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Lisboa prepara-se para acolher mais uma 

edição da Web Summit, a maior conferência 

sobre tecnologia que se realiza na Europa. 

Os números associados ao evento atestam, 

por si mesmos, a dimensão e a notoriedade 

desta conferência, para a qual são esperados 

70.000 participantes, entre os quais mais de 

1.500 investidores, gigantes tecnológicos de 

170 países e 2.600 jornalistas. Ao longo de 

quatro dias, o mundo estará, literalmente, “de 

olhos postos” em Lisboa, capital da tecnolo-

gia onde o futuro, que se quer inovador, será, 

por excelência, o mote das apresentações de 

prestigiados oradores, provenientes dos qua-

tro cantos do mundo.  Porém, mais do que um 

desafio, esta será também uma oportunidade 

para confirmar as razões pelas quais prevale-

ceu a candidatura da cidade à organização da 

Web Summit. Empreendedorismo e inovação 

serão, pois, dois dos múltiplos atributos am-

plamente reconhecidos a Lisboa, que estarão 

em destaque no decorrer do evento. E ao 

revelar-se cada vez mais atrativa para negó-

cios e empresas, Lisboa – cujo crescimento de 

startups duplica o da média europeia – tem-

-se evidenciado como anfitriã de exceção, 

apta a receber os mais diversos eventos, seja 

pela natureza dos mesmos ou pelo número de 

participantes. Qualidade, diversidade e versa-

tilidade das infraestruturas, boas acessibilida-

des, rede de transportes eficiente, segurança 

e elevado profissionalismo dos envolvidos são 

alguns dos fatores que estão na base do su-

cesso já alcançado.    

Multifacetada e cosmopolita, Lisboa continua, 

assim, a ser referência em estudos realizados 

por entidades internacionais. Foi o caso do 

CAPITAL DA TECNOLOGIA 

E  | Editorial

Observatório das Cidades Culturais e Criati-

vas, uma ferramenta online criada pela Co-

missão Europeia, que a considerou como uma 

das cidades europeias com maior dinamismo 

cultural. Mas, longe de se ficar por aqui, Lis-

boa continua a ser citada por muitos outros 

motivos. Estou a lembrar-me, concretamente, 

do facto de em 2020 ser a anfitriã do maior 

evento de inovação sustentável do mundo, o 

Planetiers World Gathering (PWG). Na qua-

lidade de Capital Verde Europeia, a capital 

portuguesa acolherá esta iniciativa, na qual 

estarão presentes personalidades de reno-

me internacional. Também em 2020, será 

palco de uma palestra para debater os Ob-

jetivos para o Desenvolvimento Sustentável 

até 2030… E poderia continuar a citar muitas 

outras iniciativas agendadas para a nossa ci-

dade, mas a lista seria exaustiva, não fosse 

Lisboa um dos destinos mais desejados inter-

nacionalmente. 
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LISBOA PREPARA-SE PARA 
ACOLHER MAIS UMA 

EDIÇÃO DA WEB SUMMIT

ENTRE AS CIDADES 
EUROPEIAS COM MAIOR 
DINAMISMO CULTURAL

ANFITRIÃ DO MAIOR 
EVENTO DE INOVAÇÃO 

SUSTENTÁVEL DO MUNDO

José Luís Arnaut
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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A capital portuguesa é uma das cidade euro-

peia com mais dinamismo cultural, posicionan-

do-se à frente de Dublin, Copenhaga, Amester-

dão e Atenas. É ainda a que mais “empregos 

baseados em criatividade e conhecimento” 

gera, entre as demais da sua categoria. 

Este ranking decorre de um estudo realiza-

do pelo Observatório das Cidades Culturais e 

Criativas, uma ferramenta online criada pela 

Comissão Europeia que pretende retratar, ava-

liar e potenciar “a riqueza cultural e criativa” 

da Europa. Categoriza as regiões com base 

no número de habitantes, sendo que Lisboa 

se insere no grupo XL por ter entre 500 mil 

a um milhão de residentes. Recorrendo a 

uma amostra de 190 cidades em cerca de 30 

países, a segunda edição desta ferramenta 

abrangeu nove dimensões de análise, com 

a capital portuguesa a destacar-se em, pelo 

menos, quatro delas. No que diz respeito à 

“participação cultural e atratividade”, Lisboa 

surge em segundo lugar e em termos de “ins-

talações e espaços culturais” ocupa a terceira 

posição deste ranking.

COMISSÃO EUROPEIA

LISBOA É UMA DAS CIDADES 
COM MAIS “DINAMISMO CULTURAL” 
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Lisboa vai acolher, no início do próximo ano, a 

Social Good Summit. Sob licença da Fundação 

das Nações Unidas, que organiza todos os anos 

este evento, e com o apoio da Casa do Impacto, 

do Hub de Empreendedorismo e Inovação da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a capital 

será palco de uma palestra que irá contar com 

ativistas, agentes políticos, artistas, empreende-

dores, estudantes e empresários para debater 

os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentá-

vel até 2030. 

Os Global Goals, também assim denominados, 

foram criados pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) e consistem num conjunto de 

17 missões globais a cumprir até 2030, com o 

propósito de criar um novo modelo global de 

sustentabilidade. Para alcançar estes objetivos, 

é necessário existir um projeto mundial de mu-

dança onde todos devem participar. Foi neste 

sentido que foi criada a Social Good Summit, 

um fórum de referência na discussão de temas 

sociais e ambientais, organizado anualmente 

pela empresa de media Mashable e pela Fun-

dação da ONU. 

Pensado para cerca de mil pessoas, o evento 

chega a Lisboa pelas mãos da It’s About Impact, 

uma associação sem fins lucrativos dedicada a 

eventos e conteúdos de impacto para um pú-

blico alargado. É a primeira vez que a cimeira 

decorre em Portugal, mas não é a sua estreia 

fora dos Estados Unidos. Mais de 100 cidades 

em todo o mundo já foram anfitriãs destas ses-

sões, em que têm participado ativistas e deci-

sores políticos como Al Gore, Melinda Gates, 

Richard Branson, Joe Biden, Whoopi Goldberg 

e, mais recentemente, Greta Thunberg.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

LISBOA RECEBE A SOCIAL GOOD SUMMIT EM 2020

WTTC

PORTUGAL CRESCE MAIS 
DO DOBRO DA EUROPA

O Conselho Mundial do Turismo (WTTC) di-

vulgou um estudo em que estima que, até 

ao final do ano, Portugal continue a crescer 

no que diz respeito a este setor de ativida-

de.  Assim, o WTTC revela que o País registou 

uma subida de 5,33%, mais do dobro da mé-

dia europeia, que se situa nos 2,5%. No ano 

passado, o registo era de um crescimento de 

3,1%, sobretudo graças à maior afluência de 

visitantes provenientes de regiões como os 

Estados Unidos, o Canadá, a China e o Brasil.  

Segundo os dados divulgados, em termos 

económicos, um em cada cinco euros de 

receitas geradas é proveniente da atividade 

turística. Este segmento é também respon-

sável por 21,8% do emprego tendo criado 

cerca de 1,05 milhões de postos de trabalho. 

Numa leitura destes resultados, a presidente 

do conselho, Gloria Guevara, destaca que o 

investimento nesta área tem dado resultados: 

“Foram feitos avanços tremendos na estraté-

gia nacional para o turismo, com as receitas 

do setor a crescerem 45% nos últimos três 

anos”.
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Em 2020, Portugal vai receber aquele que é con-

siderado o maior evento de inovação sustentável 

do mundo, o Planetiers World Gathering (PWG). 

Enquanto Capital Verde Europeia, Lisboa será an-

fitriã desta iniciativa, durante os dias 23, 24, 25 

de abril. Personalidades como o fotógrafo Joel 

Sartore, fundador do projeto Photo Ark; Daymond 

John, um dos investidores do famoso programa 

“Shark Thank”; Mohan Munashinge, Prémio No-

bel da Paz em 2007; Gina McCarthy, antiga ad-

ministradora da Agência de Proteção Ambiental 

norte-americana; Mike Berners-Lee, autor do 

best-seller “There is No Planet B”, são alguns dos 

oradores já confirmados. 

Marcado para a Altice Arena, com o apoio da 

Douro Generation, o evento será composto 

por três palcos destinados a diferentes públi-

cos: um dirigido a empreendedores e startups, 

outro que permitirá mostrar o que as cidades 

e os municípios estão a fazer e de que forma 

estão a contribuir para a sustentabilidade dos 

seus territórios e, por último, um espaço para 

o Planetiers Marketplace, que terá uma área se-

melhante a uma montra de produtos, soluções 

e serviços ecológicos, de forma a expor o que já 

existe no mercado. 

As receitas turísticas em Portugal deverão cres-

cer 6% este ano. Este dado foi avançado por 

Ana Mendes Godinho, em setembro, então na 

qualidade de secretária de Estado do Turismo. A 

governante, que tomou, entretanto, posse como 

ministra do Trabalho, disse esperar que, até ao 

final de 2019, os rendimentos provenientes 

desta atividade alcancem os 17 mil milhões de 

euros e que o número de hóspedes chegue aos 

27 milhões, ultrapassando em dois milhões os 

valores do ano passado. “O que está a aconte-

cer é que estamos a crescer mais nos meses de 

época baixa do que nos de época alta”, afirmou 

a governante, no âmbito do Dia Mundial do Tu-

rismo. “Temos um crescimento acumulado de 

janeiro a julho de 7%, em termos de hóspedes, 

e de 7,3%, em termos de proveitos hoteleiros”, 

referiu, sublinhando a subida do emprego cons-

tante e sem picos de sazonalidade. Segundo 

Ana Mendes Godinho, nos últimos três anos, 

Portugal cresceu 45% em receita turística e, gra-

ças à “aposta na diversificação de mercados”, 

está a aumentar o número de visitantes de na-

cionalidade israelita (20%), americana (19%) e 

chinesa (18%). Também os dados do Instituto 

Nacional de Estatística apontam para um acrés-

cimo de 7,3% dos proveitos, cerca de 2.319,9 

milhões de euros, e uma subida de 6,9% no que 

diz respeito ao alojamento, traduzindo-se numa 

receita de 1.727,2 milhões de euros. 

PLANETIERS WORLD 
GATHERING

MAIOR EVENTO 
DE INOVAÇÂO 
SUSTENTÁVEL 
EM LISBOA

RECEITAS TURÍSTICAS 

PODEM ALCANÇAR OS 17 MIL MILHÕES 
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Graças a um auto de cedência da Direção-Geral do 

Tesouro à Câmara Municipal de Oeiras, a área da 

Quinta de Cima, onde se inserem a Casa da Pesca 

e a antiga Estação Agronómica Nacional, vai ser 

recuperada. Está previsto um investimento de 10 

milhões de euros para a requalificação deste espa-

ço que se encontra vedado ao público dado o seu 

estado de degradação e o risco de ruína.  

O património nacional vai ser cedido por um pra-

zo de 44 anos, podendo, durante esse período, o 

município desenvolver um projeto de reabilitação 

com os objetivos de preservação, recuperação 

monumental e usufruto pela população. No que 

toca ao restauro dos imóveis, as intervenções 

a realizar irão igualmente beneficiar o Instituto 

Nacional de Investigação Agrária e Veterinária 

(INIAV), que ali se encontra sediado. A juntar a 

isso, no que concerne à manutenção e dinami-

zação patrimonial, bem como à fruição dos mes-

mos, foi assinado um protocolo com o Ministério 

da Defesa com o intuito de dinamizar a utilização 

pública do Forte do Areeiro, onde será instalado o 

Centro de Interpretação da Barra. 

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

INVESTE 
10 MILHÕES 
EM PATRIMÓNIO

Portugal continua a atrair apostas no setor 

hoteleiro. Só no primeiro semestre do ano fo-

ram captados 166 novos projetos para hotéis 

em todo o País, mais 23% do que no mes-

mo período no ano passado. Os dados são do 

Confidencial Imobiliário, segundo o qual, neste 

intervalo de tempo, a cidade de Lisboa captou 

13 novos investimentos, dois deles serão de 4 

ou mais estrelas e os restantes de categorias 

inferiores. No total, irão ocupar uma área mé-

dia de 3180 m2.

De acordo com o mesmo levantamento, fo-

ram 95 os concelhos a receber processos de 

licenciamento, tendo sido a região norte a que 

maior interesse captou, com 36 novos planos 

turísticos. No entanto, é a capital que detém 

maior número de unidades hoteleiras por área 

metropolitana (29), ganhando à cidade Invic-

ta por quatro espaços. De salientar ainda que 

o Alentejo está a despertar o interesse dos 

investidores, tendo recebido 32 novas propos-

tas. No total, este crescente de interesse pelo 

setor coloca Portugal no quarto lugar da tabe-

la dos países europeus.

INVESTIMENTO HOTELEIRO

PORTUGAL O QUARTO DA EUROPA COM MAIS PROJETOS 
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Arroios subiu ao pódio e arrecadou o primeiro 

lugar na tabela que engloba os 50 bairros mais 

cool em todo o mundo. Mais de 27 mil pessoas 

pelos quatro cantos do planeta elegeram aque-

les que consideravam os melhores bairros das 

suas cidades, a partir de uma lista elaborada por 

editores e jornalistas do grupo Time Out. 

E Arroios, pela sua arte urbana, cultura underground 

e heterogenia, que se destaca desde o campo de 

basquetebol pintado por Akacorleone à neoclássica 

Biblioteca Municipal de São Lázaro, passando pelos 

restaurantes que oferecem gastronomia de várias 

geografias, foi considerado pelos jurados como o 

novo centro dinâmico e intelectual de Lisboa. 

Igualmente no topo da tabela encontram-se os 

bairros de Shimokitazawa, em Tóquio, conside-

rado jovem e divertido; e de Onikan, na Nigéria, 

um local histórico caracterizado pelos quartéis 

militares e pelas casas coloniais do período an-

terior à independência. A fechar o top três en-

contra-se Wedding, uma região conhecida pelos 

seus mercados movimentados, pubs clássicos 

e os vastos espaços públicos, nos arredores de 

Berlim, na Alemanha. 

REVISTA TIME OUT

ARROIOS É O BAIRRO MAIS COOL DO MUNDO

O aeroporto Humberto Delgado recebe dois 

novos voos a partir do próximo ano. A Ryanair 

anunciou novas rotas para o verão de 2020 

e, assim, a partir de março e até outubro, 

os aviões da companhia aérea low cost vão 

descolar das cidades espanholas de Málaga e 

Valência até à capital portuguesa. Em ambos 

os casos, com uma periodicidade de três vezes 

por semana. 

MÁLAGA E VALÊNCIA

NOVOS VOOS 
PARA LISBOA
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O Jetcost, site de pesquisa de preços para 

voos, hotéis e aluguer de carros, referencia 

Portugal como sendo o segundo país da Eu-

ropa onde os turistas são mais bem acolhidos.  

A equipa deste motor de busca realizou uma son-

dagem sobre as experiências dos europeus duran-

te as férias, pedindo aos viajantes para darem a 

sua opinião relativamente aos habitantes do país 

onde estiveram de férias com as opções “agra-

dáveis, desagradáveis ou nenhuma das duas”. 

Setenta por cento dos inquiridos responderam 

positivamente sobre Portugal, colocando-se no 

segundo lugar da tabela e dando a liderança à 

Holanda. Para aprofundar a razão da escolha, 

JETCOST

PORTUGAL É O SEGUNDO PAÍS 
MAIS HOSPITALEIRO DA EUROPA

pediu-se aos respondentes para identificarem 

algumas características dos portugueses, com a 

resposta mais frequente a ser “muito hospita-

leiros e amáveis”. Também o facto de estabe-

lecerem conversa e tentarem ensinar os costu-

mes foram outras das qualidades evidenciadas, 

às quais se junta o fator simpatia. 
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A CONVITE DA AUTARQUIA

VITOR COSTA É EMBAIXADOR DE SETÚBAL

COORDENADORA DO LISBOA CONVENTION BUREAU

“OS [BONS] RESULTADOS ESTÃO À VISTA”

O diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa 

e presidente da Entidade Regional de Turismo da 

Região de Lisboa (ERT-RL), Vitor Costa, é um dos 

novos embaixadores de Setúbal, integrando um 

grupo de 106 personalidades nacionais, de vá-

rias áreas de atividade, que aceitaram o desafio 

de promover as mais-valias do concelho.

Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Se-

túbal, que deposita nos embaixadores a confiança 

para darem a conhecer “o canto mais azul de Portu-

gal”, promovendo “uma região que é um mundo”.

Um repto que se inscreve naquela que é a missão 

da ATL e da ERT-RL e que, portanto, levou Vitor Cos-

ta a responder positivamente ao convite que lhe 

foi feito pela autarca local, Maria das Dores Meira. 

“É um convite que muito me honra, tanto a nível 

pessoal como profissional. E é com todo o gosto 

que abraço esta causa de contribuir para um maior 

conhecimento de Setúbal e do seu património, o 

que, aliás, já vimos a fazer na associação, no en-

tendimento de que a concertação de esforços é 

benéfica para toda a região”, afirma.

O estatuto de embaixador é acompanhado, sim-

bolicamente, de um diploma e de uma “mala 

diplomática”, com alguns dos objetos e produtos 

mais significativos do concelho: é o caso de um 

roteiro turístico e de uma garrafa de moscatel. 

A coordenadora do Lisboa Convention Bureau 

(LCB), Alexandra Baltazar, considera que os re-

sultados da promoção de Lisboa como destino 

Este foi o segundo ano desta iniciativa, que, 

além de Vitor Costa, distinguiu nomes como o 

comendador Rui Nabeiro, o treinador de futebol 

José Couceiro, e o cantor Nuno Guerreiro. 

No que toca à Meetings Industry, concretizou 

que os mercados “mais importantes” para a 

capital são o norte-americano, o alemão e o 

inglês. Mas ressalvou que “há outros merca-

dos europeus a serem trabalhados através de 

ações que implicam imprensa e a familiariza-

ção com Lisboa no que toca a eventos”. Sobre 

o potencial do mercado asiático, Alexandra 

Baltazar sustentou que há probabilidades de 

expansão no que toca à captação de eventos, 

indicando que, no ano passado, o LCB acom-

panhou uma fam trip e um workshop com 19 

buyers chineses, acontecimento que suscitou 

“vontade de continuar”. No entanto, no seu 

entender, ainda “faltam ligações e a base na 

oferta do destino, incluindo guias oficiais que 

falem mandarim”.

No que diz respeito às ligações aéreas, obser-

vou-se um aumento de voos e gateways, so-

bretudo provenientes da América do Norte. Este 

crescimento permite, segundo a coordenadora 

do LCB, “consolidar a atratividade” da capital 

junto da Meeting Industry, bem como a captação 

de feiras de maiores dimensões. 

de turismo de negócios “estão à vista de todos”, 

tanto no que diz respeito ao empreendedoris-

mo, como ao investimento, quer público, quer 

privado. Esta posição foi assumida em entrevista 

à revista Event Point, uma publicação que se de-

bruça sobre a organização e gestão de eventos, 

e em que se revela orgulhosa pelo facto de 

Lisboa ser reconhecida pela sua hospitalidade. 

Sublinhou que a cidade se tem vindo a desta-

car no que diz respeito ao segmento do turismo 

de negócios, nomeadamente para a realização 

de congressos e feiras, com uma oferta mere-

cedora de atratividade e notoriedade. Assim se 

explica que esteja em sexto lugar na tabela da 

Associação de Congressos e Convenções Inter-

nacionais (ICCA). Uma conquista que, segundo 

Alexandra Baltazar, se deve a um fator especial, 

nomeadamente o trabalho e o investimento dos 

associados do LCB, os “responsáveis finais pela 

concretização e pelo sucesso dos eventos em 

Lisboa”. Deu como exemplo o mais recente re-

corde europeu obtido no congresso da European 

Academy of Allergy & Clinical Immunology, onde 

participaram mais de oito mil pessoas. 
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TRANSPORTE EM TÁXI: 
A REINVENÇÃO 
DE UMA TRADIÇÃO

CARLOS RAMOS
PRESIDENTE DA AUTOCOOPE – COOPERATIVA 
DE TÁXIS DE LISBOA, PROPRIETÁRIA DA MARCA 
COOPTÁXIS

A Autocoope é 
proprietária da 
Cooptáxis, desde 
julho de 2010. 
Agora, a marca está 
a reinventar-se, e 
o seu presidente, 
Carlos Ramos, 
garante: “Há um 
novo mundo focado 
numa tradição que 
nunca passará de 
moda”. Com mais 
de 1.200 táxis e 
2.400 profissionais, 
a empresa investiu 
três milhões de 
euros num novo call 
center, reforçou a 
aposta no digital 
e na formação 
profissional, 
e revela-se 
preocupada com 
o meio ambiente. 
Este último ponto 
reflete-se na 
descarbonização 
da frota, que conta 
com táxis híbridos e 
elétricos. 
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O que pretendem transmitir 

com o slogan “Cooptáxis, um 

mundo que o faz viajar!”? 

É fundamental estar atento às 

novas necessidades da comunidade 

e avaliar tendências de evolução. 

Nesse sentido, a Cooptáxis dispo-

nibiliza, no atual momento, servi-

ços digitais como o NETAXI – para 

computadores –, a app TaxiClick 

– para smartphones – e os quios-

ques Taxi&Go – em locais públicos 

de grande afluência. Todos estes 

já representam 14% do total das 

viagens realizadas. Se somarmos 

os tradicionais Tours e Transfers, o 

clássico dos clássicos “Táxi pedido 

na rua” e o novo call center, de fac-

to, há um mundo com elevadíssima 

capacidade de resposta aos nossos 

10 milhões de passageiros, 24 ho-

ras por dia, sete dias por semana, 

todos os dias do ano.

Ao nível da formação profissio-

nal interna, que investimento 

tem sido feito para dar resposta 

às necessidades dos turistas?

Para prestar um serviço de qualida-

de superior aos turistas, está a ser 

feito um investimento de dezenas 

de milhares de euros na formação 

profissional. Os motoristas da Coop-

táxis estão a aprender melhor o in-

glês e o francês, e estão em cursos 

de suporte básico de vida, primei-

ros socorros e combate a incêndios. 

Uma mais-valia no mercado de 

transporte de passageiros em veí-

culos ligeiros.

E em termos de serviços? 

A Cooptáxis mantém uma relação 

estreita com o Turismo de Lisboa 

para garantir o melhor acolhimento 

aos turistas na chegada a Portugal. 

As viagens através de Táxi Voucher 

– valor fixo – multiplicam-se, e a 

implementação da fatura eletróni-

ca certificada nas nossas viaturas 

tornou totalmente transparente os 

valores a pagar. Os turistas reconhe-

cem, cada vez mais, esta diferença 

de tratamento, e os nossos serviços 

de Transfers e Tours são dos mais 

procurados por quem visita Portugal. 

Lisboa, Cascais, Sintra, Setúbal, Évo-

ra, Fátima, Coimbra são as viagens 

mais requisitadas. A procura cresceu 

300%, no espaço de um ano.

A sustentabilidade é uma preo-

cupação para a Autocoope? Em 

que sentido?

Absolutamente. Antes de qual-

quer organização está o ecossis-

tema. Pela nossa mão, o mais 

recente diagnóstico ambiental 

atribui-nos a classificação de “Ex-

celente”, com a nota de 91%. 

Temos exemplos: nos últimos dez 

anos, o número de quilómetros 

percorridos sem cliente a bordo 

reduziu-se, de 55% dos quilóme-

tros totais para 45% dos quiló-

metros totais; reduzimos a idade 

média da frota de 11 anos para 

cerca de oito – em algumas frotas 

integrantes do sistema Cooptáxis, 

para cerca de seis anos –; e com 

uma redução contínua e susten-

tada, de um consumo médio de 

8,99 litros por cada 100 quilóme-

tros, verificado em 2008, para um 

consumo de apenas 7,35 litros 

por cada 100 quilómetros, em 

2018, o que correspondeu a uma 

redução acumulada de 18,3%. 

Quer a redução do número de 

quilómetros improdutivos, quer a 

redução do consumo de combus-

tível por quilómetro tiveram um 

impacto significativo no equilíbrio 

de exploração do setor, com o 

A pensar na inclusão social de 

cegos e amblíopes, promoven-

do uma melhor mobilidade, a 

Cooptáxis lançou um serviço que 

permite o acompanhamento 

áudio nas viagens, sem custos 

adicionais. Chama-se Áudio-Táxi 

e, na prática, através do sistema 

alta voz, dá as boas vindas ao 

passageiro, identifica o número 

do táxi, qual a tarifa que está a 

ser aplicada, relata a passagem 

por ruas e locais, a mudança de 

tarifa, caso se justifique, e o valor 

total a pagar com os respetivos 

suplementos, se necessários. No 

fim, agradece ao passageiro a 

sua escolha e volta a identificar o 

número do táxi que prestou a via-

gem. Um serviço, nesta primeira 

fase, apenas em português, mas, 

num futuro próximo, também em 

inglês e francês. Parceiros desta 

iniciativa são a Secretaria de Es-

tado para a Inclusão das Pessoas 

com Deficiência, a Associação de 

Cegos e Amblíopes de Portugal, 

a Associação dos Deficientes das 

Forças Armadas, o Instituto Na-

cional para a Reabilitação e a ve-

reação da Mobilidade da Câmara 

Municipal de Lisboa.

Inclusão Social

Estamos a 
mudar conceitos 
até ao nível da 
linguagem: não 
há clientes, há 
passageiros; 
não há serviços, 
há viagens



E  | Entrevista

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

14

peso do custo com gasóleo nos 

custos totais a reduzir-se dos 17% 

de 2008 para 11% em 2018 (com 

um custo por litro de gasóleo que 

é atualmente ligeiramente supe-

rior) e com a parcela do preço do 

serviço destinada a cobrir os gas-

tos com combustível a reduzir-se, 

dos 19%, na mesma data, para 

os atuais 14%. O consumo anual 

médio de gasóleo, por viatura, re-

duziu-se de cerca de 5.540 litros 

para 3.690 litros, o que significou 

uma redução de 33%, para um 

número de passageiros por qui-

lómetro praticamente idêntico. A 

redução de consumo de combus-

tível na frota foi de 1,2 milhões 

de litros. Comprova-se, assim, 

como a adoção de um conjunto 

de medidas aparentemente inde-

pendentes, como a racionalização 

da gestão da frota e do despacho 

de serviços e sua modernização, 

tem consequências significati-

vas, económicas e ambientais. A 

Cooptáxis continuará focada na 

melhoria destes impactos, quer 

na maior otimização da gestão da 

frota, em que o rácio de quilóme-

tros em vazio pode ainda ser me-

lhorado, mesmo sem interferir na 

autonomia de funcionamento de 

cada viatura, quer na exploração 

de novas soluções de motoriza-

ção, que passam pela continuida-

de da modernização da frota, por 

um peso significativo de motori-

zação elétrica, mas também pela 

avaliação das vantagens da mo-

torização híbrida, com recurso ao 

gás natural.  

No que diz respeito à frota, já 

têm táxis elétricos e híbridos. 

Quantos veículos destes têm, 

atualmente?

No momento em que falamos, 

estamos a adquirir o décimo se-

gundo veículo híbrido para a frota 

Cooptáxis, que se junta a outros 

dez totalmente elétricos. O nosso 

desejo é converter a totalidade da 

frota para viaturas mais amigas 

do ambiente. No entanto, esse 

objetivo precisa, obrigatoriamen-

te, de mudanças legislativas na 

atribuição do apoio estatal. So-

zinhos, dificilmente, atingiremos 

esse desidrato.

Carlos Ramos considera que 

o táxi é uma “ferramenta de 

mobilidade imprescindível em 

todo o mundo”, apontando-o 

como um “elemento de coesão 

social”, que presta serviço nas 

cidades e nas aldeias. 

Para “conquistar o futuro”, além 

do investimento de três milhões 

de euros num novo call center, 

revela que a Cooptáxis está fo-

cada nos recursos humanos. 

Assim, tem apostado na forma-

ção profissional dos motoristas, 

com o objetivo de uma melhor 

prestação de serviço público. 

“Nessa formação, estamos a 

mudar conceitos até ao nível da 

linguagem: não há clientes, há 

passageiros; não há serviços, há 

viagens”, destaca. 

A tecnologia também é uma 

aposta, com a marca a posi-

cionar-se como “pioneira” na 

colocação de quiosques digitais 

Táxi&Go em hospitais, cinemas, 

restaurantes, no Parlamento 

e, em breve, com a presença 

em hotéis e lojas do cidadão. 

A recente app TaxiClick é outro 

exemplo.

Sobre o impacto das multina-

cionais que operam em pla-

taformas digitais, no mercado 

nacional do táxi, o presidente 

da Autocoope considera que, 

no caso da Cooptáxi, “o efeito 

não foi tão dramático como se 

chegou a pensar”. Na sua ótica, 

que diz sustentar-se em estu-

dos, os passageiros das referi-

das multinacionais não são os 

mesmos que chamam um táxi: 

“Quem as usa, poucas vezes 

viajou de táxi”. 

Neste sentido, e “apesar da 

diversidade”, revela que a em-

presa fechou 2018 com uma 

faturação acima dos cinco mi-

lhões de euros.

Ferramenta de mobilidade
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e XVIII. A mobília dos séculos 

XVIII e XIX combina na perfeição 

com porcelana da Companhia 

das Índias e com obras de Pinto 

Coelho, Ribo, Van Boomen, Menez, 

Mário Cesariny, Cargaleiro, Maluda, 

Jacinto Luís, Eduardo Malta, José 

Franco, entre tantos outros.

CINCO MOTIVOS PARA VISITAR

CASA-MUSEU AMÁLIA RODRIGUES
Desde 2001 que o número 193 da Rua de São Bento, em Lisboa, se encontra 
“de portas abertas a todos aqueles que queiram descobrir e sentir de perto a grande diva 
da música portuguesa”, e é com esse objetivo que Vicente Rodrigues dirige o espaço. 
Esta foi a residência de Amália Rodrigues durante quase meio século, uma “casa portuguesa 
com certeza”, e nela se mantém a decoração, tal como se mantêm as sessões de fado 
no jardim e até Chico, o papagaio, continua a dizer bom dia todas as manhãs.

1. RESPEITO PELA VONTADE 

DE AMÁLIA

A casa onde Amália viveu cerca 

de 45 anos é hoje casa-museu 

por sua vontade, expressa em 

testamento. Encontra-se como 

Amália a deixou, pronta para 

receber os seus fãs e admiradores. 

As visitas guiadas à casa estão 

disponíveis em português, 

inglês, francês e espanhol, pois 

recebe, diariamente, turistas de 

diferentes nacionalidades, fruto 

da sua extraordinária carreira 

internacional.

2. CHICO – O RESIDENTE 

HABITUAL

Hoje com 28 anos, o Chico é 

o último papagaio de Amália, 

tendo vivido com a rainha 

do fado durante oito anos. 

Oferecido por um grupo de 

admiradores e amigos que 

frequentavam a casa, podemos 

vê-lo e ouvi-lo no jardim e no 

edifício principal, hoje sede 

da Fundação Amália Rodrigues. 

O dia não começa sem o seu 

bem-humorado “Bom Dia”.

4. COLEÇÃO DE ARTE

 A visita permite-nos conhecer o 

gosto que Amália tinha por arte. 

A casa, decorada de acordo com a 

sensibilidade da sua fundadora, é 

um edifício anterior ao terramoto 

de 1755, revestido com lambril 

de azulejos azuis dos séculos XVII 

3. FADO NO JARDIM

Numa experiência intimista, 

podemos assistir, ao fim da tarde 

de terça e sexta feira, a sessões de 

fado no jardim da casa. Apaixonada 

por flores e pelo fado, o jardim foi 

sempre um dos encantos de Amália 

e, hoje, podemos honrar ambas as 

paixões neste espaço harmonioso.

5. VALOR HISTÓRICO 

E CULTURAL

Amália era conhecida por dar 

largos serões culturais na sua casa, 

madrugada fora. Por cá passaram 

os grandes nomes da cultura 

portuguesa no século XX, como 

David Mourão-Ferreira, Natália 

Correia, Ary dos Santos, Vera Lagoa, 

Maluda e ainda figuras internacionais 

como Cantinflas, Alain Oulman, 

Édith Piaf, André Kostelanetz e 

Anthony Queen. Hoje, é possível 

conhecermos o palco da sua vida 

privada através de uma visita 

guiada, intimista e personalizada. Tal 

como Vinícius de Morais, em 1968, 

altura em que gravou com Amália, 

no salão da sua casa, o álbum 

“Amália & Vinícius”, estamos todos 

convidados a sentirmo-nos em casa.
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LISBOA É A CASA 
DA CONFERÊNCIA
O fundador da Web Summit, Paddy 
Cosgrave, recorda que a organização 
recebeu 16 ofertas de cidades 
interessadas em acolher a conferência, 
algumas das quais bastante superiores 
à de Lisboa. Porém, a capital 
portuguesa “tem algo” que a torna 
ideal para ser anfitriã de um evento 
tecnológico mundial como este, 
para o qual são esperados 70 mil 
participantes este ano.

PADDY COSGRAVE

FUNDADOR DA WEB SUMMIT
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Como define a relação entre 

Lisboa e a Web Summit?

Lisboa é a casa da Web Summit. 

Após 16 cidades fazerem ofertas 

para acolherem a Web Summit, 

decidimos ficar em Lisboa por 

mais 10 anos. Algumas das ofer-

tas eram significativamente mais 

elevadas do que a de Lisboa, mas 

há algo na cidade que a torna 

ideal para acolher um evento tec-

nológico mundial. É suficientemen-

te acessível para atrair startups e 

suficientemente conectada para 

reunir gigantes tecnológicos de 

mais de 170 países. O clima é 

extraordinário, mesmo em no-

vembro.  Além disso, a rede de 

startups portuguesas que foram 

cultivadas através da presença da 

Web Summit e com o apoio de or-

ganismos suportados pelo Governo, 

como a Startup Portugal, desenvol-

veu significativamente a comunida-

de das startups em Lisboa. É extre-

mamente gratificante ver mais de 

1.500 investidores voarem para 

Lisboa todos os anos em novem-

bro para conhecer estas startups 

na sua própria casa e as próprias 

startups, como a Unbabel e a 

Emotai, são super empolgantes 

de observar. 

Em linha com a pergunta an-

terior, verificou-se, de facto, 

que cidades como Berlim, 

Londres e Valência ofereceram 

montantes mais elevados e 

espaços maiores para acolher 

a Web Summit. Pode ser mais 

específico em relação à esco-

lha de Lisboa?

Em primeiro lugar, tivemos na-

turalmente um grande apoio e 

interesse por parte das autorida-

des portuguesas, desde o gover-

no à Câmara Municipal de Lisboa 

e ao Turismo de Portugal. Esse 

apoio foi vital quando fizemos a 

escolha. Há três anos que vimos 

para cá e gostámos sempre de 

trabalhar de perto com os nos-

sos parceiros locais. De um modo 

geral, Lisboa tem todas as con-

dições que procuramos quando 

planeamos um evento como a 

Web Summit. Quanto às infraes-

truturas, Lisboa oferece centros 

de convenções de grande quali-

Portugal foi palco de uma ver-

dadeira revolução no que diz 

respeito às startups e a novas 

empresas, destaca Paddy Co-

grave ao comentar o facto de o 

crescimento destas novas em-

presas em Lisboa representar 

o dobro da média europeia. O 

impacto económico das startups 

tecnológicas representa atual-

mente 1% do PIB de Portugal 

e o setor emprega mais de 25 

mil pessoas (dados de 2018), 

refere. “As empresas portugue-

sas são claramente inovadoras e 

criativas e, com o apoio das au-

toridades a nível nacional e local, 

com iniciativas como a Startup 

Portugal, estão a contribuir ver-

dadeiramente para colocar Por-

tugal numa posição de liderança 

global neste setor”, sublinha.

A revolução das startups

Estamos a 
tornar-nos um 
evento livre 
de plástico 
e muitos 
conteúdos do 
planet:tech 
remetem para 
a forma como 
a tecnologia 
está a abordar 
o problema 
das alterações 
climáticas

dade e uma grande variedade de 

opções a nível de hotéis, o que 

nos permite dar alternativas aos 

nossos participantes. Além disso, 

a localização do aeroporto inter-

nacional no coração da cidade é 

uma vantagem. E, claro, Lisboa é 

uma cidade extremamente boni-

ta, com uma luz única e tempera-

turas incríveis, fatores que facili-

tam a nossa decisão de ficar aqui.

Após duas edições em Lisboa, 

a Web Summit e o Governo 

português anunciaram que o 

evento iria permanecer até 

2028. Na altura, declarou que 

a mudança foi devida ao fac-

to de Lisboa ser uma cidade 

cosmopolita, ter melhores in-

fraestruturas e mais hotéis. 

Mantém essa opinião?

Sim, absolutamente. As infraes-

truturas, a acessibilidade, a hos-

pitalidade, o clima, tudo torna 

Lisboa num centro ideal para o 

crescimento de startups e para 

acolher um evento como a Web 

Summit.  

Olha para Lisboa como um cen-

tro de inovação?

Olho para Lisboa como uma startup.

Está a crescer tão rápido e, tal 

como uma startup, tem o apoio 

de incubadoras, aceleradores e 

investidores, e o Governo tem de-

senvolvido muitos projetos para 

apoiar empresas jovens. De acor-

do com os dados da Startup Por-

tugal, os bens e serviços exporta-

dos por startups aumentaram de 

673 milhões de euros em 2016 

para 1,1 mil milhões de euros em 

2018. Isto significa que as star-

tups representam agora 1,9% do 

total das exportações nacionais, o 

que é extraordinário. 

CIDADE 
PARA RECORDAR

Qual foi a contribuição de Lisboa 

para o resultado das anteriores 

edições da conferência?

Foi-nos possível alargar a nossa 

presença em toda a cidade. A Web 

Summit não é só uma conferência 

das 9 às 5. A Night Summit leva 

todos os participantes aos bares 

e restaurantes mais empolgantes 

da cidade. Podemos organizar as 

festas mais divertidas e mostrar a 

cultura, a vida noturna, a gastro-

nomia e muitas outras coisas que 

Lisboa tem para oferecer além 

da conferência Web Summit em 

si. Os participantes partem com 

as recordações mais incríveis da 

Web Summit e penso que parte 

disso está relacionado com a ci-

dade. 

E qual foi a contribuição da 

Web Summit para Lisboa?

Gostava de pensar que a Web 

Summit ajudou a recolocar Lisboa 

numa posição central. Tal como 

a Irlanda, o meu país de origem, 

passou por uma recessão econó-

mica. Quando a Web Summit che-

gou a Lisboa, Portugal estava em 

modo de recuperação e foi incrí-

vel ver a energia, a perseverança 

e a criatividade que emergiram 

após um período económico difí-

cil. Trabalhámos em conjunto com 

a cidade e o Governo para ajudar a 

estimular este espírito empreen-

dedor que Portugal tem por na-

tureza. 
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Paddy Cosgrave desloca-se 

muitas vezes a Lisboa e diz 

que gosta de andar a pé pela 

cidade, do céu azul e da luz. 

“Gosto de jogar ténis, tento 

não perder essa oportunida-

de quando estou em Lisboa 

e, como o clima está sem-

pre bom, consigo aproveitar 

a ocasião”, acrescenta. Frisa 

ainda que recomenda Lisboa. 

“Estou sempre a dizer a to-

dos com quem falo que têm 

de visitar Lisboa.  Gosto da 

proximidade com a natureza, 

podemos estar no centro da 

cidade e, 20 minutos depois, 

estamos na praia”, refere. 

Na cidade, Paddy Cosgrave 

confessa gostar de descobrir 

miradouros e pequenos ter-

raços, e de absorver o sol.

Destino 
recomendado
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Em que medida podemos ver 

a Web Summit como uma ja-

nela para o futuro? Acha que 

os participantes têm essa per-

ceção?

A Web Summit tem tudo a ver 

com a perspetiva de uma pró-

xima geração de empresários 

e startups. É claro que temos a 

participação de empresas cente-

nárias e de gigantes tecnológicos 

com presença bem estabelecida 

no mercado, mas queremos ver 

startups promissoras com poten-

cial para virem a ser o próximo 

unicórnio. A Uber, a Airbnb, a One 

Plus tiveram todas pequenos ex-

positores em edições anteriores 

da Web Summit e veja onde es-

tão agora. 

DE OLHOS POSTOS 
EM LISBOA

Quantas pessoas em Lisboa 

participam na organização da 

conferência? Tem aqui uma 

equipa permanente?

Existem 12 pessoas a trabalhar no 

nosso escritório em Lisboa. Quere-

mos aumentar este número para 

cerca de 100 pessoas a longo prazo.

Quando a Web 
Summit chegou a 
Lisboa, Portugal 
estava em modo de 
recuperação e foi 
incrível ver a energia, 
a perseverança e 
a criatividade que 
emergiram após um 
período económico 
difícil
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Pode antecipar a edição de 2019?

Já temos oradores incríveis como 

o CEO da Verizon, o presidente da 

Huawei e o CEO da Wikimedia. 

Esperamos 70 mil participantes, 

incluindo 1.800 startups, 1.500 in-

vestidores e 2.600 jornalistas. Estou 

muito entusiasmado para ver as 

nossas iniciativas, como a women 

in tech e a planet:tech. Estamos 

a tornar-nos um evento livre de 

plástico e muitos conteúdos do 

planet:tech remetem para a forma 

como a tecnologia está a abordar o 

problema das alterações climáticas 

e isso permite dar uma boa visibili-

dade ao trabalho que a Web Sum-

mit pode fazer na construção de 

uma rede ambiental que se pode 

ligar e trabalhar em projetos após 

o evento. 

A Web Summit 
tem tudo a ver 
com a perspetiva 
de uma próxima 
geração de 
empresários 
e startups
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THE TIMES

LISBOA, UMA CIDADE SECRETA
A repórter Julia Brookes, do jornal inglês The Times, é uma apaixonada por 
Lisboa há já vinte anos. Este verão, revisitou a cidade e encontrou-a diferente. 
Decidiu, por isso, propor um roteiro alternativo, à descoberta de lugares 
menos conhecidos dos turistas.

LOCAIS ESCONDIDOS

Neste regresso a Lisboa, Julia Brookes tomou, 

como ponto de partida, a Baixa pombalina e 

visitou, entre as várias ruas, os edifícios cons-

truídos depois do terramoto de 1755. Fez uma 

primeira paragem na Rua de São Julião, onde 

a “pequena, brilhante e dourada” Igreja de 

Nossa Senhora da Oliveira, a deixou surpreen-

dida. Reconstruída em 1762, esta capela, de 

estilo barroco, é revestida, no seu interior, por 

painéis azulejares com episódios da vida da 

Virgem Maria. A jornalista inglesa descreve-a 

como uma “caixinha de surpresas” devido ao 

facto de ter um interior rico, mas uma fachada 

muito discreta, que se insere no traçado urba-

no do resto da rua. 

A paragem seguinte foi já na Rua das Portas 

de Santo Antão, onde se encontra a Casa do 

Alentejo, antigamente designada por Palácio 

Alverca. Este “espetacular” edifício do século 

XVII, relata a visitante, chegou a ser um dos 

primeiros casinos de Lisboa e, mais tarde, veio 

a tornar-se um centro cultural para os traba-

lhadores do Alentejo. Nos seus salões predo-

minam ornamentações de estilo barroco, de 

que são exemplo os painéis de azulejos, estilos 

Luís XV e XVI, e muitas peças “ousadas” de vá-

rios outros estilos, nomeadamente neogóticas, 

neoárabes, neorrenascentistas e neorrococós: o 

resultado é uma decoração exótica direcionada 

para o propósito de diversão noturna.

Na mesma rua, a viagem continuou até à So-

ciedade de Geografia de Lisboa. Fundada em 

1875, esta instituição foi criada num contex-

to europeu de exploração e colonização para 

promover e auxiliar o estudo das ciências geo-

gráficas. A sua atividade deu, desde o início, 

particular atenção à exploração do continente 

africano. Hoje em dia, é constituída por um 

museu etnográfico, cujo acervo inclui peças 

e documentos históricos, sobretudo sobre as 

possessões portuguesas, quer em África, quer 

na Ásia. Esta foi a paragem “favorita” de Julia 

Brookes: o edifício possui uma entrada “ele-

gante” onde se encontra um “enorme” retrato 

de Vasco da Gama, e várias salas onde se ex-

põem objetos de todas as antigas colónias que 

formavam o império português, assim como 

um café decorado com um “fabuloso” painel 

de madeira e poltronas de veludo. 
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A ARTE URBANA

Frisando a quantidade de visitantes e de pontos 

turísticos a não perder, a autora deste artigo do 

The Times optou por uma viagem pela arte ur-

bana da cidade. Lisboa tem vindo a ser conside-

rada uma verdadeira galeria de arte a céu aber-

to, graças à panóplia de murais que surgiram 

em alguns dos seus bairros, nos últimos anos, 

assinadas por artistas nacionais e internacionais. 

“Quer se ame ou se odeie, os graffiti cobrem 

muitas das fachadas dos prédios”, comenta a 

jornalista, mas sublinhando que “alguns dos me-

lhores” se encontram “escondidos” num parque 

de estacionamento. É, então, no Largo do Chão 

do Loureiro, na Mouraria, que se encontra aquilo 

a que, segundo ela, se pode chamar “uma gale-

ria de graffiti”. O antigo mercado foi convertido 

num silo automóvel, com o prédio a manter a 

fachada original. Foi dada liberdade a cinco dos 

mais conceituados artistas de rua — Gonçalo 

Mar, Miguel Januário, Paulo Arraiano e Nomen 

– para preencherem, com emoção, as paredes 

do interior dos cinco pisos, com “murais malucos 

e coloridos”. Ao admirar o espaço, a jornalista 

mostra-se surpreendida por ver como permane-

ce “intocado”, dada a localização e o acesso do 

público, mas, pelo que se apercebeu, “os resi-

dentes mal sabem da sua existência”. 

Dois dos artistas portugueses mais conhecidos nes-

ta área são Vhils e Bordalo II, ambos com obras 

realizadas em vários países um pouco por todo o 

mundo. O primeiro é conhecido por esculpir rostos 

nas fachadas e o segundo por criar arte a partir 

de lixo. Foi exatamente com uma peça deste artis-

ta que a publicação inglesa terminou a sua visita 

pela arte na capital — no Cais do Sodré, a admirar 

a “enorme” raposa criada a partir de bocados de 

caixotes de lixo e colada na traçada de um edifício. 

A PONTE 25 DE ABRIL

A viagem fica completa com uma ida à beira rio 

até ao Pilar 7, o miradouro da Ponte 25 de Abril, 

onde se pode apreciar a vista panorâmica à altura 

do tabuleiro rodoviário e ter uma experiência de 

realidade virtual. Uma exposição dá a conhecer 

algumas das particularidades da construção, bem 

como a história da ponte e os vários projetos e 

ideias para futuras modificações. É possível subir 

alguns metros de elevador para apreciar os cabos 

que sustentam a infraestrutura e de seguida uma 

escada suspensa para observar um conjunto de es-

pelhos superiores e inferiores que dão a ilusão de 

profundidade do interior do maciço. Aqui “a emo-

ção é grande”, comenta a repórter, continuando 

a visita e subindo até à cabine de vidro perto do 

tabuleiro. A “vista sobre o Tejo é impressionante”, 

revela Julia Brookes, antes de concluir que, prova-

velmente, se voltou a apaixonar por Lisboa. 
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AQUEDUTO DAS ÁGUAS LIVRES

O MONUMENTAL ENGENHO QUE FAZIA 
CHEGAR ÁGUA A LISBOA
A sua arquitetura é visível em vários pontos da cidade, de que são exemplo a Rua das 
Amoreiras e o vale de Alcântara, mas é a noroeste da capital que se encontra a sua 
origem, mais precisamente na bacia hidrográfica da serra de Sintra, situada na zona 
de Belas. Mandado edificar por D. João V, em 1731, o Aqueduto das Águas Livres foi 
arquitetado por Manuel da Maia, Custódio Vieira e ainda João Frederico Ludovice, 
sobreviveu ao terramoto de 1755 e esteve em funcionamento durante cerca de 200 anos.

DA IDEIA À EXECUÇÃO

Apesar de se situar à beira do rio Tejo, a região 

de Lisboa sofreu desde tempos imemoriais de 

um problema de falta de abastecimento de água, 

uma vez que se encontra junto à foz do rio e o 

leito, nesta fase, já tem águas mistas. Apenas no 

bairro de Alfama havia água própria para consu-

mo, sendo que, quando a população se começou 

a instalar e a aglomerar na cidade, a escassez 

intensificou-se. Em consequência, no segundo 

quartel do século XVIII, a ideia de aproveitar este 

cântara, onde a extensão de 941 metros e os 35 

arcos não passam despercebidos na paisagem. É 

neste troço que se encontra o maior arco ogival do 

mundo, o Arco Grande, com 65 metros de altura e 

29 metros entre pegões, assim construído devido 

à passagem da ribeira de Alcântara. Uma outra fra-

ção mais visível desta infraestrutura é a arcaria do 

Carvalhão, que herdou esta designação por o pro-

prietário das terras onde fora construído ser Sebas-

tião José de Carvalho e Mello, o Marquês de Pombal. 

Esta parte da estrutura ligava o reservatório à Galeria 

do Campo de Santana e provia a zona oriente.

recurso acumulado no vale da Ribeira de Carenque, 

em Belas, ganhou força. Deu-se, então, início a um 

processo repartido por várias etapas e que levou 

algumas décadas até à sua conclusão. Construiu-

-se um complexo sistema de captação, adução e 

distribuição deste bem escasso para a cidade. O 

Aqueduto das Águas Livres possui, ao todo, 58 

quilómetros de comprimento e esteve em fun-

cionamento durante 219 anos, deixando de exer-

cer funções na década de 60 do século passado.  

Apesar de irrigar toda a área, a sua presença é, 

sobretudo, denunciada pela arcaria no vale de Al-
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OS PERCURSOS DA ÁGUA

Para abastecer a região através desta obra 

recorreu-se à nascente que lhe veio a dar o 

nome, a nascente das Águas Livres. O trajeto 

para o fornecimento da cidade era muito se-

melhante ao percurso do aqueduto romano do 

século III existente na zona da Amadora. Capta-

das dessa nascente, as águas começavam por 

ficar armazenadas no depósito da Mãe d’Água 

Velha, daí seguindo até ao Reservatório da Mãe 

d’Água das Amoreiras, numa distância superior 

a 14 quilómetros. As várias fontes que se en-

contram ainda hoje distribuídas pela capital, 

sobretudo na Amadora, em Benfica e em São 

Domingos de Benfica, eram nesta altura locais 

de abastecimento público. O reservatório das 

Amoreiras utilizava galerias para encaminhar o 

recurso hídrico até aos cerca de 30 chafarizes. 

Para irrigar a restante área, a água acumulada 

no depósito era conduzida através de galerias, 

entre o vale de Arroios e o de Alcântara, sen-

do que, entre 1746 e 1784, foram construídas 

cinco destas galerias subterrâneas. A primeira 

foi a do Loreto, que, com uma extensão de 

quase três quilómetros, abastecia alguns locais 

públicos, como a Imprensa Nacional e o quar-

tel da Guarda Municipal do Carmo. Os nomes 

atribuídos aos canais tinham por base as suas 

posições geográficas: assim, e para dar mais 

um exemplo, a galeria do Campo Santana, cuja 

obra foi executada em 1784, recebia água de 

O Aqueduto das 
Águas Livres 
possui, ao todo, 
58 quilómetros 
de comprimento 
e esteve em 
funcionamento 
durante 219 anos

Campolide, passando pelo Largo do Intenden-

te e pelo Hospital de São José. Da rede faziam 

também parte as galerias da Esperança, das 

Necessidades e do Rato. Contudo, no final do 

século XIX, o crescimento da população au-

mentava a necessidade de água, pelo que se 

foram, progressivamente, construindo várias 

infraestruturas semelhantes que tributavam 

da principal, tendo ainda sido edificados 

vários novos equipamentos, entre eles os 

aquedutos do Caneiro, da Mata, das Galegas 

e o das Francesas. 
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A primeira exposição do Museu da Água, 

onde se destaca a história da evolução do 

abastecimento de Lisboa desde o perío-

do de ocupação romana, esteve disponí-

vel ao público durante 26 anos, desde a 

sua inauguração, em 1987, até 2013. No 

entanto, a ideia de criar um museu com 

a herança da companhia das Águas da 

capital surgiu em 1919, altura em que se 

começou a organizar e a procurar preser-

var algumas peças para fazerem parte de 

um espaço expositivo. No final da década 

de 1930, iniciou-se o processo de inven-

tário para a organização do espólio, mas 

só em 1950 foram dados os primeiros 

passos para a concretização do museu 

propriamente dito. Hoje em dia, o Museu 

da Água dinamiza um conjunto de edifí-

cios e monumentos, nomeadamente, o 

Aqueduto das Águas Livres, o Reservatório 

das Amoreiras, a Estação Elevatória, bem 

como a Galeria do Loreto. 

Museu da Água

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 
A VAPOR DOS BARBADINHOS

Entre 1871 e 1880, foi contruído um novo aque-

duto para abastecer Lisboa, captando água a 114 

quilómetros, na nascente dos Olhos de Água, do 

rio Alviela. O reservatório final foi instalado num 

antigo convento da ordem franciscana, ocupado 

na altura pela ordem religiosa italiana dos Barba-

dinhos, daí que o reservatório tenha ficado com 

esse nome. Para bombear a água até à cidade foi 

igualmente construída uma estação elevatória que 

funcionava a vapor. Em funcionamento entre 1880 

e 1928, era dividida em três partes: o piso térreo 

albergava a sala onde se encontravam as bombas 

e a sala onde estavam instaladas as caldeiras e 

no piso superior encontrava-se a sala onde funcio-

navam as máquinas a vapor. Atualmente, tanto o 

edifício, como as máquinas e as bombas permane-

cem inalteradas, constituindo-se parte integrante 

da história industrial dos séculos XIX e XX. 
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Lisboa é, para mim, Alfredo Marceneiro. Quando 

penso na minha cidade, penso na letra da mú-

sica que começa assim: “é numa rua bizarra, a 

casa da Mariquinhas...”

Cheguei a esta cidade incrível em 1997, ater-

rei carregado com 70 quilos de bagagem, 

num dia de calor intenso que derretia o asfal-

to em pleno setembro.

Vista ainda do ar parecia a cidade de Guaya-

quil, no Equador: estava toda em obras, a 

Expo’98 estava a caminho.

Entre o aeroporto e as Amoreiras, o taxista du-

plicou a tarifa, o calor, a bagagem excessiva e a 

única amiga que conhecia e que me ia receber, 

mas que, afinal, ainda não tinha regressado da 

sua viagem... Tudo me dizia: “Lisboa NÃO!”

Mas, uma voz anónima do outro lado de um 

intercomunicador mudou por completo a mi-

nha sorte!

Entre esse dia, 14 de setembro de 1997, e hoje 

passaram 22 anos, durante os quais fui desco-

brindo esta maravilhosa cidade, que, no fim de 

contas, sempre te abre os braços como o Cristo 

Rei, que olha para ela, a partir da margem sul.

Vivo de forma intermitente nesta cidade, 

desde essa época, tendo vivido durante uma 

temporada grande na Lourinhã, mas com 

vindas quase diárias à cidade mais bonita 

do Mundo. Porque a beleza não se resume 

às paisagens, senão às suas gentes, aos seus 

A CASA DA MARIQUINHAS

A cidade perdeu, nos últimos anos, a sua de-

cadência boémia para ganhar esta elegância 

que estava escondida, mas, tal como um por-

tuguês, não a percebemos à primeira vista.

Hoje, Lisboa é Amália Rodrigues, imponente, 

bela e com a melhor voz do Mundo... Lisboa é 

um Fado corrido!

Há algumas coisas que me encantam par-

ticularmente em Lisboa. Penso que já não é 

segredo para ninguém a minha “paixão” por 

Marvila. É lá que tenho alguns dos meus res-

taurantes: o E Bulo Social Club e o Refeitório 

Senhor Abel, mas o bairro, em si mesmo, vale 

bem a pena! Galerias e muitos artistas a des-

pontar, negócios criativos. É uma parte da cida-

de que está a fervilhar!

Mesmo perto de Marvila, vale a pena visitar o 

Museu do Azulejo, no Beato.

Encantam-me as Festas de Santo António e 

até já tive o privilégio de ser padrinho das 

marchas, vários anos.

Adoro as vistas de Lisboa e, por isso, elejo 

qualquer um dos miradouros da cidade para 

desfrutar das 7 colinas. Ou, então, Monsanto, 

com a sua vista fantástica sobre a cidade e 

sobre o rio.

Este postal de Lisboa é assinado por um argentino. Mas não se trata de um 
turista: é alguém que escolheu a cidade para viver… e para cozinhar. Falamos do 
chef Chakall, que conta como foi a sua chegada à capital portuguesa, em 1997, e 
como, desde então, se enamorou por aquela que considera a cidade mais bonita 
do mundo. Atualmente, vive no Alto de São João, não esconde a sua paixão por 
Marvila – é lá que tem alguns dos seus restaurantes –, e deixa-se encantar pelas 
festas populares e pelas vistas panorâmicas sobre a cidade e o rio Tejo.

aromas, aos seus sabores, à sua musicalida-

de. Enamorei-me, lentamente, por esta cida-

de, onde já vivi nos seus extremos e bem no 

centro. Trabalhei um pouco por todos os can-

tos da cidade e cada bairro é um bairro, e isto 

é o melhor, mais encantador.

Hoje em dia, trabalho, sobretudo, na parte 

oriental da cidade e a minha casa é no Alto de 

São João, onde todos nos conhecemos e nos 

cumprimentamos e onde partilhamos a “bica” 

como se vivêssemos numa pequena aldeia.
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EXPLORE!

EM BUSCA DE EXPERIÊNCIAS ÚNICAS
Com formas cada vez mais simples de viajar, na hora de escolher o destino ou mesmo 
as atividades que pretendem fazer, os turistas dispersam-se e optam, cada vez mais, 
por experiências únicas e fora do comum. A empresa britânica de viagens EXPLORE! 
identifica algumas hipóteses que podem vir a tornar-se tendências, desde lugares mais 
sombrios a trágicos, passando por sítios incomuns e pouco procurados.

DARK TOURISM 

A empresa especializada em viagens turísticas 

dá conta de uma nova tendência de destino: 

chama-se “turismo sombrio”, em português, 

ou Dark Tourism, como ficou conhecido depois 

da série documental homónima que estreou no 

verão passado. A produção televisiva, feita para 

ilustrar este tipo de experiências, conta com o 

jornalista David Farrier como personagem princi-

pal para guiar os espetadores em jornadas à vol-

ta do mundo, fazendo paragens em pontos fre-

quentemente insólitos e até macabros. Assim, 

locais como a zona de exclusão de Chernobyl ou 

a área desmilitarizada das Coreias, que separa 

ambos os países, são exemplos que fazem parte 

da lista de visitas para este segmento turístico. 

À partida, parecem apenas passeios sombrios, 

ou até mesmo dirigidos a quem tenha um gosto 

mais mórbido, por se procurar descobrir locais 

devastados por acidentes ou catástrofes. No 

entanto, estas experiências proporcionam uma 

viagem imersiva sobre a história do espaço e 

um conhecimento, ou uma maior perceção, da 

dimensão trágica dos eventos. 
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LOCAIS MENOS CONHECIDOS

Tal como o Dark Tourism tem vindo a suscitar 

curiosidade, também os lugares menos co-

muns e menos visitados têm visto a sua popu-

laridade crescer. Longe das grandes concentra-

ções turísticas, países do leste europeu como 

a Bielorrússia, a Moldova, a Rússia e a Ucrânia 

têm conhecido uma maior procura por pes-

soas que se interessam por paisagens e há-

bitos culturais diferentes. O fascínio por países 

ou localidades que não estão no topo das atra-

ções turísticas revela-se, segundo a EXPLORE!, 

oportunidades refrescantes para os turistas. 

Destinos mais recônditos, que, normalmente, 

estão no fim da lista de lugares a explorar, 

tornam-se, deste modo, grandes oportuni-

dades para quem procura experiências mais 

autênticas, uma vez que conseguem mergu-

lhar mais aprofundadamente na cultura local e 

aprender mais sobre a região. Por outro lado, 

a somar a este conjunto de benefícios, está 

o contributo para a dinamização da economia 

local que esta atratividade proporciona.  De 

acordo com a empresa que identificou estas 

tendências, a descoberta de destinos menos 

comuns está igualmente ligada a um desafio 

que muitos, sobretudo os jovens, abraçam: 

unknown holidays, ou seja, destino de férias 

desconhecido. Assim, há sites de turismo que 

contemplam esta opção: quem pretende ser 

surpreendido com o seu destino turístico só 

precisa de definir um orçamento e uma data, 

uma vez que o resto descobrirá mais tarde. 

VIAJAR DEVAGAR

O stress do dia a dia faz da pressa o modo de 

estar mais comum. Muitas vezes, esse ritmo 

acelerado vai também na bagagem para férias, 

por várias razões, entre elas, o querer passar 

pelo máximo de itinerários possíveis, ou fazer 

a quantidade máxima de atividades previstas. 

E o resultado pode ser que se termine a pausa 

no trabalho ainda com mais cansaço do que 

antes. Para evitar este desfecho, os viajantes 

começam a adotar estratégias e opções de 

viagens diferentes, nomeadamente as “slow 

travels”, isto é, viagens lentas. Este estilo 

procura focar-se menos na quantidade de 

locais a explorar e mais nas experiências que 

se vivenciam num só sítio. Quanto menor for 

a lista de regiões por onde passear, menos 

stressantes as férias se tornam. Nesse sentido, 

ter como objetivo uma viagem lenta passa 

por diminuir a lista de itinerários a conhecer, 

evitando programar cada segundo, optar 

por não fazer roteiros guiados e desfrutar da 

paisagem e da história ao ritmo que melhor 

aprouver, incluindo tempo para relaxar. Para 

uma boa experiência neste estilo de turismo é 

preciso, antes de mais, estudar um pouco sobre 

o local pretendido. 

Associado a este estilo de viagem há uma ou-

tra forma para conhecer um determinado local 

e que se está a tornar popular: os passeios pe-

destres e sem um guia turístico. Ver determina-

dos pontos de interesse mais perto, com tem-

po para ficar a admirar e a aprender, seguir a 

orientação que se pretende e, eventualmente, 

que se escolhe no momento são algumas das 

características que, segundo a empresa britâ-

nica, estão a tornar as caminhadas numa das 

tendências mais populares deste ano. Descobrir 

os encantos da cultura e da região, ser o pró-

prio guia, optar pela rota mais interessante, ao 

ritmo que melhor se enquadra, nos dias e nas 

horas mais convenientes, conhecer outros ca-

minhantes durante o passeio e até uma maior 

interação como os locais são algumas das van-

tagens de se optar por este tipo de férias. Nes-

te contexto a EXPLORE! afirma que Portugal, em 

conjunto com a região italiana da Puglia e com 

a ilha de Creta, na Grécia, são dos melhores 

destinos da Europa para o fazer. 
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SETEMBRO 2019

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
>	Dia 1 a 5 – Presença na WTCF Helsínquia;

>	Dia 8 a 14 – Presença na Assembleia Geral da OMT;

>	Dia 12 – Falsec;

>	Dia 19 – Reunião de direção, em que foram admitidas como associados 

as seguintes entidades:

>	HF FÉNIX URBAN

>	HF FÉNIX MUSIC

>	HF FÉNIX GARDEN

>	TAYLOR’S PORT

>	VARANDAS DE LISBOA

>	PHOTOGRAPH LISBON

>	COFFE TIME TOUR

>	BY MORAZZO TOURS

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

Restaurantes 15

Alojamento 24

Agências de viagens 28

Passeios e circuitos 11

Transferes e rent-a-car 5

Outros 8

TOTAL 91

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de setembro, foram enviadas 26 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 setembro, foram enviados os seguintes e-mailings:

>	Travel Trade China – novembro de 2019 – Abertura das inscrições 3 de 

setembro;

>	Obra de reabilitação dos viadutos de Pedrouços.

PROMOÇÃO TURÍSTICA

PROMOÇÃO DO DESTINO – CANAIS ONLINE  
– PROJETO DIGITAL

POSTS REDES SOCIAIS
>> Facebook  59

>> Twitter  63

>> Instagram 56

>> Pinterest  10

>> YouTube  1

> VISITAS AO SITE:  223.927

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;

>	FRANÇA – Participação da ARPT de Lisboa na feira IFTM Top Resa 2019.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PARCERIAS COM OPERADORES TURÍSTICOS
ESCANDINÁVIA – Parceria de promoção com operador TC/Nordics 

Vinggruppen. 

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

Presentes 14 elementos;

>	ESPANHA/ EUA – Fam trip “TAP S. Francisco”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 12 elementos;

>	MULTIMERCADOS – Fam trip “Tourism for All”. Programa realizado em 

Lisboa e Região. Presentes 12 participantes.

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>	BÉLGICA – Revista “Pasar”. Programa realizado em Lisboa. Presentes dois 

elementos;

>	BRASIL – Blogue “Idas & Vindas”. Programa realizado em Lisboa. Presen-

tes dois elementos;
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>	BRASIL – Blogue “Ser Turista”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

dois elementos;

>	BRASIL – Blogue “Viagens Cine”. Programa realizado em Lisboa. Presen-

tes dois elementos;

>	CANADA – André Maccabée. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

dois elementos;

>	COREIA DO SUL – “Grp Eurail”. Programa realizado em Lisboa e Região 

de Lisboa. Presentes cinco elementos dos seguintes meios de comunica-

ção: jornal “Chosun Ilbo Daily”; jornal “Hankyoreh Daily”, revista “Hey Day 

Magazine” e revista “SRT Magazine”;

>	ESPANHA – Blogue “Zapatillas por el Mundo”. Programa realizado na 

Região de Lisboa. Presentes dois elementos;

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

sentes dois elementos;

>	BRASIL – Blogue “Despachadas”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

dois elementos;

>	EUA – Jornalista freelance – Tanvi Chheda. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>	EUA – “Let’s Travel Radio”. Programa realizado em Lisboa. Presentes dois 

elementos;

>	EUA – Michele Divo”. Programa realizado em Lisboa. Presente um ele-

mento.

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

um  elemento;

>	JAPÃO – TV “NHK”. Programa realizado na Região de Lisboa. Presentes 

sete elementos;

>	NOVA ZELÂNDIA – Blogue “Queer in the World”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente um elemento;
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>	REINO UNIDO – Revista “Vanity Fair”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>	REINO UNIDO – Freelance “So Mayer”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>	TURQUIA – Blogue “I am travelling the world”.  Programa realizado em 

Lisboa. Presentes três elementos.

OUTROS

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

>	ALEMANHA – Revista “Coca”

>	ESPANHA – Revista “Conde Nast Traveler”

>	EUA – Canal “TravelChannel.com”

>	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”

ENTREVISTAS:
>	ESPANHA – Rádio “Onda Cero”

OUTROS:
>	Atualização da base de contactos; 

>	Atualização da base de clipping;

>	Organização das apresentações ATL.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>	CWT

>	Meeting & Congressi

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

corporate e associativos, de 2020 a 2025;

>	Candidaturas no âmbito do Programa Lisboa – 12.

APOIO NAS EDIÇÕES EM LISBOA
>	ICCBBA;

>	ICNI – NONCOVALENT INTERACTIONS; 

>	SYMPOSIUM DERMATOPATHOLOGY; 

>	Civil Engineering Summit; 

>	ERUS; 

>	EAO; 

>	Neurogastro;  

>	24th European Nitrogen Cycle;

>	NutRedOx COST action Training School and General Meeting;

>	Civil Engineering Summit; 

>	Forum Mice Redez Vous; 
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>	Children Choir; 

>	Urinomics; 

>	Urology – ERUS;

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>	VI – Golden EYE the Festival of Festivals; 

>	VI – ISCTM; 

>	Mercado norte-americano – Fam trip iniciativa do LCB em colaboração 

com o associado Abreu DMC. Presentes nove buyers MI. Programa 

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

PROMOÇÃO DE GOLF 

WORSHOPS E ROADSHOWS LISBON GOLF COAST
“Lisboa Golf Day – Irlanda” – organização e participação de evento de 

golfe de Lisboa, com presença dos campos associados e trade daquele 

mercado. 

PROMOÇÃO DE OUTROS PRODUTOS

BIRDWATCHING
>	EUA – Campanha de publicidade com “Bird Watcher´s Digest”.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA
>	Edição do n.º 189 da Revista Institucional do Turismo de Lisboa (RTL).

MELHORIA DA INFORMAÇÃO 
E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

GUIA FOLLOW ME
>	Produção do n.º 285, de setembro;

>	Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>	Lisboa – 223.859

>	Sintra – 42.774

>	Ericeira – 2.719

>	Arrábida – 1.487

>	TURISTAS ATENDIDOS TOTAL: 270.839

GESTÃO DA INFORMAÇÃO
>	Lisboa Story Centre – 8.137 visitantes

>	Arco da Rua Augusta – 17.447 visitantes

>	Mitos e Lendas de Sintra – 935 visitantes

>	Experiência Pilar7 – 7.332 visitantes

>	Lisboa Card – 34.006 cartões vendidos 

>	PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 270
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_SUSHICAFÉ
O Grupo SushiCafé centra a sua atividade na 

“cozinha do mundo”, sobretudo na gastrono-

mia italiana e asiática, com especial enfoque 

nos pratos japoneses. Nestes quase 15 anos de 

existência, o grupo cresceu e continua a procurar 

honrar o compromisso de respeitar a origem e a 

sustentabilidade dos produtos e de elevar a qua-

lidade. Está presente em 13 espaços na cidade 

de Lisboa, oito deles considerados ícones da res-

tauração. Aderiu à Associação Turismo de Lisboa 

pela visibilidade que esta parceria pode trazer, 

quer por passar a “constar em todos os suportes 

de comunicação”, quer por receber “leads para 

grupos, eventos e visitas de jornalistas estran-

geiros que ajudam a posicionar os restaurantes 

e a gerar tráfego e vendas”. Uma das iniciativas 

recentes do grupo, e que decorre até março de 

2020, no Avenida SushiCafé, são os Jantares Iki-

gai, para partilhar e descobrir iguarias japonesas 

confecionadas pelos melhores chefes desta área 

em Portugal.

Doca de Santo Amaro, armazém 0, Lisboa

Tel.: 211 923 590

www.gruposushicafe.pt

_PHOTOGRAPH 
LISBON
A Photograph Lisbon é um projeto que tem 

como propósito divulgar Lisboa através de foto-

grafias prestigiantes e captadas com alta resolu-

ção. Nasceu em 2015 e é uma ideia que parte 

de Carlos Reveles. O fundador, conhecendo os 

recantos da capital, as suas rotinas e as suas di-

versas intensidades de incidência de luz, guia 

quem o quiser acompanhar pelos vários bairros 

da cidade para uma experiência que é mais do 

que uma visita. Não se foca na história nem nos 

pontos turísticos, apenas nos locais mais interes-

santes para fotografar. A sua adesão à Associa-

ção Turismo de Lisboa prende-se com a “pos-

sibilidade de cooperar com uma entidade com 

provas dadas no fortalecimento da mensagem 

de bem acolher”. Atualmente, trabalha com al-

gumas empresas turísticas e também com a Ca-

fés Delícia, uma pequena loja em Alfama; no en-

tanto, pretende aumentar o leque de parcerias. 

Rua Alberto de Oliveira, 17, R/C Esq., Lisboa

Tel.: 963 961 646

www.photographlisbon.com
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_COFFEE TIME 
TOUR

O COFFEE TIME TOUR foi criado para “saborear 

a cidade enquanto se passeia”. É um serviço 

de sightseeing, isto é, realiza viagens turísticas 

num autocarro panorâmico e, durante o per-

curso, fornece algumas iguarias de pastelaria 

acompanhadas de bebida. Assim, além de poder 

desfrutar da viagem num espaço confortável, o 

visitante tem a oportunidade de provar uma va-

riedade de bolos disponíveis, acompanhados por 

uma bebida à escolha entre chás, cafés e sumos. 

O itinerário deste circuito turístico estende-se 

dos Restauradores a Belém, sempre com música 

portuguesa como som ambiente e com informa-

ções relativas aos locais por onde se vai pas-

sando. Em fase de estabelecimento de parcerias, 

o projeto associa-se à Turismo de Lisboa por a 

considerar “o principal veículo de comunicação 

dos melhores produtos turísticos da cidade”.

Rua de Pedrouços, 1111, Fração J, Lisboa

Tel.: 912 374 462

www.coffeetimetour.com

_HF HOTELS 
O grupo HF Hotels, com cerca de 15 anos de 

existência, é uma cadeia hoteleira presente em 

Lisboa e no Porto. Aposta na hotelaria urbana 

e procura um investimento consistente na ino-

vação continua. Na capital existem vários espa-

ços, entre eles, o Fénix Urban, idealizado para 

quem viaja em trabalho, o Fénix Garden, com 

vista para o Parque Eduardo VII e que se consti-

tui como o primeiro com uma iluminação 100% 

LED, e ainda o Fénix Music, o mais recente da 

cadeia que nasceu para proporcionar uma expe-

riência musical, sendo equipado com uma deco-

ração rítmica, melódica e tecnologia de última 

geração. O grupo decidiu aderir à Associação Tu-

rismo de Lisboa a fim de promover e aumentar 

a notoriedade do País, neste caso concreto, da 

capital, como destino de férias.

Praça Marquês de Pombal, 8, Lisboa

Tel.: 213 716 677

www.hfhotels.com
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CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA FRANCA DE XIRA

MUSEU 
DO NEO-REALISMO 
COM NOVAS OBRAS

Júlio Pomar e Mário Dionísio passam a ter compo-

sições de sua autoria em exposição permanente 

no Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de 

Xira. O NOVO BANCO cedeu à câmara municipal 

um original de cada um destes artistas perten-

centes à Coleção de Pintura do banco, com o 

objetivo de permitir que obras de grande relevo 

artístico sejam mostradas em espaços públicos 

por todo o País. “Barcos”, de Júlio Pomar, um qua-

dro pintado a óleo sobre aglomerado, e “Entre 

o Peixe e o Touro”, de Mário Dionísio, realizado 

em acrílico sobre a tela, são os quadros cedidos. 

Os dois autores são representativos do panorama 

cultural do século XX, o primeiro enquanto um 

dos principais representantes do neorrealismo na 

pintura e o segundo pelo seu papel fundamental 

na teorização deste movimento artístico.

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

APOIA FEIRA 
DE OUTONO

Entre os dias 13 e 17 de novembro vai reali-

zar-se, na Sociedade Nacional de Belas Artes, 

a segunda edição da Feira de Outono dedicada 

à arte contemporânea e às antiguidades. Esta 

iniciativa é promovida pela Associação Portu-

guesa dos Antiquários (APA) e conta com o 

apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Criada, 

segundo a direção da associação, para “colma-

tar a inexistência de uma feira de referência 

no centro da capital”, reúne reputados anti-

quários e galeristas portugueses e procura, 

não só, “criar uma dinâmica de feiras de an-

tiguidades que tanto valorizam o antiquariato 

e o património”, mas também, promover a 

troca de opiniões, histórias e o contacto direto 

entre artistas e visitantes, de forma a alcançar 

novos públicos. 

Paços do Concelho, Praça do Município, 

Lisboa

Tel.: 213 236 200

www.cm-lisboa.pt

CÂMARA MUNICIPAL 
DE OEIRAS

MOSTRA 
“OS CÉREBROS 
DA CIÊNCIA”

O Jardim do Palácio do Marquês de Pombal, em 

Oeiras, dá a conhecer a exposição fotográfica “Os 

cérebros da Ciência— da ideia às descobertas”. 

O trabalho apresentado pertence a 14 cientistas 

de diversas áreas do Instituto Gulbenkian Ciência. 

Entre a genética, o estudo das doenças infeciosas, 

a imunologia ou mesmo a biologia celular, o cé-

rebro humano vai estar em destaque. Esta mostra 

procura dar respostas a perguntas como “de que 

forma é que uma bactéria nos defende da infeção 

provocada por um vírus?” ou “como comunicam 

as nossas células com o mundo que nos rodeia?”. 

Visa também divulgar os mais recentes avanços 

científicos, oferecendo a oportunidade de ficar a 

saber como é feito o trabalho destes cientistas, 

qual a forma de tratamento de doenças como a 

diabetes, de que forma as bactérias adquirem re-

sistência a antibióticos, ou mesmo como é que as 

células se tornam cancerígenas. 

Largo Marquês de Pombal, Oeiras

Tel.: 214 408 358 

www.cm-oeiras.pt
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PALÁCIO DO GOVERNADOR 

MELHOR 
BOUTIQUE HOTEL 
DO PAÍS

O boutique hotel de charme NAU Palácio do Go-

vernador foi distinguido nos prémios Publituris 

Portugal Travel Awards 2019, que decorreram 

em setembro no Hipódromo de Cascais. Esta 

unidade hoteleira, inaugurada em 2016, tem 

raízes históricas que não deixa esquecer. Está li-

gada à época do Império Romano, integrando na 

área do Spa muros romanos dos séculos I a V, e, 

posteriormente, ao período dos Descobrimentos, 

tendo sido residência oficial do Governador da 

Torre de Belém, como decorre do próprio nome. 

Outro dos seus pontos fortes é a gastronomia, 

podendo, no restaurante Âncora, degustar-se co-

zinha de autor pela mão da chef Vera Silva. São 

estes os traços distintivos que, segundo o hotel, 

conduziram a que fosse distinguido num “dos 

mais emblemáticos prémios” do setor.

Rua Bartolomeu Dias, 117, Lisboa

Tel.: 212 467 800

www.palaciogovernador.com

CASINO ESTORIL

ESTREIA “SATURDAY 
NIGHT FEVER”

O musical “Saturday Night Fever” estreou-se 

no palco do Salão Preto e Prata, do Casino do 

Estoril. Com produção da Yellow Star Company 

e encenação de Paulo Sousa Costa, o espetá-

culo convida o público a (re)viver os tempos do 

disco sound através da história de Tony Mane-

ro. A narrativa decorre em torno deste jovem 

nova-iorquino que levava uma vida monótona, 

sentindo-se apenas realizado aos fins de sema-

na, quando tinha oportunidade de dançar. Tudo 

se altera quando, sob influência do irmão e de 

Stephanie, a sua parceira de dança, começa a 

questionar a forma como encara a vida e a limi-

tação das suas perspetivas. Simultaneamente, 

vive uma crise amorosa, enquanto se prepara 

para participar naquele que viria a ser o mais 

importante concurso de dança da sua vida. “Sa-

turday Night Fever” foi escolhido para abrir a 

nova temporada espetáculos do ciclo de repre-

sentações do Casino do Estoril. 

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

Estoril

Tel.: 214 667 700

www.casino-estoril.pt

OCEANÁRIO DE LISBOA

ATINGIU 
OS 25 MILHÕES 
DE VISITANTES

O Oceanário de Lisboa atingiu os 25 milhões de 

visitantes e assinalou o momento com uma sur-

presa a possuía o bilhete com o número corres-

pondente. Foi uma família portuguesa, residente 

na Madeira, quem registou a entrada recorde. Os 

prémios oferecidos foram um cartão Member-

ship, que permite visitar as instalações sempre 

que o desejarem, e ainda uma viagem até São 

Tomé e Príncipe para conhecerem o projeto de 

conservação de tartarugas marinhas, desenvol-

vido pela Associação Programa Tatô. Esta ini-

ciativa implementa medidas de proteção para 

garantir a sobrevivência da espécie e é apoiado 

pelo Oceanário desde 2012. Aberto ao público 

desde 1998, este espaço já recebeu visitantes 

de 200 nacionalidades e já foi considerado por 

três vezes ‘Melhor Aquário do Mundo’ pelo ‘Tra-

velers’ Choice’, do TripAdvisor.

Esplanada D. Carlos I, Lisboa

Tel.: 218 917 000

www.oceanario.pt
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TEATRO D. MARIA II 

COM CARTAZ PREENCHIDO

Novembro vai ser um mês intenso no Teatro D. 

Maria II, pois pelo palco vão passar seis espetá-

culos. “Crash Park” inaugura o cartaz, trazendo a 

poesia dramatúrgica do francês Philippe Quesne. 

Entre os dias 14 e 24, o Teatro O Bando leva à 

Sala Garrett a segunda parte de “A Divina Comé-

dia”, de Dante Alighieri, o “Purgatório”. Simulta-

neamente, mas na Sala Estúdio, vai estar em exi-

bição “Karōshi”, da palavra japonesa que significa 

morte por excesso de trabalho. Esta criação pelo 

Teatro da Cidade explora o paralelo entre o direito 

social ao trabalho e as novas formas de escrava-

tura. “Pernambuco não consegue esquecer” é ou-

tra encenação agendada, assim como “Enseada”, 

sobre a comunicação e o mútuo entendimento. 

Para culminar o mês, estará em cena a peça in-

fantil “Abre a carta, lobo mau!”.

Praça Dom Pedro IV, Lisboa

Tel.: 213 250 800

www.tndm.pt

DOLCE CAMPOREAL LISBOA

PREMIADO 
PELA GREEN KEY 

Situado na área protegida das Serras do Socor-

ro e Archeira, o Dolce CampoReal recebeu, pelo 

terceiro ano consecutivo, o galardão da Green 

Key, um prémio internacional que promove o 

turismo sustentável. O hotel continua a reforçar 

o seu empenho na proteção do meio ambiente, 

através da implementação de várias medidas, 

como a abolição de garrafas e de plástico e a 

sua substituição por vidro nos vários espaços, a 

instalação de sistemas de filtros de água, a uti-

lização de iluminação LED, assim como o apro-

veitamento das chuvas para rega do campo de 

golfe e áreas ajardinadas. Aderiu ainda à iniciati-

va internacional Earth Water, que procura finan-

ciar projetos de distribuição de água, alimentos 

e educação a crianças desfavorecidas em várias 

regiões do planeta. 

Rua do Campo, Turcifal

Tel.: 261 960 900

www.dolcecamporeal.com

ALTICE ARENA

CONQUISTA 
RECONHECIMENTO 
INTERNACIONAL

O Altice Arena foi distinguido com o troféu World 

Travel Leader Award, concedido pela feira inter-

nacional World Travel Market London. Com 114 

eventos organizados em 2018, incluindo a Web 

Summit, e cerca de 427 mil espetadores a as-

sistir a espetáculos só este ano, entre janeiro e 

junho, este espaço entra novamente no ranking 

das maiores salas de eventos, mais precisa-

mente, em nono e em quinto lugar no mundo 

e na Europa, respetivamente. Segundo o CEO da 

Arena Atlântico, que detém o Altice Arena, Jorge 

Vinha da Silva, “é importante premiar o local e 

reconhecer o impacto que tem sobre a indústria 

do turismo em geral”. O prémio vai ser entregue 

em Londres no mês de novembro, altura em que 

se ficará a conhecer o vencedor da categoria 

“Outstanding contribution to the Industry”, para 

o qual também está nomeado.

Rossio dos Olivais, Lisboa

Tel.: 218 918 409

arena.altice.pt
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JARDIM ZOOLÓGICO

TEM NOTAS PARA COLECIONAR

Há uma nova lembrança que se pode le-

var do Zoo de Lisboa. Na loja de souvenirs 

encontra-se agora uma máquina de venda 

automática de “notas recordação”. Destas 

foram apenas produzidas cinco mil e em 

cada uma foi aplicado um número de sé-

rie, tornando o produto único. No entanto, 

a compra destas notas com desenhos de 

diferentes animais, como o elefante, o chim-

panzé ou o lince-ibérico, não se traduz ape-

nas numa recordação de um dia no Jardim 

Zoológico. Ao adquiri-las está-se igualmente 

a contribuir para a preservação das espécies, 

uma vez que o montante angariado reverte 

para o Fundo de Conservação.

Praça Marechal Humberto Delgado, Lisboa

Tel.: 217 232 900

www.zoo.pt

BELAS CLUBE DE CAMPO 

APOSTA NA 
EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA

As novas casas no Lisbon Green Valle, do Belas 

Clube de Campo, são as primeiras a atingir va-

lores de certificação Nearly Zero Energy Building 

em Portugal. Com necessidades quase nulas de 

energia, antecipam o cumprimento da Diretiva 

Europeia sobre o desempenho energético dos 

edifícios. Desde o seu planeamento, passando 

pela construção e até ao recheio, tudo é pensa-

do para utilizar a menor quantidade de energia 

possível. Assim, as townhouses são construídas 

tendo em conta a orientação solar, e possuem 

sistemas de produção de energia local que for-

necem as devidas necessidades energéticas. 

Estão apetrechadas com equipamentos eficien-

tes de águas quentes sanitárias e climatização, 

sistemas de aproveitamento de fontes de ener-

gia renovável. E possuem iluminação natural, 

eletrodomésticos com grande eficiência e ainda 

capacidade de carregamento de carros elétricos 

e depósitos para águas pluviais de 5.000 l.

Alameda do Aqueduto, Belas

Tel.: 219 626 600

www.belasclubedecampo.pt

MUSEU DA MARIONETA 

CELEBRA 
O OUTONO 
 

Durante os meses de outono, o Museu da Ma-

rioneta vai ter formações, ateliês para toda a 

família e um ciclo de teatro de objetos, que 

vai decorrer durante novembro. Esta é uma 

arte teatral, cujo estilo animado tem como 

personagem principal o manipulador. Assim, 

vão estar em palco quatro peças: o “Le Cri 

Quotidien”, a história de um leitor que se per-

de quando um dia as notícias saem do jornal e 

se tornam personagens; “Vida”, onde as mãos 

são as personagens principais; “The Parachu-

te”, uma história sobre a juventude, o amor 

e o confronto com a velhice; e “The Table”, 

o lugar onde vive o fantoche Moisés. Ainda 

no penúltimo mês do ano, vai ser realizado 

um ateliê especial de comemoração dos 18 

anos do museu, em que as marionetas de São 

Lourenço vão cantar e dançar ópera.

Rua da Esperança, 146, Lisboa

Tel.: 213 942 810

www.museudamarioneta.pt
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MALO CLINIC

PARCERIA COM O ZOO

A MALO CLINIC apadrinhou, no dia Mundial do 

Animal, um dos jovens leões que habitam no 

Jardim Zoológico. Em parceria com este espaço, 

a clínica colocou a saúde oral e a preservação da 

vida animal de mãos dadas, numa ação de sen-

sibilização — “A   Prevenção é a Melhor Solução”, 

tendo estado presente, juntamente com a sua 

mascote MAKALO, um pequeno e sorridente leão, 

na Feira do Livro Infantil que decorreu na zona 

de acesso livre do zoo durante o primeiro fim de 

semana de outubro. Esta ação de sensibilização 

vai ao encontro de uma outra atividade deste 

âmbito que a MALO CLINIC leva a cabo todos os 

anos em maio: ao longo desse mês, várias das 

suas equipas percorrem as escolas de todo o país 

para explicar, de forma didática, os cuidados a ter 

com os dentes.

Av. dos Combatentes, 43, Lisboa

Tel.: 217 228 100

www.maloclinics.com

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

ADERE A “RECICLAR 
A VALER +”

A Câmara Municipal de Mafra, a Novo Verde e a 

Tratolixo estão a realizar uma campanha na re-

gião da Malveira para promover nos consumido-

res comportamentos sustentáveis. A loja do Pin-

go Doce desta zona foi a escolhida para abraçar 

o projeto, ao abrigo do qual os clientes deste su-

permercado, ao entregarem as suas garrafas de 

bebidas ou refrigerantes de plástico PET, passam 

a receber entre dois a cinco cêntimos por cada 

recipiente, valor que podem utilizar em com-

pras. Esta iniciativa vai ao encontro do conjunto 

de metas gerais traçadas pela União Europeia no 

que concerne à gestão de resíduos assim como 

da Estratégia Europeia para os Plásticos, onde se 

pretende que todas as embalagens deste tipo 

sejam reutilizáveis ou facilmente recicláveis até 

2030.

Praça do Município, Mafra

Tel.: 261 810 100

www.cm-mafra.pt

LISBON MARRIOTT HOTEL

ORGANIZA EVENTO 
SOLIDÁRIO

O “Spirit to Serve” é um evento anual de respon-

sabilidade social organizado pelo Lisbon Marriott 

Hotel, que inclui música, animação e um jantar 

buffet. Para fazer parte da guest list é necessário 

adquirir vouchers de presentes no valor de 35 

euros em algumas lojas, como El Corte Inglés, 

Zara, FNAC, Sport Zone, Charmers e Pull & Bear. 

Esta forma de pagamento prende-se com o 

facto de a festa reverter a favor das Aldeias de 

Crianças SOS e do Centro de Alojamento de Ter-

cena, sendo posteriormente os vouchers entre-

gues a estas instituições. A iniciativa vai contar 

com a personalidades como Ana Filipe Nunes, 

Jorge Rodrigues, Leonor Seixas, Rodrigo Paga-

nelli e Susana Sá, bem como com as atuações 

da banda Amor Electro, de Luísa Sobral, Salvador 

Seixas e Salvador Sobral.

Av. dos Combatentes, 45, Lisboa

Tel.: 217 235 400

www.marriott.pt
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A VOZ HUMANA
O São Luiz Teatro Municipal completa 125 anos e 

celebra a data com uma programação especial que 

revisita grandes momentos da sua história. Entre 

eles, encontra-se “A Voz Humana”, uma ópera de 

um só intérprete, em que a música de Francis Pou-

lenc e a prosa de Jean Cocteau criam uma alternân-

cia entre o coloquial e o poético. É no cruzamento 

da cena lírica, da performance e da imagem em 

movimento que se destaca a personagem central: 

uma voz – a da soprano Lúcia Lemos – que vai além 

do registo naturalista, impulsionada pelo envolvi-

mento físico e emotivo da expressão musical.

São Luiz Teatro Municipal, dias 20, 21, 23 

e 24 de novembro. Entradas: 12 euros. 

Mais informação em: www.teatrosaoluiz.pt

O NARCISISMO 
DAS PEQUENAS 
DIFERENÇAS 
“O Narcisismo das pequenas diferenças”, de Paulia-

na Valente Pimentel, reúne mais de 20 fotografias 

que procuram retratar jovens da ilha de São Miguel, 

Açores, nos seus diferentes contextos sociais e pai-

sagísticos. Assim, são salientadas as pequenas di-

ferenças entre eles, a par de sentimentos de estra-

nheza e hostilidade. Neste ensaio, cujo título remete 

para uma teoria de Freud sobre a vivência em socie-

dades fechadas, onde as pessoas não se misturam, 

a artista procura salientar a forma como se movem 

aqueles jovens, o tipo de abertura e liberdade que 

têm e como esta se manifesta.

Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico, até 

janeiro de 2020, de segunda a sábado, das 

10:00 às 19:00. Entrada livre. Mais informação 

em: www.arquivomunicipal.cm-lisboa.pt

SUPER BOCK 
EM STOCK
Durante dois dias, mais de 50 artistas vão passar 

pela Avenida da Liberdade e atuar em algumas 

das salas mais emblemáticas da cidade, como o 

Cinema São Jorge, o Capitólio, o Coliseu dos Re-

creios e o Teatro Tivoli BBVA. Do soul ao hip-hop, 

passando pelo folk e pelo rock, são várias as so-

noridades que marcam esta edição, trazidas por 

artistas como Slow J, Orville Peck, Marissa Nad-

ler, Jordan Mackampa, Sinkane, Ady Suleiman, 

Helado Negro, Meute, Nilüfer Yanya,Ghostly Kis-

ses, Balthazar, Viagra Boys e Kevin Morby.

Em várias salas da Avenida da Liberdade, dias 

22 e 23 de novembro. Entradas: passe único 

para os dois dias – até 21 de novembro, 45 

euros; nos dias do festival, 50 euros. Mais 

informação em: www.superbockemstock.pt
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