais que se pretendem 

expandir em Portugal. Um dos pontos negativos, 

apontados pela análise, prende-se com o boom 

residencial da capital e com o escalar da falta de 

espaços para escritórios. 

Ainda segundo a consultora, a capital portugue-

sa está a beneficiar da queda “do estado de gra-

ça” de Barcelona, havendo alguns investidores a 

admitirem mudar-se. 

BLOOM CONSULTING 
COUNTRY BRAND RANKING

PORTUGAL NO TOP 
25 MUNDIAL

IMOBILIÁRIO

LISBOA É A CIDADE MAIS EMERGENTE

Portugal alcançou o 12.º lugar global no Índice de 

Competitividade do Turismo, liderando mesmo na 

categoria de Infraestruturas Turísticas do Relatório 

de Competitividade no Turismo de 2019, elabora-

do pelo Fórum Económico Mundial (FEM). Além 

disso, no ranking europeu, o país é oitavo, o que 

traduz o melhor resultado de sempre. 

No estudo anterior, realizado em 2017, Por-

tugal era o 14.º país mais competitivo em tu-

rismo a nível global, tendo, portanto, subido 

dois lugares entre os 140 países avaliados.  

Para o primeiro lugar em Infraestruturas con-

tribuíram, de acordo com o relatório do FEM, a 

“excecional densidade hoteleira, de ATM e a alta 

qualidade das infraestruturas turísticas”.

Também na categoria de Recursos Naturais e 

Culturais, Portugal revelou uma avaliação posi-

tiva, tendo subido cinco lugares, do 20.º para o 

15.º. E em Transporte Aéreo a melhoria foi de 

dez lugares, com o País a situar-se em 21.º.  

Em ascensão está igualmente o desempenho 

no parâmetro de Rapidez na Adoção de Tec-

nologias: era 41.º, agora é 38.º. Na Prioriza-

ção do Turismo, é 12.º e em Segurança nono.  

Comentando estes resultados, a secretária de 

Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, sus-

tentou que são o “reflexo do trabalho que to-

dos têm feito em termos de investimento e na 

requalificação de todos os recursos”. “É uma 

grande vitória de todos os que trabalham no 

turismo, porque são eles que têm feito este in-

vestimento”, concluiu.

FÓRUM ECONÓMICO MUNDIAL

PORTUGAL CADA VEZ 
MAIS COMPETITIVO NO TURISMO
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O Aeroporto Humberto Delgado vai ter mais pos-

tos de controlo de fronteiras com vista a continuar 

a melhorar os tempos de espera dos passageiros. 

Deste modo, antes do final do ano, entrará em 

funcionamento uma nova área de controlo das 

chegadas, a qual irá contar com mais cinco pos-

tos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).  

O anúncio foi feito pela secretária de Esta-

do Adjunta e da Administração Interna, Isabel 

Oneto, segundo a qual está também prevista a 

instalação de três novos equipamentos e-gates, 

isto é, pórticos eletrónicos com leitura de dados 

biométricos do passaporte, a par de dois postos 

manuais na nova área de chegadas. 

No mês de julho, o tempo médio de espera dos 

viajantes no controlo de fronteiras foi inferior a 

10 minutos, tanto nas entradas, como nas saí-

das, tendo sido igualmente o tempo mais cur-

to de que há registo. No primeiro semestre do 

ano, o SEF controlou a passagem de mais de 

oito milhões de pessoas, um aumento de 10,9% 

face ao período homólogo de 2018. Depois do 

aeroporto internacional de Lisboa, as infraestru-

turas do Porto, Faro e Funchal também serão 

reforçadas. 

Além destas alterações, os passageiros do ae-

roporto lisboeta passam a beneficiar de maior 

acesso à Internet, graças ao reforço da cober-

tura de comunicação móvel. Assim, o operador 

NOS vai dar acesso à rede móvel na tecnologia 

de terceira e quarta geração (3G e 4G), quer a 

viajantes, quer a trabalhadores. O maior impac-

to é sentido nas áreas de ambos os terminais 

civis, onde há um maior número de pessoas 

em trânsito. De acordo com a empresa, este in-

vestimento insere-se no plano de expansão e 

modernização da cobertura de Internet e que se 

traduziu num aumento de 200% da capacidade 

de 4G, em Portugal.

AEROPORTO DE LISBOA

MELHORA EXPERIÊNCIA DOS PASSAGEIROS

REVISTA WIRED

11 STARTUPS PORTUGUESAS SÃO HOT

A revista bimensal Wired, especializada em tec-

nologia, selecionou as “100 hottest startups” da 

Europa e 11 delas são portuguesas. A publicação 

começa por referir o complexo que vai surgir na 

freguesia do Beato, em Lisboa, um polo de inova-

ção que contará também com áreas de co-working, 

zonas para eventos, terraços e bares. Além deste 

espaço, que se prevê concluído no final deste ano, 

o artigo enumera mais algumas empresas inova-

doras, como a Barkyn, que distribui pelos clientes 

assinantes uma caixa com lanches personalizados 

e brinquedos para cães, incluindo alimentos adap-

tados às necessidades nutricionais dos animais. 

Refere-se também à SWORD Health, uma startup 

que disponibiliza um serviço de fisioterapia em 

casa e que utiliza inteligência artificial para rastrear 

e digitalizar o movimento humano, proporcionan-

do um melhor acompanhamento. Nomeia ainda, 

entre várias outras, a Koala Rest, uma marca de 

colchões feitos por medida, com mais de seis mil 

tamanhos; a EatTasty, para entrega de refeições 

caseiras, e a Undandy, um site onde os clientes po-

dem desenhar os seus próprios sapatos, que são 

posteriormente produzidos em Portugal. 

Lisboa está entre as 15 melhores cidades do 

mundo para beber cerveja, de acordo com o ca-

nal de televisão CNN.  A produção artesanal está 

cada vez mais em voga e com ela surgem novas 

receitas experimentais e bares onde provar uma 

panóplia de paladares, um pouco pelos quatro 

cantos do mundo.  Na rota lisboeta, a estação te-

levisiva inclui a marca Quimera, criada num es-

tabelecimento em Alcântara, a Musa, feita com 

receitas antigas e métodos artesanais, e ainda 

outras duas: a Lince e a Dois Corvos. Destacada 

pelo seu aroma subtil a citrinos, a Lince começou 

por ser confecionada numa garagem com recur-

so a um equipamento muito básico, mas, pouco 

tempo depois, os seus criadores alteraram a pro-

dução para um fabrico profissional. A Dois Corvos 

instalou a sua fábrica em Marvila e no verão de 

2015 lançou as primeiras cervejas, mas possui já 

algumas dezenas de variedades.

CNN

LISBOA NA ROTA 
DAS CERVEJAS 
ARTESANAIS 
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Lisboa é um destino cada vez mais procurado 

como o prova o reforço das ligações aéreas a 

partir da cidade da Praia, em Cabo Verde, e de 

Pequim, na China. 

A companhia aérea Cabo Verde Airlines anun-

ciou mais voos entre Praia e Lisboa com um 

novo Boeing 737-300. Desta forma, a ponte 

aérea entre as duas capitais passa a ser feita 

três vezes por semana, às segundas, quartas e 

sextas-feiras, partindo da capital cabo-verdia-

na sempre depois das três da tarde e aterran-

do no aeroporto Humberto Delgado cerca de 

quatro a quatro horas e meia depois. Segundo 

o comunicado desta transportadora, a chega-

da da nova aeronave permitiu reforçar, assim, 

a ligação entre Portugal e Cabo Verde, como 

parte integrante da estratégia da companhia. 

Por sua vez, a companhia chinesa Beijing Ca-

pital Airlines inaugurou, no final de agosto, 

uma nova rota que liga diretamente Pequim 

a Lisboa, apenas com uma paragem técni-

ca em Xi’an, no noroeste da China. Além do 

maior conforto proporcionado aos passagei-

ros, a transportadora chinesa destaca, entre 

os benefícios dos voos diretos, os intercâm-

bios comerciais e económicos que se podem 

potenciar. 

O crescimento de turistas oriundos da China 

tem-se feito sentir. Segundo dados do Turis-

mo de Portugal, no ano passado, contabili-

zaram-se cerca de 315 mil visitantes e nos 

primeiros seis meses deste ano este mercado 

já tinha crescido 18,4%, o que se traduz em 

200 mil hóspedes. Com as ligações entre es-

tas três cidades que se realizam às quartas e 

sextas-feiras e aos domingos, em aviões com 

capacidade para até 300 pessoas, prevê-se 

que estes números continuem a aumentar. 

O jornal espanhol El País dedica um artigo ao 

Convento de Mafra, a propósito da recente de-

claração como Património Mundial da Unesco. 

“O sonho de um rei megalómano” é o título, a 

partir do qual o diário conta a história do monarca 

português D. João V, que, preocupado com a falta 

de herdeiros, prometeu a Deus um convento em 

troca de um filho. A promessa foi cumprida: em 

1711 nasceu o primeiro filho e seis anos depois 

era lançada a primeira pedra. Situada a 40 qui-

lómetros de Lisboa, a obra demorou apenas 13 

anos a ficar concluída, envolvendo cerca de 45 

mil trabalhadores provenientes de toda a Europa. 

Com quase 300 anos e nenhuma alteração à ar-

quitetura inicial, este edifício tem 39 mil metros 

quadrados de construção, 21 mil metros de canos 

de água e 1.100 hectares de floresta. Com esta 

declaração da UNESCO, Portugal soma 17 locais 

reconhecidos como Património da Humanidade. 

DISTINÇÃO DA UNESCO

MAFRA 
EM DESTAQUE 
NO EL PAÍS

PRAIA E PEQUIM

MAIS LIGAÇÕES AÉREAS A LISBOA

O fabricante automóvel Peugeot vai lançar um novo 

modelo e, pela sexta vez consecutiva, escolhe Por-

tugal para a sua apresentação mundial. Este evento 

promete reunir cerca de 700 jornalistas, provenien-

tes de, pelo menos, 40 países, os quais vão ter pos-

sibilidade de realizar testes dinâmicos e em condi-

ções reais de utilização. O programa de lançamento 

deste veículo, que chega aos stands portugueses 

em novembro, decorre entre Lisboa e Setúbal e irá 

criar benefícios locais, quer a nível de impacto eco-

nómico, quer de promoção das regiões. 

O novo Peugeot 208 e a sua variante elétrica, 

e-208, trazem uma imagem rejuvenescida, um 

cunho desportivo e uma diferenciação na inova-

ção e na tecnologia. A empresa francesa esco-

lheu novamente Portugal para a revelação deste 

mais recente modelo, tendo em conta as boas 

experiências em anos anteriores e fatores como 

o elevado nível de ofertas hoteleiras, o clima, a 

qualidade das infraestruturas, bem como a qua-

lidade do acolhimento.

PEUGEOT

LISBOA PALCO DE LANÇAMENTO DE NOVO MODELO
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CINEMA DE DESPORTO 
AO AR LIVRE

LISBOA ANFITRIÃ 
DE FESTIVAL 

A capital portuguesa vai acolher a Tall Ships Race 

2020, uma regata de grandes veleiros que tem 

por objetivo promover o treino de vela junto dos 

jovens, de 2 a 5 de julho do próximo ano, no 

novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa. 

Esta corrida internacional, que já se realiza desde 

1956, decorre todos os anos em diferentes rotas de 

países europeus e é organizada pela Sail Training 

International, da qual a Associação Portuguesa de 

Treino de Vela (APORVELA) é membro fundador. 

Para a realização deste evento foram feitas várias 

parcerias, entre elas com a Lisbon Cruise Port (LCP), 

permitindo que o recinto a acolher a regata fosse o 

Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia.

Nesta próxima edição, pretende-se bater recor-

des no que toca à participação de jovens mari-

nheiros. “Na última edição recebemos, ao longo 

de todos os dias, mais de 500 mil pessoas e em 

2020 pretendemos ultrapassar barreira dos 500 

embarques de jovens portugueses”, realça o pre-

sidente da associação lusa, João Lúcio. “É sempre 

com imenso orgulho que recebemos e nos asso-

ciamos a um evento desta magnitude. O novo 

Terminal de Cruzeiros de Lisboa, inaugurado em 

2017, pretende precisamente ser um espaço de 

reaproximação da cidade com o rio e com o mar, 

promovendo eventos náuticos de qualidade e di-

mensão. A Tall Ships Race atrai um avultado nú-

mero de visitantes, assim como 50 das maiores 

embarcações históricas de todo o nundo, sendo 

um catalisador de prestígio não só para o porto, 

mas principalmente para a cidade que a acolhe”, 

afirma, por sua vez, Ricardo Ferreira, da LCP.

TALL SHIPS RACE

REGATA INTERNACIONAL REGRESSA A LISBOA

née, passando, por norma, por mais de 40 países 

e atingindo uma audiência superior a 550.000 pes-

soas em mais de 1.300 sessões. Este ano, uma das 

paragens é Lisboa, que selecionou algumas das me-

lhores histórias para criar um programa à medida.

O Banff Centre Mountain Film and Book Festival 

chega, pela primeira vez, a Portugal e vai ter a 

sua estreia no rooftop do Terminal de Cruzeiros de 

Lisboa. A 12 de outubro, por aqui vão passar oito 

dos 36 filmes que compõem o cartaz. Este evento 

realiza-se desde 1976 e ganhou o nome da cidade 

canadiana de onde é oriundo, Banff, considerada 

um dos melhores destinos de ski e desporto ao ar li-

vre. Esta festa cinematográfica foi evoluindo com os 

anos e veio a tornar-se uma celebração mundial de 

histórias com temas ligados à aventura, ao ar livre, 

ao ambiente e à ecologia. Atualmente, cineastas 

de todo o mundo submetem mais de 400 filmes 

a concurso. Todos os anos tem início em novembro 

na cidade que lhe deu nome e onde são escolhidos 

os melhores trabalhos. Do Canadá, parte em tour-
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PEIXE EM LISBOA 

ATL CONSULTA MERCADO

A produção das próximas três edições do Peixe 

em Lisboa está a concurso. A Associação Turismo 

de Lisboa (ATL) está a promover uma consulta 

ao mercado da especialidade com vista a identi-

ficar a melhor proposta para o desenvolvimento 

daquele que é o evento gastronómico por exce-

lência da cidade e da região. 

Em causa estão, pois, as edições de 2020 a 2022, 

sendo que, ao abrigo do caderno de encargos 

delineado pela ATL – e disponível na sede da 

associação –, as empresas concorrentes devem 

contemplar, nas respetivas propostas (a entregar 

até 1 de outubro), aspetos como a localização e 

a duração do evento nesses anos. 

Foi em 2008 que a ATL, com o apoio da Câmara 

Municipal de Lisboa, decidiu criar um evento gas-

tronómico, enquadrando-o no seu plano estraté-

decorreu em abril último, tendo-se prolongado 

por 11 dias. 

O Peixe em Lisboa tem-se afirmado como es-

sencial para a promoção da imagem da gastro-

nomia da região, tendo por base a qualidade e 

a diversidade de peixes e mariscos. Até à data, 

este que é um dos mais emblemáticos eventos 

gastronómicos do País já atraiu mais de 150 mil 

visitantes e recebeu mais de 130 reconhecidos 

chefs nacionais e estrangeiros, vários distingui-

dos com estrelas Michelin.

O evento permite aos visitantes apreciar a gas-

tronomia do mar, através da presença de con-

ceituados restaurantes da região, os quais apre-

sentam a sua cozinha a preços acessíveis. Um 

ambiente atrativo e o conforto dos visitantes 

são também elementos fundamentais. Há ain-

da lugar para showcookings e para um mercado 

gourmet, com expositores de produtos gastro-

nómicos, ou a eles relacionados, também com 

qualidade e variedade. 

gico para a cidade e a região. Desde então, reali-

zaram-se já 12 edições, que tiveram três cenários 

distintos ao longo dos anos. A estreia aconteceu 

no Pátio da Galé, um espaço, em pleno Terreiro 

do Paço, que começava a ser descoberto.

O êxito desta primeira edição contribuiu para a 

decisão de proceder a uma intervenção de fun-

do, o que fez transferir o evento para o Pavilhão 

de Portugal, no Parque das Nações. Aí esteve 

por dois anos, tendo regressado, em 2011, à sua 

casa original. 

Até 2016, esse foi o palco do Peixe em Lisboa. 

No ano seguinte, a décima edição seria acom-

panhada de nova mudança de cenário, com o 

evento a estrear o renovado Pavilhão Carlos Lo-

pes, no Parque Eduardo VII, outro espaço icónico 

da cidade recuperado pela ATL. A 12.ª edição 
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O OLHAR DA FORBES 

UM “TESOURO” COM VÁRIAS FORMAS DE ARTE
Centro artesanal europeu de património e arte. É assim que a revista Forbes olha 
para Lisboa, a partir da experiência de Nicole Trilivas, que reservou 48 horas para 
explorar a cidade.  Focando-se na decoração, o artigo debruça-se sobre os “tesouros 
únicos” de peças diversas produzidas em Portugal, “maravilhas memoráveis” como 
monumentos, igrejas e outros espaços tradicionais. Ao património e ao artesanato 
acrescenta outro tipo de arte: a gastronomia.

MEMÓRIAS VINTAGE

A visita de Nicole Trilivas a Lisboa ficou marcada 

pelo “talento” do trabalho das peças artesanais. 

A jornalista passou pel’ A Vida Portuguesa, uma 

marca de produtos nacionais que se comerciali-

zam já há décadas. Tem várias lojas de rua em 

espaços comerciais centenários e integralmente 

preservados, como acontece com as instalações 

do Chiado, onde, noutros tempos, existia uma 

fábrica de perfumes. Esta marca tem parcerias 

com várias outras também portuguesas, cuja 

oferta inclui sabonetes, brinquedos, artigos de 

papelaria, de ourivesaria e de artesanato.

A ARTE DO AZULEJO

Outra das características que definem a cidade “são 

as paredes revestidas a azulejos”, explica a publica-

ção. A fábrica Viúva Lamego foi uma das primeiras a 

produzir destas peças. Fundada entre 1849 e 1865, 

no Intendente, o que começou por ser a oficina de 

olaria de António Costa Lamego, onde se criavam 

artigos utilitários em barro vermelho ou branco e 

em azulejo, rapidamente se transformou numa fá-

brica. Em 1876, mudou de nome para Viúva Lame-

go quando ficou ao cuidado da mulher do fundador 

após a sua morte. Na passagem para o século XX, o 

azulejo passou a ter um papel de destaque. 

A LIVRARIA MAIS PEQUENA 
DO MUNDO 

É a mais pequena de Lisboa e pensa-se que seja a 

mais pequena do mundo: é a Livraria Simão, que, 

segundo a Forbes, “vale a pena visitar”. Pertence 

a um antigo professor de química que deixou a 

escola para se dedicar à literatura e que quando, 

em 2008, procurava um espaço para abrir a sua 

livraria, encontrou esta pequena loja no meio das 

escadinhas de São Cristóvão, que ligam o largo 

com o mesmo nome à Rua da Madalena, na Mou-

raria. Esta livraria tem menos de quatro metros 

quadrados e lá dentro não cabem duas pessoas ao 

mesmo tempo. No entanto, alberga mais de qua-

tro mil livros de todos os géneros e em várias lín-

guas. Além de livros, por lá encontram-se também 

gravuras, manuscritos, discos ou papéis antigos.
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CASAS DE FADO  

“O fado é um género de música portuguesa pro-

fundamente comovente e expressivo”, lê-se na 

publicação. Inicialmente, era cantado de forma 

espontânea por qualquer pessoa, sendo que 

a letra das músicas retratava as vivências e o 

quotidiano recorrendo muitas vezes à gíria e ao 

calão. Só em 1930 são criadas as primeiras com-

panhias e associações de fadistas profissionais. 

Foi a especialização deste estilo musical que 

fomentou os primeiros registos discográficos. 

Desde então, o hábito de ouvir tocar e cantar 

o fado foi criando raízes e perpetuando-se até 

aos nossos dias. Criaram-se casas próprias onde 

se ouvem amadores, profissionais e onde se 

podem saborear pratos e petiscos tradicionais, 

explica a revista.

MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS

Mantendo o espírito de uma viagem sobre pa-

trimónio e arquitetura, a referência ao Mosteiro 

dos Jerónimos não podia deixar de ser feita: 

“É um dos exemplos mais vibrantes da arqui-

tetura”, descreve, referindo o estilo manuelino 

e elogiando o interior como “exuberante” e 

“fabulosamente” decorado. A jornalista explica 

ainda que neste monumento se encontra o tú-

mulo de Vasco da Gama, bem como de outros 

portugueses que se distinguiram pelos serviços 

prestados ao País. Por esse facto, foi elevado ao 

estatuto de Panteão Nacional em 2016.

IGREJA DE SÃO DOMINGOS

Na zona do Rossio o artigo dá conta de “uma 

das igrejas mais fascinantes da Europa”. A 

igreja de São Domingos caracteriza-se por 

ter sobrevivido a várias catástrofes ao longo 

da história. Segundo a autora, a “sua beleza 

e romance melancólico” devem-se ao fac-

to de ainda hoje não esconder as marcas 

do sucedido. A sua construção iniciou-se em 

1241, conhecendo uma traçada medieval. So-

freu ampliações, ultrapassou dois grandes ter-

ramotos, um em 1531 e o mais conhecido em 

1755. Este último fez desaparecer tesouros, 

as pinturas dos altares, entre muitos outros 

adornos que constituíam o interior da igreja. 

Sobraram apenas a sacristia e a capela-mor. 

Posteriormente, em 1954, ali deflagrou um 

grande incêndio que destruiu as decorações 

em talha dourada e várias pinturas. 

GASTRONOMIA

Da gastronomia na cidade, a Forbes salienta o 

marisco e a carne “deliciosa”, o pão caseiro e as 

diversas sobremesas “irresistíveis”. Sugere aos 

leitores vinho para acompanhar as refeições e 

afirma que o toque final é um copo de Porto. 

Apesar de a fila ser morosa, “vale a pena espe-

rar” para comer Pasteis de Belém, acrescentan-

do-se o açúcar em pó e a canela para quem tem 

um paladar mais doce. Nesta viagem a Lisboa a 

revista dá igualmente a conhecer a Ginjinha, o 

licor de ginja servido em pequenos copos para 

beber de uma só vez.

MERCADO DA BAIXA

Antes de terminar a viagem, Nicole Trilivas 

passou pelo mercado da baixa, na Praça da 

Figueira. Trata-se de uma iniciativa da Asso-

ciação de Dinamização da Baixa Pombalina, 

criada em 1996, com o objetivo de promover 

o desenvolvimento integrado e sustentado do 

comércio local. 
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do conhecimento da história 

do meio musical português: 

partituras, publicações periódicas 

da especialidade, programas 

de concertos, correspondência, 

fotografias, entre outras peças. 

Destacamos neste núcleo, por 

exemplo, o manuscrito do hino 

de Portugal, “A Portuguesa”, da 

autoria de Alfredo Keil.

CINCO MOTIVOS PARA VISITAR

MUSEU NACIONAL DA MÚSICA
Na estação de metro do Alto dos Moinhos há instrumentos e música para ver e ouvir. É lá que 
se encontra instalado o Museu Nacional da Música. A diretora, Graça Mendes Pinto, partilha 
cinco motivos para visitar este espaço repleto de “tesouros nacionais”. Entre as várias relíquias, 
realça o acervo iconográfico, fonográfico e documental, os ciclos de concertos e a história por 
trás de cada peça em exposição. 

1. 
TESOUROS NACIONAIS 

Aqui podem ser vistos onze Tesouros 

Nacionais, a mais alta classificação 

atribuível a um exemplar do 

património móvel. Assim, pertencem 

ao museu o único instrumento 

Stradivarius existente em Portugal, 

o Stradivarius Chevillard, Rei de 

Portugal, adquirido no séc. XIX pelo 

rei D. Luís (1838 - 1889), os únicos 

cravos do séc. XVIII e XIX, uma 

das mais importantes coleções de 

clavicórdios, ou ainda um órgão 

portátil da autoria do célebre 

construtor Fontanes. 

2. 
UMA COLEÇÃO DE EXCELÊNCIA

Vários exemplares são 

internacionalmente conhecidos 

pelos seus anteriores proprietários: 

é o caso do cravo Taskin, mandado 

construir pelo rei francês Luís XVI e 

que posteriormente pertenceu ao 

rei Umberto II, de Itália, que, por 

sua vez, o ofereceu à marquesa de 

Cadaval, ou do piano Boisselot et 

fils, onde Franz Liszt tocou aquando 

4. 
ACERVO ICONOGRÁFICO, 

FONOGRÁFICO E DOCUMENTAL

O acervo do museu conta ainda 

com outros núcleos, como o 

núcleo iconográfico, o fonográfico 

e o documental. O acervo 

iconográfico contém importantes 

retratos de compositores e 

músicos, entre eles o da mezzo-

-soprano Luísa Todi, por Vigée 

Le Brun, o retrato de Vianna da 

Motta, por Columbano, obras 

da autoria de José Malhoa, ou 

uma “Assunção da Virgem”, 

por Gregório Lopes. O acervo 

fonográfico, particularmente 

aumentado nos últimos anos, 

contém registos em vários 

suportes, sendo alguns de 

grande raridade: discos em 

vinil, discos em metal, rolos de 

pianola, rolos de cera. Quanto 

ao acervo documental, que 

pode ser consultado ou visto em 

exposições temporárias, é um 

vastíssimo acervo essencial para 

a compreensão da formação 

da coleção instrumental e 

para um aprofundamento 

da sua passagem por Lisboa, em 

1845, no reinado de D. Maria II 

(1819-1853). De destacar também 

o violoncelo construído por Henry 

Lockey Hill que pertenceu a 

Guilhermina Suggia e a famosa 

trompa de Marcel- August Roux, 

encomenda do primeiro conde de 

Farrobo.

3. 
CICLOS DE CONCERTOS

O Museu Nacional da Música tem 

um vasto programa de extensão 

cultural, de que se destacam 

os ciclos de concertos, sendo 

particularmente procurado pelo 

público o ciclo com os instrumentos 

históricos, “Um Músico / Um 

Mecenas”, em que os intérpretes e, 

frequentemente, os restauradores 

oferecem a todos nós o seu trabalho 

e a sua arte, permitindo que voltem 

a ser ouvidos estes instrumentos, 

um património de valor incalculável. 

Por vezes, o repertório escolhido 

é contemporâneo dos próprios 

instrumentos, o que torna estes 

concertos momentos únicos. 

5. 
ACESSIBILIDADE

Instalado na estação de 

Metropolitano do Alto dos 

Moinhos, em Lisboa, desde 

1994, o Museu Nacional da 

Música permite um fácil e 

rápido acesso a uma das 

mais importantes coleções de 

instrumentos musicais do mundo. 

A maioria destes instrumentos 

é de origem europeia, sendo 

datados do séc. XVI ao séc. XX. 

O espólio provém em grande 

parte do colecionismo privado, 

nomeadamente de Alfredo Keil e 

de Michel Angelo Lambertini, e 

também das coleções reais. Venha 

visitar-nos, venha conhecer estes 

instrumentos, venha ouvir música!
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AS ESTRELAS 
MICHELIN 
TRAZEM GRANDE 
RESPONSABILIDADE
O restaurante Alma, de Henrique 
Sá Pessoa, acaba de ganhar 
a segunda Estrela Michelin no 
espaço de três anos. À conversa 
com o chef, ficámos a saber que 
a terceira Estrela é um objetivo, 
porque “a partir do momento em 
que se entra neste ´campeonato´, 
é como perguntar a um clube 
de futebol da primeira divisão 
se quer ser campeão nacional”.

HENRIQUE SÁ PESSOA
CHEF
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O Alma recebeu duas Estrelas 

Michelin no espaço de três 

anos, tendo sido o único res-

taurante português a obter a 

segunda estrela no guia des-

te ano. Qual o significado que 

atribui a esta distinção?

Há distinções, como as Estrelas 

Michelin, a que não podemos as-

pirar, mas podemos, de alguma 

forma, trabalhar nesse sentido. 

Não obstante, há três anos nunca 

poderia prever que o Alma viria 

a ser distinguido com duas Estre-

las Michelin. Por vezes as pessoas 

esquecem-se que o Alma é um 

projeto com 10 anos, que teve 

duas fases. Começou como um 

projeto muito menos ambicioso, 

integrado unicamente por mim e 

pelo Daniel Costa, e com um em-

préstimo ao banco. Nessa altura, 

atravessava-se uma fase muito 

mais complicada, o panorama da 

restauração era outro, tal como 

a localização do restaurante. De 

Santos passámos para o Chiado. 

Mas os primeiros cinco anos de 

Alma deram-nos seguramente 

bagagem e consistência, assim 

como a noção da nossa cozinha e 

do nosso trabalho.

Como foi a passagem para o 

Chiado?

Quando passámos para este 

Alma, em pleno Chiado, trouxe-

mos desde logo como objetivo, 

muito claro, melhorar em áreas 

que sabíamos ser possível a partir 

do momento em que tivéssemos 

mais condições, o que aconteceu 

e, naturalmente, acelerou muito 

o processo. Acontece que o Guia 

Michelin também já conhecia 

o nosso trabalho e sabia que, 

ao transitarmos para o Chiado, 

tínhamos por meta elevar a fas-

quia, tendo-nos atribuído a pri-

meira Estrela Michelin. Confesso 

até que a primeira estrela não 

me surpreendeu tanto, apesar 

de haver então algum receio de 

que o guia não distinguisse um 

restaurante sem toalhas de mesa 

e que prima por oferecer um am-

biente mais descontraído. Mas 

acho que o próprio guia também 

mudou muito nos últimos anos, 

atualizando-se e percebendo, por 

exemplo, a importância de existi-

rem restaurantes que podem ofe-

recer experiências extraordinárias 

sem que o ambiente e o cenário 

tenham de ser necessariamente 

luxuosos. 

Aconteceu no timing certo?

Digamos que foi uma combinação 

entre o timing de Lisboa e de Por-

tugal em termos turísticos, o ti-

ming da nossa cozinha e o timing 

do Guia Michelin, que abriu ho-

rizontes no sentido que referi já. 

Não digo que tivemos sorte, por-

que estes prémios só se alcançam 

com muito trabalho, mas o timing 

para acontecer foi, de facto, o cor-

reto. Há 10 anos teria sido mui-

to difícil obter esta distinção nas 

mesmas condições. Este foi, até 

agora, o momento mais alto da 

minha carreira, apesar de ter tido 

já outros muito relevantes, como 

fazer um programa de televisão 

ou a abertura do primeiro Alma. 

Todavia, na idade em que estou 

e na fase da carreira em que me 

encontro, foi um passo importan-

te para a minha confiança como 

cozinheiro, mas, principalmente, 

para a equipa, porque estes pré-

mios e distinções refletem, sobre-

tudo, trabalho de equipa. Quando 

aqui cheguei, as primeiras pala-

vras que dirigi à equipa foram: ‘Se 

querem uma Estrela Michelin, o 

sonho tem também de ser vosso. 

Eu posso orientar, mas o sonho é 

vosso, mais ainda do que meu, 

têm de acreditar e trabalhar to-

dos os dias por isso. Sozinho não 

é possível’.

O que mudou desde a primeira 

Estrela Michelin que recebeu 

até agora? 

Houve uma grande evolução so-

bretudo no serviço de sala e na 

própria cozinha em relação a 

consistência e sabores. A cozinha 

do Alma é muito caraterística em 

termos de sabores e o guia, quan-

do premeia um restaurante com 

uma segunda estrela, muitas ve-

zes não o faz pela sofisticação ou 

pelos empratamentos, mas pelo 

estilo vincado da cozinha.  Acho 

que o Alma tem esse estilo. Por 

vezes, sentimos uma certa repe-

tição de ingredientes e de técni-

cas em alguns restaurantes com 

Estrelas Michelin, e o Alma, da 

primeira para a segunda estrela, 

conseguiu fazer a diferença. Tem 

um estilo próprio, não encontra-

mos esta cozinha noutros restau-

rantes. Com a entrada do Manuel 

Santos, o nosso chefe de sala, o 

serviço também melhorou muito: 

hoje temos três escanções, no pri-

meiro ano tínhamos um; somos 

uma equipa de 14 profissionais 

na cozinha e 12 na sala. Quan-

do recebemos a primeira estrela 

eramos oito na cozinha e sete 

na sala. Atualmente, servimos 

25 almoços e 35/40 jantares. No 

primeiro ano, antes da primeira 

estrela, e foi muito difícil arrancar, 

servíamos muito poucos ou quase 

nenhuns almoços, sendo que ao 

jantar sempre trabalhámos bem. 

Nunca fui apologista dos menus 

executivos, porque entendo que o 

cliente de um restaurante destes 

tem de ter a mesma experiência 

ao almoço ou ao jantar, portanto 

foi uma aposta ganha.

A distinção 
é, sobretudo, 
uma grande 
responsabilidade, 
que traz pressão 
e uma grande 
expetativa por 
parte do cliente

Henrique Sá Pessoa diz que 

logo que entrou para a Es-

cola de Cozinha, aos 18/19 

anos, percebeu que estava no 

caminho certo, que tinha en-

contrado a sua vocação e uma 

paixão, e que cedo confirmou 

que seria aquilo mesmo que 

queria fazer. “Numa idade em 

que estamos eufóricos e que 

desesperadamente procura-

mos uma vocação e um sonho, 

tive a sorte, que muitos jovens 

não têm, de os encontrar. Às 

vezes, quando saímos da es-

cola, é difícil arranjar trabalho, 

ter projetos que nos aliciem. 

Mas a cozinha é uma das pou-

cas áreas em que, saindo da 

escola e dando tudo aquilo 

que cada um possa dar, há um 

reconhecimento e um cres-

cimento rápidos, bem como 

a possibilidade de viajar por 

todo o mundo”, afirma. “É uma 

área fantástica, mas também 

difícil, que envolve muito 

trabalho”, comenta.

Vocação precoce
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Até que ponto estas estrelas 

constituem um desafio? 

As distinções são uma respon-

sabilidade. Penso que qualquer 

chef as ambiciona, apesar de 

saber que há chefs a entregar 

Estrelas Michelin.  Mas a entre-

ga pressupõe também algo que 

já foi conquistado. Não creio que 

haja chefs que, assumidamente, 

não aspirem a ganhar uma Estre-

la Michelin, é um reconhecimen-

to que quem trabalha neste tipo 

de cozinha ambiciona. Claro que 

se estiver a trabalhar noutro tipo 

de cozinha não terá este objeti-

vo. Mas a distinção é, sobretudo, 

uma grande responsabilidade, 

que traz pressão e uma grande 

expetativa por parte do cliente. 

Tento assumir isto de uma forma 

descontraída, não sou obcecado 

pelas Estrelas Michelin, ainda 

que todos nós sintamos que, dia-

riamente, temos de dar o nosso 

melhor.

A terceira estrela é um objetivo? 

Diria que sim, porque, a partir do 

momento em que entramos neste 

O chef Henrique Sá Pessoa 

diz sentir um enorme fascí-

nio por trabalhar o peixe e 

o marisco, cuja preparação, 

sublinha, requer um cuidado 

muito especial, reconhecen-

do em simultâneo a felicida-

de de Portugal possuir uma 

variedade muito grande de 

ambos.

Destaca, uma vez mais, o sa-

bor, comentando: “Por exem-

plo, Amêijoas à Bulhão Pato é 

um prato tão simples quanto 

maravilhoso”. Quanto ao que 

mais gosta de comer, contra-

põe que é mais fácil dizer o 

que não gosta. “Não aprecio 

miudezas e nunca consegui co-

mer ostras, apesar de as adorar 

como produto. Ah, mas gosto 

muito de doces”, declara.

Fascínio pelo 
peixe e marisco

“campeonato”, é como perguntar 

a um clube de futebol da primeira 

divisão se quer ser campeão na-

cional. Chegámos muito rapida-

mente à primeira Estrela Michelin 

e não podemos dizer à equipa que 

ficamos por aqui. Quer eu, quer o 

Rui Sanches [fundador e CEO da 

Multifood, parceira de Henrique 

Sá Pessoa no segundo Alma], es-

tamos conscientes de que há que 

chutar a bola para a frente e, se 

chegámos à segunda estrela, por 

que não a terceira? Não há muitos 

restaurantes com chefs portugue-

ses que possam chegar a essa dis-

tinção. Acho que há uma geração 

que vai começar a ter reconheci-

mento rápido, a geração do Rui Sil-

vestre e do João Oliveira. A minha 

geração, do José Avillez, do João 

Rodrigues e do Alexandre Silva, 

já tem algum trabalho feito, mas 

ainda somos jovens e temos mui-

to para progredir. Claro que virão 

mais restaurantes com duas estre-

las e certamente virá, pelo menos, 

um três estrelas, brevemente. Es-

perava que tivesse sido já no ano 

passado, mas não aconteceu. 
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MAIORIA 
DOS CLIENTES 
É ESTRANGEIRA

Com base na experiência, o que 

considera fundamental para que 

um restaurante seja distinguido 

neste guia de referência?

Acima de tudo, é fundamental 

haver uma visão clara, tanto por 

parte da direção como da equipa, 

porque este tipo de restaurante 

tem uma espécie de período de 

carência e, muitas vezes, no iní-

cio, o retorno não é fácil. Temos 

de começar com grandes equipas 

(dispendiosas) na cozinha e na 

sala e ter uma visão clara sobre 

o estilo de cozinha, que deve ser 

consistente.  Isso é algo que só 

surge com formação e com bons 

líderes, quer na cozinha, quer na 

sala. Mas, sobretudo, há que ter 

em conta o que o mercado pode 

suportar, a localização, o tipo de 

oferta que disponibiliza e o preço. 

Tudo isto é fundamental para que 

o restaurante possa ou não evoluir 

nesse sentido.

O Alma é apresentado como um 

restaurante de fine dining. Qual 

o significado desta definição?  

O fine dining tem hoje um leque 

muito vasto, mas, para mim, em 

termos de cozinha, é uma expe-

riência em que se nota trabalho 

na conceção do prato, na escolha 

do produto e criatividade do chef, 

além de consistência, ou seja, o 

restaurante consegue oferecer 

diariamente determinado produto 

àquele preço. É importante ter todos 

estes pontos bem definidos, o que 

nem sempre é fácil. Na atualidade, 

uma das grandes dificuldades que 

sentimos é, por exemplo, a cons-

tituição de equipas. O serviço de 

sala não teve a mesma valorização 

do que a cozinha, mas as pessoas 

têm cada vez mais consciência de 

que este serviço é tao importante 

quanto o da cozinha, valorizo am-

bos da mesma maneira. Acima de 

tudo, temos de nos preocupar com 

quem nos visita. Há restaurantes 

que se focam muito no Instagram, 

nas imagens, nas relações públicas, 

mas esquecem-se que é o cliente 

quem sustenta toda a estrutura e 

que o passa a palavra é, de longe, 

a melhor publicidade. A partir do 

momento em que o cliente entra 

no restaurante, temos de estar 

conscientes de que traz expeta-

tivas, muito maiores no caso de 

restaurantes com Estrelas Michelin. 

Mas quem sabe que está a dar um 

produto de qualidade e se preocu-

pa com todos os aspetos do serviço 

tem os ingredientes essenciais para 

ser bem-sucedido. 

Quem é o cliente do Alma, o 

que procura?

Hoje em dia, 95% dos clientes são 

estrangeiros. Trabalhamos muito 

com os mercados brasileiro, ameri-
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cano e britânico, mas temos um pou-

quinho de tudo. Visitam-nos também 

franceses e italianos e, depois de 

termos ganho a segunda estrela, no-

támos um crescimento muito grande 

do mercado asiático, nomeadamente 

chinês e japonês. O restaurante con-

seguiu já um reconhecimento inter-

nacional. Quase todas as pessoas que 

nos visitam fizeram reserva com um 

ou dois meses de antecedência. Cer-

tamente leram sobre o restaurante 

no Guia Michelin, no TripAdvisor, ou 

na imprensa. É um tipo de cliente 

informado, que sabe exatamente ao 

que vem. Alguns, inclusivamente, já 

sabem que pratos querem comer. Por 

exemplo, a Calçada de Bacalhau é 

um dos pratos favoritos do mercado 

brasileiro. Mas outros pratos, como 

o leitão, continuam entre os mais 

requisitados, assim como o Menu 

Costa a Costa, só de peixe e maris-

co. O foie gras é, por sua vez, um 

prato já emblemático. Somos visita-

dos por pessoas diferentes todos os 

dias, que chegam com determinada 

expetativa, pelo que há alguns pra-

tos emblemáticos que deixamos na 

carta, metade da qual alteramos. O 

Menu Costa a Costa muda todos os 

anos, mas sentimos que, para haver 

consistência, tem de haver repetição 

e quando trabalhamos com cartas 

sazonais, que primam pela mudança, 

há tendência para haver inconsistên-

cia, quer do produto, quer do próprio 

trabalho dos cozinheiros. Neste mo-

mento, opto por poucas mudanças na 

carta, fruto da perceção que temos 

do restaurante e do cliente e porque 

penso que é a repetição que nos 

aproxima da perfeição. 

SABOR 
É O PROTAGONISTA

Quando diz que o sabor é o pro-

tagonista, como é que isso se 

traduz na sua cozinha?

Traduz-se, sobretudo, em não con-

fundir paladares, ou seja, oferecer 

uma cozinha aparentemente sim-

ples. Para mim, a complexidade de 

uma cozinha não é ter 14 compo-

nentes num prato, é conseguir, por 

exemplo, que um gaspacho de to-

mate seja algo extraordinário, quan-

do sabemos que, basicamente, não 

é nada de especial. Por exemplo, 

gosto muito de trabalhar um Baca-

lhau à Brás, que o cliente pode ter 

experimentado noutro lado e que 

depois saboreia aqui e conclui que 

não tem nada a ver. Tento sempre 

respeitar os sabores, mas procuro 

elevá-los a um nível máximo, mes-

mo em coisas simples como um re-

fogado ou uma sopa. É assim que 

conseguimos surpreender. É o que 

leva as pessoas a dizer que parece 

tão simples, mas que faz merecer a 

visita. Às duas Estrelas Michelin está 

associada a nota “vale a pena um 

desvio no caminho”. É neste sentido 

que temos de trabalhar, ou seja, o 

Alma tem de valer o desvio. 

Como carateriza e em que se 

inspira a sua cozinha? Lisboa é 

fonte de inspiração?

Lisboa é uma fonte de inspiração. 

Nos últimos anos, a nossa cozinha 

é muitíssimo inspirada na cozinha 

tradicional portuguesa. O livro de 

Maria de Lourdes Modesto con-

tinua a ser uma referência pelo 

receituário que, apesar de não ser 

replicado, constitui uma fonte de 

inspiração e uma base de trabalho, 

quase como um dicionário gas-

tronómico. É, seguramente, uma 

das nossas grandes referências. O 

foie gras, que faz parte da minha 

paixão pela cozinha ao longo dos 

anos, é, neste contexto, uma das 

poucas exceções.

No prato, há cada vez menos 

elementos, mas mais técnica, 

mais elegância, mais criativida-

de. Quer explicar? Quem foram 

os seus mestres?

Tive a sorte de, precocemente, con-

seguir desenvolver um estilo próprio, 

o que também poderia ter sido um 

azar se o não tivesse conseguido. 

Aos 23 anos era chef de cozinha. 

Nunca tive um mestre, mas, ob-

viamente, fui tendo referências ao 
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Ainda vamos 
precisar de 
mais uns anos 
para que Lisboa 
seja um destino 
gastronómico, 
um processo 
para o qual será 
fundamental 
o apoio do 
governo, 
da câmara 
municipal 
e de várias 
outras 
entidades

Questionado sobre se costu-

ma comer fora, Henrique Sá 

Pessoa responde afirmativa-

mente, acrescentando que, 

mesmo em Lisboa, procura 

jantar fora duas ou três vezes 

por semana. “É não só uma 

forma de enriquecer a minha 

cozinha, como de perceber o 

mercado e de apoiar os cole-

gas mais jovens que estão a 

começar”, adianta. Refere, a 

título de exemplo, que ainda 

há pouco tempo foi visitar o 

Essencial, do chef André Lan-

ça Cordeiro. “Gosto de estar 

informado e de ter uma opi-

nião sustentada para quando 

alguém me pergunta o que 

recomendo. Tenho obrigação 

de saber e para saber há que 

ir aos sítios”, afirma.

Jantar fora para conhecer o mercado

longo da carreira. Por não ter tido 

mestre, desenvolvi a parte criativa 

de forma muito mais fluída e livre. 

Quando trabalhamos durante muitos 

anos para um chef com duas ou três 

estrelas, o nosso percurso fica dema-

siado vincado naquele sentido, e de-

mora alguns anos até começarmos 

a criar. Devo confessar que, durante 

alguns anos, senti até grande frus-

tração por não ter trabalhado com 

alguns mestres, mas, hoje em dia, 

não me arrependo, porque estimulei 

a criatividade e não fiquei tão preso 

a certas regras e estigmas. Continua 

a não ser fácil trabalhar num restau-

rante destes, porque os horários são 

puxados e a pressão é grande, mas 

nada do que era há 20 anos em ter-

mos de condições físicas e psicológi-

cas. A indústria está a mudar.

ATELIER É PESSOAL 
E INTIMISTA

É no Atelier que procede à 

experimentação. Como descreve 

esse espaço e a que se deveu a 

necessidade de o criar? 

Depois de obter a primeira Estrela 

Michelin, o Alma registou um au-

mento avassalador do número de 

clientes, o que começou a tornar 

muito complicado fazer fosse o que 

fosse no restaurante em termos 

criativos. Por outro lado, há alguns 

anos que alimentava o desejo de 

ter um espaço próprio para este tipo 

de trabalho, mas sabia que, em ter-

mos financeiros e mediáticos, seria 

um risco bastante grande. Até que, 

há dois anos, surgiu a oportunidade 

e aproveitei, em parte estimulado 

pela pujança que a Estrela Michelin 

trouxe no sentido de procurar par-

ceiros para, de certa forma, reduzir 

o risco do investimento. E não me 

arrependo. Claro que é um espaço 

que precisa de ser trabalhado, que 

ainda não se paga a ele próprio. 

Aliás, estamos a preparar uma agen-

da para o final deste ano e já para o 

próximo com muito mais frequência 

e eventos. Mas há algo que gostaria 

de sublinhar: o Atelier não é uma al-

ternativa ao Alma. O Atelier é uma 

extensão do Alma, como se o Alma 

fosse o corpo e o Atelier uma espé-

cie de órgão vital, importante para o 

Alma e para os outros projetos. Tem 

um chef residente, o Pedro Archer, 

que trabalha comigo há cerca de 

um ano, e cuja evolução incentivo.  

Acresce que Marvila, onde se situa o 

Atelier, um projeto faseado, também 

está a crescer bastante. Em suma, 

podemos dizer que a experiência no 

Alma é completa e no Atelier mais 



E  | Entrevista

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

22

COZINHA 
TRADICIONAL 
É UMA INSTITUIÇÃO

A sustentabilidade preocupa-o? 

De que modo isso se reflete no 

seu dia a dia como chef?

A sustentabilidade tem de nos preo-

cupar a todos. Sinto que há muitos 

chefs que falam de sustentabilidade, 

mas mais numa ótica de relações 

públicas do que de seguirem à risca 

aquilo que dizem. Para mim, a ques-

tão da sustentabilidade tem de come-

çar nas crianças, temos de as ensinar 

e incentivar a reciclar, a terem uma 

alimentação equilibrada, a não come-

destino gastronómico. No entanto, 

se perguntarmos a 100 pessoas 

que nos visitaram o que mais gos-

taram, muitas delas respondem que 

foi a gastronomia, referida como 

uma das melhores lembranças que 

guardam. Acho que ainda vamos 

precisar de mais uns anos para que 

Lisboa seja um destino gastronómi-

co, um processo para o qual será 

fundamental o apoio do governo, 

da câmara municipal e de várias ou-

tras entidades. A TAP, por exemplo, 

lançou o programa Taste the Stars, 

de que sou um dos embaixadores, 

e através do qual é dada a conhecer 

a gastronomia portuguesa, funcio-

nando como uma alavanca para o 

turismo. Neste contexto, deve ser 

reforçada a ligação dos chefs, cujo 

poder de comunicação é grande, 

com o Turismo de Portugal e com 

o Turismo de Lisboa. Continuam a 

faltar bons restaurantes e bons pro-

dutos portugueses lá fora. A nossa 

imagem do restaurante português 

no estrangeiro assenta muito, e com 

todo o respeito, no emigrante que foi 

viver para fora e que só então se pas-

sou a dedicar à restauração. Também 

neste âmbito deve haver uma união 

cada vez maior entre as entidades 

que promovem o turismo e a comu-

nidade de chefs e de outros profis-

sionais que se dedicam à restauração 

para que a nossa gastronomia seja 

cada vez mais reconhecida.

Quanto ao que é necessário para 

ser um bom cozinheiro, o chef 

Henrique Sá Pessoa diz que a 

sua resposta é um pouco cliché: 

paixão, força de vontade, traba-

lho e muita persistência. “Haverá 

sempre quem não acredita em 

nós e hoje em dia sentimos uma 

pressão muito grande das redes 

sociais. Preocupa-me também 

a necessidade que alguns chefs 

têm de afirmar-se rapidamente. 

Alguns, ao fim de três ou quatro 

anos, já querem ter restaurantes, 

o que eu desaconselho. 

É  importante não terem pressa 

e ganharem experiência”, re-

fere. Recorda que ganhou a 

primeira Estrela Michelin aos 

40 anos e agradece que assim 

tenha acontecido. Acrescenta 

que, se a tivesse obtido aos 30, 

a sua vida teria sido completa-

mente diferente. “Sou pai, dou 

muita importância a estar com 

a família e com os amigos. É 

fundamental termos uma vida 

além do trabalho”, reconhece.

Paixão, vontade e persistência

produtos vindos do outro lado do 

mundo. Mas o grande trabalho reside, 

seguramente, na educação. 

Como vê e interpreta a cozinha 

tradicional portuguesa?

Há sempre um certo receio, errado, de 

que a geração de novos chefs esteja, 

de certa forma, a condenar a cozinha 

tradicional portuguesa. Mas a cozinha 

tradicional portuguesa é uma institui-

ção, nunca irá desaparecer. É, obvia-

mente, importante que essas tradi-

ções sejam passadas de geração em 

geração, e aí, mais uma vez, tem de 

haver um trabalho de educação. Para 

mim, é muito importante que a mi-

nha filha saiba o que é um Bacalhau à 

Brás ou um Cozido à Portuguesa, mui-

to mais relevante do que um ham-

búrguer ou uma pizza. Por exemplo, 

há cerca de dois anos, passei a ter no 

menu do Alma pratos que remetem 

para a cozinha tradicional portugue-

sa, o que há 10 anos se calhar não 

faria, porque estava mais preocupado 

em ter propostas mais trendy do que 

uma açorda ou um Bacalhau à Brás. É 

importante cultivar esta educação da 

cozinha tradicional portuguesa, assim 

como haver restaurantes que prati-

cam essa cozinha atualizada. 

Considera Lisboa um destino gas-

tronómico? 

Lisboa é reconhecida pela sua gas-

tronomia, mas não sei se será já um 

rem carne todos os dias, a não come-

rem peixe todos os dias, ou seja, há 

que começar por essa conscienciali-

zação e a forma como as pessoas 

se alimentam é o primeiro grande 

passo. Li, recentemente, um artigo 

segundo o qual se fizéssemos uma 

dieta vegan três vezes por semana, 

já alterávamos drasticamente o para-

digma da sustentabilidade e do ciclo 

de vida dos animais e da Natureza. 

Nas ementas tento sempre ter um 

equilíbrio entre carne, peixe e legu-

mes, e, não sendo fundamentalista, 

procuro ter o mínimo desperdício pos-

sível, utilizar peixe dentro da época 

em que está disponível e não comprar 
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CONVENTO DA MADRE DE DEUS 

PATRIMÓNIO FORRADO A OURO E AZULEJO 
Situado em Xabregas entre as freguesias de Marvila e do Beato, em Lisboa, encontra-se 
um mosteiro construído há quase 500 anos. Foi alvo de diversas campanhas de ampliação 
e decoração, ao longo dos tempos, e a profusão dos estilos dota este espaço de uma beleza 
incontornável, distinguindo-se pela quantidade de talha dourada e painéis de azulejos. 
Este monumento, no século XX, passou a albergar o Museu Nacional do Azulejo. 
Trata-se do Convento da Madre de Deus.

O Convento da Madre de Deus foi mandado 

edificar, em 1509, por D. Leonor de Avis, rai-

nha consorte de D. João II, com o propósito de 

albergar as freiras da Ordem de Santa Clara. O 

então Real Mosteiro de Xenobregas, inseria-se 

numa quinta próxima do Rio Tejo, possuindo, 

à data, algumas hortas e pomares que abas-

teciam a cidade. A obra inicial ficou concluída 

em 1522, mas, poucos anos depois, a pedido 

tetura herdou o seu retrato e o de D. Catarina 

de Áustria no coro-alto. Um século depois, e 

novamente a pedido das clarissas, D. Pedro II 

volta a fazer alterações ao edifício, desta vez 

notáveis, sobretudo ao nível da ornamenta-

ção. Mandou pintar os tetos do templo e do 

coro-alto, implementou a decoração azulejar, 

revestiu os altares em talha dourada e emol-

durou as pinturas. 

das próprias habitantes, teve lugar uma cam-

panha de remodelação com a chancela do 

monarca de então, D. João III. Foi, assim, tra-

çado um novo cenóbio para a Madre de Deus, 

mais amplo e com novo coro; a antiga igreja 

foi transformada em sala do capítulo, e foram 

acrescentadas, no claustro, as varandas e ain-

da criada uma capela-mor de planta quadrada 

e coberta por uma cúpula. Deste rei, a arqui-
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fazem deste convento um imóvel que difere 

dos comuns do seu género. Com  um cruzei-

ro coberto por uma falsa cúpula e por arcos 

nos quatro lados, o monumento é exuberante 

devido à profusão decorativa de azulejos 

nacionais e holandeses, que retratam santos 

eremitas, figuras do Antigo Testamento, pin-

turas que representam cenas da vida tanto 

de Santa Clara e de São Francisco, como de 

Cristo e de Maria, as quais estão presentes no 

espaço de culto, nos coros, na sacristia e no 

arco triunfal. Apresenta uma planta irregular, 

nave retangular, uma capela-mor quadrada 

e ajustada ao volume da sacristia. A sua fa-

chada principal, tal como era típico dos edi-

fícios conventuais femininos, ergue-se numa 

das laterais do templo e encontra-se dividida 

em três tramos. Ainda na fachada, de denotar 

o frontispício que é rematado a toda a volta 

por platibanda neomanuelina com elementos 

alusivos à vida da rainha fundadora. 

No interior, a decoração é barroca. O teto foi 

pintado com cenas da vida da virgem, o arco 

No reinado de D. João V, já no século XVIII, o mo-

numento voltou a sofrer alterações, quer a nível 

decorativo, quer a nível de edificado. Construiu-

-se uma nova sacristia e procedeu-se a um novo 

adornamento da casa do antecoro com a temá-

tica da vida de Santo António. Poucos anos de-

pois desta campanha de remodelação, ocorreu o 

terramoto de 1755, que provocou o desabamen-

to de algumas paredes, a destruição de várias 

cruzeiro é revestido a talha joanina, o púlpito 

produzido em talha de estilo rococó e o claus-

tro maneirista divide-se em dois andares, 

apresentando um chafariz ao centro. O coro-

-alto, reservado às clarissas para assistirem 

à missa, inclui os retratos de D. João III e D. 

Catarina de Áustria e quer o cadeiral e os reli-

cários, quer o revestimento azulejar estão   de 

talha dourada. 

pinturas que adornavam o teto da igreja e do 

coro-alto e a ruína do altar-mor. O monarca vi-

gente, D. José I, custeou os arranjos imobiliários 

e os restauros das pinturas. E no decorrer dessas 

obras foram construídos uma nova tribuna e um 

púlpito em talha dourada, bem como pintados 

três novos painéis a óleo. 

As alterações e melhorias que os regentes 

foram mandando realizar ao longo do tempo 

Em 1965, era 
finalmente 
oficializado o lugar 
onde hoje se pode 
conhecer a história 
da produção 
azulejar em Portugal 
desde o século XV 
até à atualidade
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Em 1957, o convento acolheu uma expo-

sição comemorativa dos 500 anos do nas-

cimento da Rainha D. Leonor, tendo, para 

isso, sido feitas obras de restauro, quer em 

algumas pinturas, quer no claustro. Em ja-

neiro do ano seguinte, quando a exposição 

terminou, o edifício foi entregue à tutela do 

Museu Nacional de Arte Antiga, tendo-se 

logo desenhado o cenário de aproveitar 

os espaços e criar um Museu do Azulejo.  

Sob a orientação de João Miguel dos 

Santos Simões, o museu foi ocupando o 

anterior asilo e crescendo sala a sala. Em 

1965, era finalmente oficializado o lugar 

onde hoje se pode conhecer a história 

da produção azulejar em Portugal desde 

o século XV até à atualidade. Este museu 

tem como missão conservar, estudar e 

divulgar exemplares representativos da 

evolução da cerâmica e do azulejo en-

quanto expressão artística e diferencia-

dora da cultura no País. Em setembro de 

1980, o Museu do Azulejo foi elevado a 

nacional, tornando-se independente do 

Museu Nacional de Arte Antiga. 

Museu do Azulejo

Os painéis de azulejo foram inseridos en-

quanto objetos de adorno em 1698. Fazem-se 

destacar na sala do capítulo e no presbitério, 

onde, de um dos lados, se representa “Jeová 

chamando Moisés”, de Willem Van der Koet, 

do outro uma cena campestre e palaciana da 

autoria de Jan Van Oort, enquanto na base 

subsiste um painel de autoria portuguesa 

onde se representam sátiros e querubins. Em 

termos de embelezamento, de salientar tam-

bém que no antecoro se encontram os painéis 

da Capela de Santo António, do século XVIII, e 

o antigo presépio do convento. 

Em 1834, as ordens religiosas são extintas e, com 

elas, poucos anos depois também a atividade e a 

vida na Madre de Deus. O património móvel foi 

dividido por coleções régias e em 1868, quando o 

cenóbio fechou ao público, começou a ser converti-

do e adaptado para a instalação do asilo de D. Ma-

ria Pia, já com a premissa de vir a ser transformado 

num museu. A fim de o redecorar, foram sendo 

aí armazenados painéis de azulejos provenientes 

de outros locais e lá permaneceram encaixotados. 

Nessa altura, com o propósito de salvaguardar pa-

trimónio de diversos monumentos, foi colocada 

a hipótese de passar a ser tutelado pelo Museu 

Nacional de Arte Antiga, ficando também estabe-

lecido que o mosteiro e as dependências da Madre 

de Deus seriam considerados seus anexos. 
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Nasci a 23 de maio de 1947, na cidade mais 

linda do mundo. O centro do Universo. Lisboa. 

Dizem na família que estava um dia lindo de 

sol. Lisboa abria-me as portas à vida, enquanto 

eu lhe oferecia o primeiro grito de liberdade. 

Os meus primeiros passos foram dados nes-

se espaço imenso que vai da Fonte Luminosa 

até ao Instituto Superior Técnico. A Alameda D. 

Afonso Henriques. Esse era o meu “quintal”. Aí 

passei a minha infância e parte da adolescên-

cia. Contudo, é por essa altura que descubro 

uma outra Lisboa, ao descer pela Rua Almirante 

Reis, passando o Intendente, o Martim Moniz, 

mergulhando na Baixa Pombalina até abraçar 

o Tejo. Aí, foi o deslumbramento. Um momento 

único, inesquecível. O “meu” Tejo. Um rio que 

em Lisboa é quase mar.

Seguiram-se Alfama, Mouraria, Madragoa, Bair-

ro Alto, Ajuda… o Chiado e a Escola de Belas 

Artes, no Largo da Biblioteca Nacional, que 

durante seis anos me ensinou a olhar a cida-

de de um modo diferente. Descubro a cidade 

dos arquitetos, dos pintores, dos escultores, dos 

compositores, dos conspiradores, dos cantores. 

Inicio uma relação de amor com a cidade, de 

tal modo que começo primeiro por a desenhar, 

para mais tarde a cantar.

Vivo durante o período de estudante de Arqui-

tetura na Rua da Escola Politécnica, onde vou 

usufruir da calma madrugadora do Jardim do 

Príncipe Real. As noites de boémia passadas 

LISBOA, UMA CIDADE ARTÍSTICA 

pelo Tejo e o Povo pelas ruas. À mesma hora a 

coragem agita no sangue duas grandes asas in-

quietas. Por todas as janelas destruídas já o Mar 

entrou, derrubando acácias, cantando hinos de 

espuma e porque toda a coragem é necessária. 

Toda a esperança é legítima.” (Joaquim Pessoa)

“Ruas de Lisboa”. Esta canção termina dizendo:

“Ruas da minha cidade

Aonde eu quero morrer

Com cravos de eternidade

Dos meus olhos a nascer”.

Hoje, vivo no Bairro de Campo de Ourique.

Joaquim Pessoa escreveu o poema, Carlos Mendes interpretou-o 
e deu-lhe ritmo. O tema é incontornavelmente Lisboa, lugar onde 
o músico nasceu e cresceu. Neste postal, descreve a cidade, a par com 
a vida que nela passou. Foi a partir da Alameda D. Afonso Henriques 
que foi conhecendo as restantes ruas e os bairros da capital. 
No entretanto, descobriu o Tejo, “um rio que em Lisboa é quase mar”.

num clube de jazz na Praça da Alegria, com 

passagem obrigatória pelo Ritz Clube. Os encon-

tros na Brasileira. A ida aos fados. As discussões 

sobre tudo e sobre nada nas mesas da Trindade 

à volta do seu famoso bife, regado com muita 

cerveja. A chegada da Liberdade. O 25 de Abril. 

As Canções. Lisboa abraça-nos, beija-nos com 

um olhar cheio de luz. Essa luz única que sur-

preende fotógrafos e realizadores de cinema.

“Lisboa Meu Amor”, escreveu o poeta, eu mu-

siquei e cantei.

“Lisboa tem um vestido azul feito de Mar e 

Guerra e cheira a Laranjas maduras.

Quando as gaivotas trazem no bico os primeiros 

pedaços de Sol, Lisboa deixa correr os cabelos 
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LIFESTYLE

VIAJAR DE FORMA SAUDÁVEL E ECOLÓGICA
Numa altura em que as preocupações ambientais estão cada vez mais em voga e em que os 
cuidados de saúde deixam de tirar férias, algumas das propensões do mercado de viagens 
passam, atualmente, por colocar a tónica em aspetos como o bem-estar físico e mental e uma 
alimentação mais saudável, focando os produtos orgânicos. Estas são, precisamente, algumas 
das tendências identificadas pelo site Revfine.

BEM-ESTAR

Apesar de a tendência para viagens de bem-

-estar não ser um conceito novo, este mercado 

dedicado ao conforto e à saudabilidade está a 

ganhar mais peso: de acordo com o Global Wel-

less Tourism Economy 2018, o interesse por este 

tipo de turismo está a crescer 6,5% anualmente, 

duas vezes mais rápido do que o turismo gene-

ralista (3,2%). A previsão é a de que aumente 

ainda mais depressa nos próximos anos. Por 

enquanto, a América do Norte é quem lidera 

este nicho de mercado, mas é a Europa a maior 

impulsionadora deste tipo de viagens. A região 

Ásia-Pacífico também se encontra em processo 

de ascensão, tendo subido 33% nos últimos dois 

anos. A indústria tem acompanhado esta incli-

nação, pois rapidamente surgiram ofertas para 

fazer face aos viajantes desta índole, nomea-

damente hotéis apetrechados com uma vasta 

gama de equipamentos para oferecer o maior 

e melhor conforto, contando com áreas de spa, 

tratamentos ou ginásios, a quartos preparados 

para fazer ioga ou exercício físico, com vídeos de 

aulas à escolha e disponibilizando bebidas ener-

géticas ou suplementos e banhos de biofreeze 

para depois do treino.  Apesar de este tipo de 

viagens ser convencionalmente mais dispendio-

so, há já muitas marcas e destinos turísticos a 

desenvolverem atividades e a apostarem em 

tornar este movimento mais acessível a todos, 

por exemplo promovendo aulas gratuitas de 

ioga ou meditação, caminhadas em família ou 

passeios de bicicleta.



Tendências | T
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

37

VIAGENS ECOLÓGICAS

Os problemas ambientais e a preocupação com 

o planeta têm vindo a crescer nos últimos tem-

pos. E, em consequência, as viagens ecológicas 

são também uma tendência a ganhar popula-

ridade. O ecoturismo é uma forma sustentável 

de viajar, preservando o património natural e 

cultural e incentivando a sua conservação. Este 

segmento turístico ocupa-se de criar uma maior 

consciência ambientalista através da interpreta-

ção do ambiente. Além disso, promove o bem-

-estar das populações locais. São cada vez mais 

os viajantes que se interessam por temas como 

a pegada de carbono nas suas deslocações até 

ao destino, ou em saber se, na localidade onde 

vão passar as férias, existem opções sustentá-

veis como a de aluguer de veículos elétricos. Há 

até quem inclua nos planos atividades de volun-

tariado. De acordo com o Revfine, a deslocação 

turística para reservas naturais, onde a experiên-

cia de lazer anda a par da preocupação de con-

servar o ambiente e a biodiversidade da região, 

potencia variadas vantagens, como a criação de 

emprego e a dinamização da economia. Além 

disso, o ecoturismo procura proteger as tradições 

locais, prevenindo a sua alteração ou comercia-

lização. A quem está de passagem oferece uma 

maior oportunidade de ficar a saber mais sobre 

a cultura desse lugar.

SAUDÁVEL E ORGÂNICO

Além da crescente preocupação ambiental, 

o cuidado com a alimentação está também 

cada vez mais presente quando se viaja. Mais 

do que a simples curiosidade sobre os pratos 

apresentados, denota-se um maior interesse 

em obter informações sobre os alimentos, 

nomeadamente a sua origem e confeção. Os 

turistas importam-se, cada vez mais, com o 

que estão a consumir e, mais do que aprovar 

o sabor, procuram saber se é ou não saudá-

vel. Por este motivo, hotéis e restaurantes 

têm vindo a aumentar as suas opções mais 

benéficas para a saúde e a apostar em dife-

rentes dietas nos seus menus. Paralelamente, 

o movimento da comida orgânica atrai cada 

vez mais pessoas, conduzindo à criação de 

atividades específicas. Por exemplo, herdades 

agrícolas transformadas em resorts onde os 

hóspedes podem ficar a par dos vários pro-

cessos de produção e usufruir de produtos 

frescos, especialidades locais, ou produtos 

criados artesanalmente. 

VIAJAR SOZINHO

Planear e executar uma viagem sem compa-

nhia tem vindo a deixar de ser pouco usual. É, 

na verdade, uma inclinação crescente nestes 

últimos anos. E as razões que levam alguém 

a embarcar numa viagem a solo podem ser 

diversas. Existem as bleisure travel, que são 

primordialmente deslocações em trabalho, 

mas, alargando o tempo de estadia, podem 

proporcionar espaço para fazer algum turis-

mo, acabando o viajante por aproveitar para 

passear ou conhecer a região. Há quem prefira 

partir à aventura e estar apenas dependente 

da sua espontaneidade e flexibilidade, optan-

do por faze-lo sem companhia. Outras razões 

que levam os turistas a viajar sozinhos podem 

ser a falta de companhia e, por conseguinte, a 

procura de interação social com os habitantes 

locais. Segundo a Travel Market, o aumento 

de estadias a solo veio permitir aumentar a 

oferta de produtos turísticos e de campanhas 

apelativas para este mercado. Em linha com 

esta tendência, a Revfine elegeu vários desti-

nos para viajar sozinho, de que são exemplo 

a Costa Rica, Nova Iorque e a Tailândia, mas 

também alguns países europeus. 
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AGOSTO 2019

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

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

Restaurantes 2

Alojamento 34

Agências de viagens 14

Passeios e circuitos 5

Transferes e rent-a-car 6

Outros 2

TOTAL 63

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de agosto, foram enviadas nove propostas de adesão.

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

publicações Follow Me Lisboa e Revista Turismo de Lisboa;

>	Reuniões com associados e futuros associados.

Mailings enviados
Durante o mês de agosto, foi enviado o seguinte e-mailing:

>	Lisboa Convention Bureau – Atualização Manual de Trabalho 2020

PROMOÇÃO TURÍSTICA

PROMOÇÃO DO DESTINO – CANAIS ONLINE  
– PROJETO DIGITAL

POSTS REDES SOCIAIS
>> Facebook  62

>> Twitter  76

>> Instagram 62

>> Pinterest  31

>> YouTube  1

> VISITAS AO SITE:  738.099

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.

>	MULTIMERCADOS – Gestão da participação, organização e coordenação 

da participação de Portugal e do seu trade nos certames internacionais 

de 2019..

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS
>	ESCANDINÁVIA – Fam trip “TAP Nordics”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes seis elementos;

>	ALEMANHA - Fam trip “A Whole World to Explore – Lisboa e Região”. 

Programa realizado em Lisboa e Região. Presentes sete participantes.

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>	ESPANHA – Blogue “Ruta en familia”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes quatro elementos.

>	ESPANHA – Blogue “86.400.es”. Programa realizado em Lisboa. Presen-

tes dois elementos.

>	EUA – “Holly Fink”. Programa realizado em Lisboa. Presente um elemento;

>	GRÉCIA – Blogue “S4S”. Programa realizado em Lisboa. Presentes três 

elementos;

>	ITÁLIA – “Daniele Vergari”. Programa realizado em Lisboa. Presente um 

elemento;

>	ITÁLIA – Blogue “www.davidpinto.it”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>	ITÁLIA – Blogue “Pandispagna”. Programa realizado em Lisboa. Presen-

tes dois elementos;

>	JAPÃO – TV “NTV”. Programa realizado em Lisboa. Presentes sete elementos.

OUTROS
APOIO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO
>	ALEMANHA – Revista “Geo -Saison”

>	ALEMANHA – Revista “Coca”

>	ESPANHA – Revista “Conde Nast Traveler”

>	EUA – Canal “TravelChannel.com”
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>	EUA – Guia “Michelin” 

>	EUA – Revista “Passport”

>	EUA – Jornal “USA Today”

>	FRANÇA – Guia “Le Petit Futé”

>	HONG-KONG – TV “TVB”

>	ITÁLIA – Jornal “La Repubblica”

>	REINO UNIDO – Revista « Daily Express”

>	REINO UNIDO – Jornal “Evening Standard”

>	REINO UNIDO – Revista “Platinum”

>	REINO UNIDO – Revista “Suitcase”

>	REINO UNIDO – Jornal “The Guardian”

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>	Het Portal  

>	Punto Mice  

>	AMI

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.
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APOIO NAS EDIÇÕES EM LISBOA
>	WCP Kenes;

>	Europeana 2019;

>	ERUS 2019;

>	Diabetes complications;

>	AGM/ ITF 2019 - Annual General Meeting of the International Tennis 

Federation;

>	Conference; 

>	European Rhythmology Days Conference; 

>	EUROAVIA Lisboa 2019.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>	Mercado Escandinávia - Fam trip iniciativa LCB em colaboração 

com o associado Compasso DMC. Presentes dez organizadores de 

eventos da Escandinávia (Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega). 

Programa de visita de três dias realizado na Região de Lisboa (Lisboa, 

Cascais e Sintra).

>	Mercado EUA – VI Evento associative 2021

PROMOÇÃO DE OUTROS PRODUTOS

>	BIRDWATCHING
>	EUA/ UE – Campanha de publicidade com a American Birding Association.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA
>	Edição do número 188 da Revista Institucional do Turismo de Lisboa (RTL).
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MELHORIA DA INFORMAÇÃO 
E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

GUIA FOLLOW ME
>	Produção do nº 284, de agosto;

>	Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>	Lisboa – 261.413

>	Sintra – 52.915

>	Ericeira – 4.685

>	Arrábida - 2.847

>	TURISTAS ATENDIDOS TOTAL: 321.860

>	Lisboa Story Centre – 10.953 visitantes;

>	Arco da Rua Augusta – 25.184 visitantes;

>	Mitos e Lendas de Sintra – 1.247 visitantes;

>	Experiência Pilar7 – 11.267 visitantes;

>	Lisboa Card – 37.118 cartões vendidos;

>	PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 261



_THE HOTEL 
PLAN
THE HOTEL PLAN é uma empresa de marketing 

e consultoria de hoteleiros para hoteleiros. Des-

tina-se, sobretudo, a pequenas unidades inde-

pendentes, pois acredita “em projetos pequenos 

e reais”. Trabalha com proprietários e com ges-

tores de unidades hoteleiras na perspetiva de 

encontrar o melhor posicionamento estratégico, 

quer para a renovação do modelo de negócio, 

quer para a construção ou o reposicionamento 

de uma marca. Assim, presta serviços como de-

senvolvimento de planos de vendas e marketing 

e de planos de comunicação e consultoria estra-

tégica. A adesão à Associação Turismo de Lisboa 

acontece porque, na opinião da fundadora, Va-

nessa Tomé de Seabra, “não faria sentido deixar 

de fazer uma parceria vencedora como esta”. 

Travessa da Mealha, 73A, Alcabideche

Tel.: 912 353 239

www.thehotelplan.com

_BE
O grupo Be é uma cadeia de hostels e aparta-

mentos que já conta com seis edifícios localiza-

dos no centro de Lisboa, tendo o mais recente 

aberto portas no Intendente. A marca procura 

oferecer uma atmosfera relaxante e confortável, 

disponibilizando uma equipa 24 horas por dia 

para ajudar durante a estadia. Os dormitórios 

são equipados com cacifos eletrónicos e acesso 

aos balneários. Aos hóspedes é ainda possível 

aceder gratuitamente ao wi-fi, à televisão e a 

jogos de consola. A cadeia hoteleira procura pro-

mover o convívio, a partilha, a aventura e a tran-

quilidade nos seus espaços. Aderiu à Associação 

do Turismo de Lisboa não só pela divulgação 

que faz dos seus associados, mas também para 

pertencer a uma organização onde a partilha de 

informações e experiências permite melhorar os 

seus serviços e divulgar a marca.

Rua Pascoal de Melo, 127 B, 1.º Esq., Lisboa

Tel.: 215 987 854

belisbonhostel.pt

BOAS-VINDAS
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_THE TINTIN 
SHOP
The Tintin Shop é uma livraria dedicada às aven-

turas do repórter criado por Hergé. Conhecido 

em todo o mundo, este personagem de banda 

desenhada conta com mais de 250 milhões de 

exemplares vendidos e traduzidos para cerca 

de 110 línguas. Localizada em Belém, é a única 

distribuidora de produtos da marca em Portugal, 

bem como uma das dez lojas em todo o mundo 

exclusivamente especializadas no universo Tin-

tin. Neste espaço, além de livros, encontram-se 

produtos como bonecos, puzzles, louça e têxteis. 

E foi considerando a Associação Turismo de 

Lisboa “um ator incontornável de comunicação 

da paisagem cultural lisboeta” que a marca deci-

diu aderir, de modo a fazer parte integrante das 

suas divulgações.

Rua da Junqueira, 450, Lisboa

Tel.: 213 620 480 

@thetintinshoplisboa 

_EASYTOURS
A empresa portuguesa de transporte de luxo 

Easytours disponibiliza serviços personalizados 

em várias zonas do território continental. Dispõe 

de uma frota de veículos topo de gama e de 

serviços como motoristas privados e “vestidos a 

rigor” para proporcionar itinerários e experiên-

cias “de sonho”. Realiza viagens de barco e de 

automóvel, em modelos Tesla, Fisker e Bentley, 

pela região de Lisboa, incluindo a Arrábida, Cas-

cais e Sintra e a zona oeste do País. A razão pela 

qual aderiu à Associação do Turismo de Lisboa 

prende-se com o “sobejamente reconhecido 

prestígio e reconhecimento”, enquanto entida-

de, e pela maior visibilidade que proporcionará 

a esta empresa criada há cinco anos. 

Rua Prof. Henrique Barros, 11 R/C, 

Prior Velho

Tel.: 915 100 242

www.easytours.pt
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MUSEU NACIONAL DOS COCHES

INAUGURA 
PASSADIÇO
 
A passagem do Museu Nacional dos Coches para 

a zona ribeirinha de Belém através da nova pon-

te pedonal já foi inaugurada. A estrutura, com 

rampas de ambos os lados, permite que pes-

soas com mobilidade reduzida, com carrinhos de 

bebé, ou bicicletas também se possam deslocar 

sem ter de recorrer a calhas. Apesar de já ser 

possível realizar a travessia, para a empreita-

da ficar completa falta ainda demolir a antiga 

passagem ali existente e colocar uma platafor-

ma elevatória para cadeiras de rodas nas esca-

das que dão acesso à estação de comboios. É 

que só após o desmantelamento dessa antiga 

ponte se pode passar à construção de uma 

rede subterrânea, necessária para a ativação do 

elevador. 

Av. da Índia, 136, Lisboa

Tel.: 210 732 319

www.museudoscoches.gov.pt

MAAT

DIRETORA 
EXECUTIVA 
VEM DE ITÁLIA

Beatrice Leanza, curadora e crítica de arte, passa 

a ser a nova diretora executiva do MAAT – Museu 

de Arte, Arquitetura e Tecnologia, sucedendo a 

Pedro Gadanho, que deixou o cargo em junho. 

Depois de um processo de seleção por entrevis-

ta, a italiana que ajudou a criar a B/Side Design, 

uma organização internacional, que é fundadora 

do primeiro instituto independente de design e 

investigação na China, The Global School, e atual 

membro do Conselho do Design Trust em Hong 

Kong, foi selecionada por convite. Para a Fun-

dação EDP, “o conhecimento de Beatrice Lean-

za nas áreas da arte contemporânea, design e 

arquitetura será decisivo para a continuação da 

afirmação do MAAT como uma instituição cultu-

ral de referência internacional”. Com a mudança 

de cargos, a direção do museu sofreu uma outra 

alteração, passando a ter, além da diretora exe-

cutiva, um conselho curatorial.

Av. Brasília, Central Tejo, Belém, Lisboa

Tel.: 210 028 130 

www.maat.pt

TEATRO NACIONAL DE SÃO CARLOS

SOPRANO ASSUME 
DIREÇÃO ARTÍSTICA

Elisabete Matos é a nova diretora artística 

do Teatro Nacional de São Carlos. A soprano 

portuguesa sucede a Patrick Dickie, no início 

de outubro. Estudou canto e violino no Con-

servatório de Música de Braga, prosseguiu os 

mesmos estudos em Espanha e estreou-se no 

papel de “Frasquita”, na ópera Carmen, de 

Georges Bizet, no Coliseu do Porto. Atualmen-

te, é professora adjunta convidada na Escola 

Superior de Artes Aplicadas e diretora artística 

do Festival Internacional de Música Religiosa 

de Guimarães desde 2017. Ao longo da sua 

carreira, a cantora lírica já foi condecorada 

três vezes: com o grau de Oficial da Ordem 

do Infante D. Henrique, com o grau de Gran-

de Oficial da mesma ordem honorífica e com 

a Medalha de Mérito Artístico da cidade de 

Guimarães.

Rua Serpa Pinto, 9, Lisboa

Tel.: 213 253 000

www.tnsc.pt
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JARDIM ZOOLÓGICO

MAIS PONTOS 
DE VENDA 
DE BILHETES

Comprar bilhetes para visitar o Jardim Zoológico 

de Lisboa é mais fácil. A recente parceria com a 

Blueticket permite adquirir os passes online ou 

em pontos de venda como a FNAC, a Worten 

ou ainda nas máquinas de venda automática 

do próprio zoo em zonas de grande afluência. 

Esta parceria pretende não só reduzir as filas 

de espera à entrada, mas também simplificar 

e melhorar o processo de venda. Com o mesmo 

objetivo, também o sistema de vendas no site 

do zoo é agora mais simples, passando a existir 

uma opção “Skip the Line”, que consiste numa 

entrada mais direta e sem fila de espera, sendo 

apenas necessário apresentar o passe sem ne-

cessidade de o trocar na bilheteira.

Praça Marechal Humberto Delgado, Lisboa

Tel.: 217 232 900

www.zoo.pt

OCEANARIO DE LISBOA

TEM NOVOS 
RESIDENTES

Há novos inquilinos no aquário da Galeria Sul do 

Oceanário. Provenientes da Austrália, os dragões-

-marinhos-folhosos são parentes dos cavalos-

-marinhos e peritos em camuflar-se devido à sua 

aparência semelhante às algas costeiras. A sua ali-

mentação é feita à base de camarões e, tal como 

os cavalos-marinhos, é o macho o responsável por 

transportar e incubar os ovos. Os dragões-marinhos-

-folhosos são alvo de restritas medidas de proteção 

por parte das autoridades australianas. A principal 

razão pela qual estão a ser ameaçados prende-se 

com a degradação do seu habitat. Sendo uma espé-

cie costeira, vivem em zonas com macroalgas e pra-

darias marítimas, espaços que têm vindo a ser afe-

tados pela atividade humana, pela poluição e pela 

descarga de efluentes. O Oceanário de Lisboa acolhe 

estes novos membros para continuar a aprofundar o 

conhecimento científico e incentivar à preservação 

do seu habitat, tão débil à atividade do Homem.

Esplanada D. Carlos I, Lisboa

Tel.: 218 917 000

www.oceanario.pt

LISBON MARRIOTT HOTEL

OFERECE 
UMA EMENTA 
SUSTENTÁVEL

O restaurante do Lisbon Marriott Hotel vê a sua 

ementa renovada e mais sustentável. Em parce-

ria com a Associação Natureza Portugal (ANP) e 

a par com as outras áreas de restauração do gru-

po, o novo menu diversificou os tipos de peixe, 

escolhendo apenas pescado certificado. O hotel 

passou a ter atenção aos tamanhos mínimos e a 

oferecer melhor informação aos clientes sobre a 

origem do peixe e do marisco. Esta maior preo-

cupação com a vida marítima e com os oceanos 

enquadra-se no projeto Fish Forward, da ANP, 

que consiste em sensibilizar e alterar os compor-

tamentos dos consumidores, a fim de conseguir 

aumentar o número das várias populações ma-

rinhas que estão atualmente sob pressão. Esta 

nova ementa tem por base dois anos de um tra-

balho de pesquisa e análise das espécies, a fim 

de definir qual o pescado que provoca menor 

impacto ambiental.

Av. dos Combatentes, 45, Lisboa

Tel.: 217 235 400

www.lisbonmarriott.com
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TAP AIR PORTUGAL

PÕE MARQUÊS DE POMBAL A VOAR

A TAP batizou mais um Airbus A330neo da 

sua frota de longo curso. Desta vez, a com-

panhia aérea decidiu homenagear o Marquês 

de Pombal, ministro do rei D. José I, conhecido 

por ter reconstruído Lisboa após o terramoto 

de 1755 e por várias medidas políticas que 

tomou na época, como a abolição da escra-

vatura em Portugal continental. A pintura do 

nome na aeronave contou com a presença de 

Tomás Daun e Lorena, descendente do Mar-

quês de Pombal, tendo o primeiro voo partido 

de Lisboa com destino a Recife, no Brasil. A 

transportadora tem vindo a batizar vários dos 

seus aviões de longo curso com nomes de íco-

nes da História de Portugal. O Airbus Marquês 

de Pombal junta-se aos D. Maria II, D. Afonso 

Henriques, D. Dinis, e vários outros. 

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

Tel.: 218 415 000

www.flytap.pt

A ARTE DA TERRA

APRESENTA 
EXPOSIÇÃO SOBRE 
SOPHIA DE MELLO 
BREYNER

A Arte da Terra, no ano em que se comemora o 

centenário do nascimento de Sophia de Mello 

Breyner Andresen, não podia deixar de prestar 

homenagem à escritora. Assim, esta galeria, de-

dicada à criação artística e à cultura portuguesa, 

lançou um desafio a cerca de vinte autores de 

gerações e correntes diferentes: que apresen-

tassem as suas visões sobre a vida da poetisa. 

O resultado desta criatividade está visível numa 

exposição intitulada “Um olhar artístico sobre o 

Universo de Sophia”, patente na galeria até no-

vembro, mês de nascimento da autora de obras 

como “A Menina do Mar”. 

Rua de Augusto Rosa, 40, Lisboa,

Tel.: 212 745 975

www.aartedaterra.pt

SOFITEL LISBON LIBERDADE

CRIA UMA HORTA 
URBANA

Para proporcionar experiências gastronómicas 

com qualidade, saudáveis e sustentáveis, o So-

fitel Lisbon Liberdade, a par com outros hotéis 

do grupo Accor, possui uma horta urbana. Aqui 

são plantadas diversas ervas, frutas e vegetais, 

de forma biológica, destinadas a integrar quer a 

ementa do restaurante, quer a carta de cocktails 

e chás do bar, ou até mesmo os óleos aromáti-

cos do spa. Para plantar neste espaço devem ser 

escolhidos produtos de fornecedores nacionais 

e da época. Além de procurarem oferecer uma 

gama de produtos mais ricos em nutrientes e 

adequados às diferentes necessidades alimen-

tares, pretendem contribuir para modelos agrí-

colas que conservem o meio ambiente e lutar 

contra o desperdício de comida, incentivando e 

sensibilizando os clientes e colaboradores.

Av. da Liberdade 127, Lisboa

Tel.: 213 228 300

www.sofitel.accorhotels.com
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CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

SEGURANÇA NAS PRAIAS 
COM OS BLOQ.IT

Nas praias da Torre e de Paço de Arcos, no conce-

lho de Oeiras, já é possível guardar os objetos de 

valor de forma segura e livre de roubos ou per-

das. É que estas praias passam a estar equipadas 

com cacifos eletrónicos ativados através de uma 

aplicação. Foi a empresa Bloq.it, uma startup 

portuguesa de tecnologia criada este ano, que 

desenvolveu esta ideia. Acessível e controlável 

através de uma aplicação para telemóveis com 

sistema iOs e Android, estes cacifos mostram-se 

seguros e cómodos. Foram colocados junto ao 

areal para os utilizadores terem acesso aos seus 

pertences de forma rápida e fácil. 

Largo Marquês de Pombal, Oeiras

Tel.: 214 408 358 

www.cm-oeiras.pt

CASINO ESTORIL

APRESENTA 
MUSICAL ROMEU 
& JULIETA

O musical “Romeu & Julieta - Do Ódio ao Amor”, 

inspirado na obra de William Shakespeare, está 

em exibição no auditório do Casino Estoril, de 

quinta-feira a domingo. É apresentado, pela pri-

meira vez, numa versão portuguesa, depois de 

ter estreado há 18 anos em Paris e de ter sido 

produzido em dezena e meia de países. A músi-

ca original pertence ao francês Gérard Présgurvic 

e esta versão é encenada e dirigida por Sofia 

de Castro, com produção da Encontro de Sons. 

Este musical traz um olhar sem filtros à história 

do ódio que poucos souberam justificar e que 

só um amor conseguiu redimir. Diverge da peça 

original, ao introduzir a personagem morte para 

o efeito dramático. 

Av. Dr. Stanley Ho, Edifício do Casino Estoril, 

Estoril

Tel.: 214 667 700

www.casino-estoril.pt

DOLCE CAMPOREAL LISBOA

PREMIADO 
NOS WORLD LUXURY 
SPA AWARDS

O Dolce CampoReal Lisboa foi distinguido como 

“Best Luxury Golf Resort Spa”, nos World Lu-

xury Spa Awards, que já anteriormente tinham 

galardoado esta unidade na categoria “Melhor 

Abertura de Spa do Sul da Europa”. Esta recen-

te distinção reconhece a qualidade dos serviços 

prestados aos hóspedes nas áreas da saúde e 

do lazer, reforçando a sua posição no mercado 

nacional. Este hotel abriu portas em 2017 e des-

de então tem vindo a apostar em terapias do 

Sudeste Asiático e tratamentos inspirados em 

medicina indiana e tailandesa. O Dolce Campo-

Real está ainda nomeado para os Portugal Travel 

Awards, conhecidos como “óscares do Turismo”, 

na categoria de “Melhor Resort Hotel em Por-

tugal”. Também esta organização já o tinha no-

meado, no início do ano, como “Melhor Hotel de 

Residências em Portugal”.

Rua do Campo, Turcifal

Tel.: 261 960 900

www.dolcecamporeal.com
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TAGUS MARINA

PROPORCIONA 
PASSEIOS 
DE NATUREZA

Com as suas embarcações 100% elétricas e atra-

cadas junto do Parque das Nações, a Tagus Marina 

está a proporcionar quatro tipos de passeios de 

barco, com o objetivo de dar a conhecer a fauna 

e flora presentes na Reserva Natural do Estuário 

do Tejo. As viagens têm sempre como ponto de 

partida o local onde estão atracadas e diferem so-

bretudo na duração. Permitem explorar a zona ri-

beirinha, visitar os mouchões da Póvoa, do Lombo 

e de Alhandra, assim como o Mar da Palha. Nestes 

percursos, é possível observar algumas aves aquá-

ticas, como as garças, os flamingos, os maçaricos, 

ou os guinchos, sendo que no de maior duração é 

também feita uma passagem pela Lezíria. A em-

presa, que procura ser uma referência de turismo 

de natureza no estuário do Tejo, fornece ainda a 

opção de estadia em barcaças típicas britânicas, 

em que cada uma é um apartamento equipado 

com os convencionais produtos e aparelhos. 

Passeio do Adamastor, Edifício Nau,1, Lisboa           

Tel.: 918 547 383
www.tagusmarina.com

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

CELEBRA A FEIRA ANUAL DE OUTUBRO

A feira anual de outubro está de regresso ao 

Parque Urbano de Vila Franca de Xira, de 2 a 

13 de outubro. Nela se inclui, como habitual-

mente, o Salão de Artesanato, que, nesta sua 

39ª edição, conta com a presença de dezenas de 

artesãos de várias regiões do país. Assim, duran-

te dez dias, vai ser possível apreciar e comprar 

matérias-primas, têxteis, e trabalhos únicos pro-

duzidos em diversos materiais como cerâmica, 

metal, madeira, cortiça e vidro. O recinto exte-

rior, além de animações para todas as idades, 

vai ter um espaço dedicado à prova de petiscos, 

sem esquecer as farturas e as castanhas as-

sadas. Numa feira que celebra a tradição, não 

podiam deixar de fazer parte do programa as 

esperas de toiros nas ruas da cidade.

Rua Dr. Manuel de Arriaga, 24, R/C Dto., 

Vila Franca de Xira

Tel.: 263 285 600

www.cm-vfxira.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

TRAZ DE VOLTA 
A LISBONWEEK 

A 5ª edição LisbonWeek já tem data marcada: 

acontece de 26 de outubro a 3 de novembro. 

O evento que visa dar a conhecer ao público o 

património material e imaterial menos visitado 

da cidade de Lisboa coloca este ano em des-

taque o bairro da Ajuda. Durante mais de uma 

semana realizam-se várias atividades culturais, 

como o projeto Inside Out, de caráter humani-

tário, que, através de uma instalação de arte 

urbana, pretende mostrar que os moradores da 

praceta 2 de Maio e do Casalinho pertencem à 

mesma comunidade. Um outro projeto, que par-

te do mesmo objetivo, intitula-se A Minha Ajuda 

e consiste num concurso fotográfico, em que, 

através das redes sociais, os moradores deste 

bairro enviam as suas fotografias, que depois 

serão impressas e expostas no pátio da junta da 

freguesia. Nesta iniciativa cultural, há também 

espaço para moda, destacando o trabalho de um 

lenço de seda inspirado neste local e produzido 

por Fernanda Lamelas, e ainda um concerto de 

órgão de tubos no interior da Igreja da Boa-Hora.

Paços do Concelho, Praça do Município, Lisboa

Tel.:213 236 200

www.cm-lisboa.pt

FEIRA ANUAL 
DE OUTUBRO

Pavilhão Multiusos e Parque Urbano

2 A 13 DE OUTUBRO

4 A 13 DE OUTUBRO    

Vila Franca de Xira  
2 0 1 9
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BELAS CLUBE DE CAMPO 

TEM NOVO SECRETÁRIO DE GOLFE

Lourenço Bento assumiu funções como Secretário

do Golfe do Belas Clube de Campo, suceden-

do a Gonçalo Costa. O mais recente mem-

bro do departamento possui vários anos 

de experiência na área e a sua carreira tem 

vindo a crescer nos últimos anos em clubes 

de referência na região de Lisboa. O diretor da 

equipa, Paul Saunders, revela-se “satisfeito” 

pelo aumento do registo do número de voltas 

desde o início do ano e salienta os novos 

objetivos: “Estamos com uma nova dinâmica, 

com uma nova estratégia e a implementar 

diversos melhoramentos no campo. Que-

remos continuar a merecer a confiança dos 

jogadores e a ser reconhecidos como um 

dos melhores campos do mundo”. Recen-

temente, o Belas Clube de Campo passou a 

integrar a IMG Prestige Clubs, onde se encon-

tram alguns dos melhores campos do mundo.  

Alameda do Aqueduto, Belas

Tel.: 219 626 600

www.belasclubedecampo.pt

SHERATON CASCAIS RESORT

TRÊS PROGRAMAS 
DE ATIVIDADES

O Sheraton Cascais está a promover a região e 

a dar a oportunidade aos hóspedes de conhe-

cerem melhor as potencialidades das redon-

dezas do resort. Com esse propósito, criou três 

programas distintos abrangendo Cascais, Sintra 

e Lisboa e diferentes atividades para os vários 

públicos. Assim, para os clientes que preferem 

planos mais radicais existem duas opções: uma 

aula de surf, numa das praias da linha, como 

Guincho ou Carcavelos, ou um passeio a cavalo 

na Quinta da Marinha. Se os hóspedes quiserem 

saber mais sobre a cultura da região, o resort 

oferece a possibilidade de conhecerem o Palácio 

da Pena e o Chalé da Condessa d’Ella, em Sintra, 

e ainda um passe para o Bairro dos Museus, em 

Cascais. Por fim, e sobretudo para os turistas que 

realizam férias em família, existe um programa 

dedicado aos mais novos que passa por uma 

visita ao Jardim Zoológico de Lisboa e por um 

conjunto de atividades no hotel, para crianças 

até aos 12 anos.

Rua das Palmeiras, lote 5, Cascais

Tel.: 214 829 100

www.sheratoncascaisresort.com 

HOTEIS HERITAGE LISBOA

DOAM 90 
TONELADAS 
DE ARROZ

Ao longo de todo o ano de 2018, os colaborado-

res das cinco unidades dos Hotéis Heritage Lisboa 

estiveram envolvidos na separação seletiva das 

cápsulas de café consumido nas várias casas e 

edifícios históricos reabilitados pelo grupo para o 

turismo. Posteriormente, a Nespresso procedeu 

à reciclagem das mesmas, separando as borras 

do alumínio e utilizando-as para a fertilização 

dos campos de arroz. Com este compromisso 

social, de sustentabilidade e de responsabilida-

de ambiental, a cadeia hoteleira conseguiu doar 

ao Banco Alimentar Contra a Fome um total de 

90 toneladas daquele cereal considerado a base 

da alimentação de mais de metade da popula-

ção mundial. 

Av. da Liberdade, 30, Lisboa

Tel.: 213 218 200 

www.heritage.pt
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BRINCAR DIANTE 
DE DEUS
A comemorar 25 anos de abertura ao público, o Mu-

seu Arpad Szenes – Vieira da Silva apresenta “Brincar 

Diante de Deus. Arte e Liturgia”, uma mostra inédita 

de obras de artista criadas para integrar espaços re-

ligiosos ou para serem usadas durante o culto. Ao 

nome da exposição juntam-se os de Henri Matisse, 

Vieira da Silva e Lourdes Castro, pois são eles que as-

sinam as obras presentes, idealizadas para servirem 

um propósito religioso. Entre as obras, encontram-se 

as vestes litúrgicas realizadas por Matisse para a Ca-

pela de Nossa Senhora do Rosário, em Vence, e as 

imagens dos vitrais que Vieira da Silva projetou para 

a Igreja de Saint-Jacques de Reims. 

Museu Arpad Szenes – Vieira da Silva, até 27 

de outubro, de terça a domingo, das 10:00 

às 18:00. Entrada: 5 euros, geral; 2,50 euros, 

estudantes e reformados; grátis, <12 anos. 

Mais informação em: fasvs.pt

EA LIVE
Fastfest é o conceito que está na origem do EA 

LIVE. Isto significa que, ao longo de cerca de oito 

horas, se pode assistir a atuações de sete ban-

das – Keep Razors Sharp, Stereossauro, The Gift, 

Capitão Fausto, Diabo na Cruz, Capitão Fausto, 

Paus, e Gabriel O Pensador – com a duração de 

40 minutos cada. Enquanto decorrem as mudan-

ças do palco, entre concertos, vão existir vários 

DJ set de 20 minutos. A diversidade continua a 

ter lugar de destaque: há rock, pop e rap, assim 

como há artistas consagrados e novos talentos. 

Em comum têm a língua portuguesa.

Campo Pequeno, dia 12 de outubro, às 18:00. 

Entradas: 18 euros. Mais informação em: 

www.campopequeno.com

A DIVA 
E O MAESTRO 
EM OPERAH! AH! AH!
A ópera junta-se ao humor, com a soprano cana-

diana Natalie Choquette, que apresenta “A Diva 

e o Maestro em Operah! Ah! Ah!”. Após desco-

brir a ópera, aos 11 anos, em Itália, Natalie estu-

dou canto e piano. Mais tarde, em 1993, decidiu 

aliar a voz ao sentido de humor e criou a Diva 

Cómica, uma personagem com milhares de fãs e 

que conquistou prémios mundialmente. Agora, 

a sua reconhecida capacidade de interpretação 

de temas de “Turandot” com rolos no cabelo e 

a comer espaguete ou de cantar “Summertime” 

enquanto arranja as unhas vai poder ser vista e 

ouvida no Centro Cultural de Belém. 

Centro Cultural de Belém, Praça do Império, 

dia 19 de outubro, às 21:00. Entradas: a partir 

de 20 euros. Mais informação em: www.ccb.pt
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