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4  EDITORIAL
Em análise, este mês, os mais recentes projetos de inovação e de 
requalificação da Cidade e da Região, os quais atestam como Lisboa tem 
sabido construir um futuro sustentado.

5  NACIONAL
O primeiro aval recebido pelo aeroporto do Montijo e a continuação 
da reabilitação da zona ribeirinha de Lisboa estão entre os assuntos da 

atualidade da Cidade e da Região de Lisboa.

10  BOLETIM INTERN0
As Lisboa Shop são cartões de visita para quem escolhe a capital 
portuguesa para férias ou negócios. E só no primeiro semestre do ano, 

receberam mais de 500 mil turistas.

12  ENTREVISTA 
O diretor do Palácio Nacional de Mafra, Mário Pereira, perspetiva os 
desafios que se seguem à classificação como Património Mundial da 
UNESCO. Proporcionar melhores condições de acolhimento e visitação é o 
objetivo maior.  

15  VISITA GUIADA 
A diretora do Museu da Marioneta, Maria José Machado Santos, escolheu 
cinco comentários de turistas para mostrar as razões pelas quais aquele 

espaço deve ser visitado.

16  ENTREVISTA 
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, partilha 
a sua visão para o concelho, quer do ponto de vista da atratividade de 
empresas, quer do ponto de vista do potencial turístico.

22  POSTAL DE LISBOA
A Lisboa da atriz Oceana Basílio tem rio, jardins e parques, mas também 

bairros típicos com confluência de culturas.

23  OBSERVATÓRIO
Os resultados estatísticos da Cidade e da Região de Lisboa, no mês de 
julho, bem como o desempenho do mercado de cruzeiros e do golfe.

32  TESOUROS
Visita guiada ao Palácio Galveias, casa de férias dos Marqueses de Távora, 
há 400 anos, e atualmente uma das 17 bibliotecas municipais de Lisboa. 

34  TENDÊNCIAS
A tecnologia, nomeadamente a inteligência artificial, assume um papel 
cada vez mais preponderante na indústria do turismo, como atesta o 

relatório da consultora FATBit technologies.

36  LISBOA VISTA DE FORA
A revista Voyages d’Affaires dedicou a capa da sua mais recente edição 
trimestral a Lisboa, que classifica como um destino ideal para turismo de 
negócios.

43  MARKET PLACE
Esta é uma montra da dinâmica dos associados do Turismo de Lisboa, da 
hotelaria ao entretenimento e à cultura.
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O dinamismo e a capacidade de inovação fazem 

parte do ADN da Região de Lisboa. E o programa 

Oeiras Valley, de que se dá conta nesta edição, 

é a confirmação disso mesmo. Este programa 

prevê a criação de um ecossistema para negó-

cios, ciência e tecnologia que, mais do que cap-

tar investimento, estimulará o desenvolvimento 

da economia, não só da Região como do País. 

Reconhecidamente ambicioso, pretende ser a 

montra do que de melhor se faz em termos de 

ciência e inovação, favorecendo a instalação de 

empresas de base tecnológica, farmacêutica e 

de investigação. Em paralelo, fomenta a criação 

de emprego, em particular qualificado e com 

alto valor acrescentado. Lisboa continua, como 

se pode constatar, a evidenciar-se como uma 

Região altamente dinâmica, que aposta num fu-

turo sustentado, consolidando-se, dia após dia, 

como um dos motores da economia nacional. 

Mas sempre de portas abertas para o exterior.

O segundo tema que escolhi abordar neste edi-

torial cruza-se com esta vocação global e com 

este posicionamento de vanguarda: tem a ver 

com acessibilidades, neste caso aéreas, funda-

mentais para o desenvolvimento e consolidação 

de qualquer destino turístico. Lisboa não foge à 

regra, sendo que a principal porta de entrada/

saída do País, o Aeroporto Humberto Delgado, 

por onde anualmente passam cerca de 30 mi-

lhões de pessoas, está, como é do conhecimen-

to geral, perto do limite da sua capacidade. Dito 

isto, importa referir que acaba de ser anunciado 

que a ANA – Aeroportos de Portugal recebeu 

já o primeiro aval de conformidade do Estudo 

CONTINUAR A CONSTRUIR O 
FUTURO

E  | Editorial

de Impacte Ambiental relativo ao Aeroporto do 

Montijo, emitido pela APA – Agência Portuguesa 

do Ambiente, que está numa fase de discussão 

pública, até 19 de setembro. Este é, assim, mais 

um passo no sentido de dotar Lisboa dos meios 

aeroportuários necessários para que possa res-

ponder eficazmente ao movimento crescente de 

passageiros e carga.  

O terceiro e último tema deste editorial diz res-

peito à revitalização da zona ribeirinha de Pe-

drouços, em Lisboa, até à Cruz Quebrada, em 

Oeiras, e à mais-valia que este investimento 

representa para o destino. Denominado Ocean 

Campus, trata-se de um projeto a executar por 

fases até 2030. Permitirá, como disse, requali-

ficar uma vasta zona ribeirinha onde serão re-

convertidas e criadas novas infraestruturas, de 

modo a oferecer múltiplos espaços de fruição 

pública, quer para os residentes, quer para os 

muitos milhões de turistas que nos visitam e 

destacam a beleza ímpar e a ligação da cidade 

ao rio. Quando concluído, configurará um cam-

pus de investigação, desenvolvimento e inova-

ção internacional de atividades ligadas ao mar.
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OEIRAS VALLEY: UM 
EXEMPLO DO DINAMISMO 

E DA CAPACIDADE DE 
INOVAÇÃO DA REGIÃO

AEROPORTO DO MONTIJO: 
MAIS PERTO DE SER 

REALIDADE 

NOVO PROJETO 
DE REVITALIZAÇÃO DA 

ZONA RIBEIRINHA

José Luís Arnaut
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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A ANA – Aeroportos de Portugal já recebeu o pri-

meiro aval de conformidade do Estudo de Impacte 

Ambiental relativo ao aeroporto do Montijo, emi-

tido pela APA – Agência Portuguesa do Ambiente.

A fase seguinte do processo é a consulta pública, 

a decorrer até 19 de setembro, período durante o 

qual os documentos podem ser consultados por ci-

dadãos e entidades, cujos contributos entrarão em 

linha de conta na decisão final sobre a avaliação 

ambiental da infraestrutura aeroportuária. 

Posteriormente, a APA irá avaliar essa informa-

ção, bem como esclarecimentos adicionais, en-

tretanto, recebidos da ANA, e emitirá então a 

Declaração de Impacte Ambiental, um parecer 

que irá chumbar ou aprovar o processo. 

No início deste ano, a empresa aeroportuária e 

o Estado assinaram um acordo para a expansão 

do atual aeroporto Humberto Delgado e para 

a transformação da base aérea do Montijo no 

novo espaço aéreo de Lisboa, num investimento 

de 1,15 mil milhões. Na altura, o primeiro-mi-

nistro, António Costa, afiançou que a construção 

só se irá realizar se o estudo ambiental conside-

rar haver condições para tal. 

AEROPORTO DO MONTIJO

ESTUDO AMBIENTAL DÁ LUZ VERDE
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Um investimento de 300 milhões de euros vai 

dar origem ao Ocean Campus, o projeto que 

pretende requalificar cerca de 64 hectares na 

zona ribeirinha, de Pedrouços, em Lisboa, até 

à Cruz Quebrada, em Oeiras. A obra, que se 

prevê ficar pronta em 2030, vai decorrer por 

fases. Assim, até 2022 e com um investimento 

de 118 milhões de euros, está prevista a cons-

trução da marina de Pedrouços, do laboratório 

do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 

de espaços para empresas e áreas de restau-

ração. A segunda fase do empreendimento, a 

concluir em 2026 e com um orçamento de 30 

milhões de euros, fará nascer um hotel, um ou-

tro espaço empresarial, a Blue Business School 

e uma marina no Jamor. A última fase destina-

-se aos arranjos exteriores e às acessibilidades. 

O Ocean Campus, também conhecido como 

Campus do Mar, contempla igualmente uma 

área para startups em fase inicial de desenvol-

vimento e irá também reabilitar, tanto as praias 

de Algés e da Cruz Quebrada, como a Doca 

de Pedrouços e os armazéns da Docapesca.  

Na cerimónia que marcou o arranque das 

obras e em que foi inaugurada a ciclovia que 

liga Lisboa a Oeiras, a ministra do Mar, Ana 

Paula Vitorino, propôs, a ambas as autarquias, 

que promovam os transportes sustentáveis, 

de modo a que este campus seja livre de au-

tomóveis. Com este projeto, o governo conta 

criar um campus de investigação, desenvolvi-

mento e inovação internacional de atividades 

ligadas ao mar.

CAMPUS DO MAR

ZONA RIBEIRINHA DE LISBOA 
E OEIRAS REQUALIFICADA

A Organização Mundial do Turismo (OMT) con-

solidou Portugal como o 17.º principal país em 

termos de turistas, uma classificação que advém 

dos 22,8 milhões de visitantes estrangeiros re-

cebidos em 2018. Na tabela, imediatamente an-

tes, encontra-se a Rússia, que recebeu 24,6 mi-

lhões de estrangeiros, e no lugar seguinte está 

o Canadá, visitado por 21,1 milhões de turistas. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísti-

ca, em 2018, a atividade turística foi novamente 

superior a anos anteriores: Portugal contabilizou 

um aumento de quatro milhões de hóspedes 

em relação a 2017 e totalizou 67,7 milhões de 

dormidas. Por seu turno, o Banco de Portugal 

revela que as receitas turísticas referentes ao 

ano passado subiram 9,6%, fixando-se em 16,6 

mil milhões de euros. Com estes valores, o País 

registou o quinto maior crescimento entre os 20 

primeiros listados do ranking da OMT, superando 

países como Espanha, México ou Itália.

A capital portuguesa foi a sexta mais votada para 

experiências de viagens em cidades europeias, 

no âmbito do ranking elaborado pela revista nor-

te-americana TRAVEL + LEISURE. Esta publicação, 

dedicada ao turismo, pede, todos os anos, aos 

seus leitores uma reflexão e ponderação sobre as 

suas experiências de viagens em volta do mundo. 

Desde companhias aéreas, passando por spas, ci-

dades, ilhas, navios e muitos outros tópicos, os 

votantes classificam fatores como a cultura, a 

gastronomia, a simpatia ou o valor total da expe-

riência. No final, a revista elabora vários rankings 

com vários tipos de classificação, com Lisboa a 

ser uma das 15 cidades da Europa mais votada 

para viajar. Portugal continua a ser um destino na 

mira dos viajantes, mas no topo das preferências 

encontram-se as cidades italianas de Florença, 

em primeiro lugar, e de Roma, em segundo. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 
DO TURISMO

PORTUGAL É O 17.º 
PAÍS EM TERMOS 
TURÍSTICOS

CIDADES PARA VISITAR NA EUROPA

LISBOA NO SEXTO LUGAR DO RANKING
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A Tourism International Academy (TIA) vai 

nascer no concelho de Cascais, representando 

um investimento de 25 milhões de euros que 

dará origem à primeira Escola Internacional de 

Turismo do mundo e a um Centro de Inovação 

do Turismo.

Na cerimónia de lançamento do projeto, em 

julho, a secretária de Estado do Turismo, Ana 

Mendes Godinho, sublinhou que este é um 

projeto estruturante, porque vai contribuir 

para a internacionalização do país também 

como destino de estudo e formação na área 

do turismo. “Uma das nossas grandes ambi-

ções é termos aqui uma plataforma de for-

mação e especialização para qualquer pessoa 

que queira estudar turismo no mundo”, afir-

mou, acrescentando que Portugal é “cada vez 

mais reconhecido por tudo aquilo que tem a 

ver com o turismo”.

Por sua vez, o presidente da câmara de Cas-

cais, Carlos Carreira, destacou que este é o 

alcançar de um objetivo em que se empe-

nhou, como autarca, mas também enquanto 

presidente do conselho geral da ESHTE – Esco-

la Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. 

Receber uma instituição internacional – disse 

– vai permitir ao concelho ter mais quadros 

formados e emprego qualificado também a 

nível de rendimentos. 

Este projeto, que tem a chancela da Orga-

nização Mundial de Turismo, visa a requa-

lificação da ESHTE e da Escola do Turismo 

de Portugal, prevendo-se que, até 2023, o 

número de alunos a frequentar o campus 

duplique para cerca de cinco mil. Inserido 

neste projeto, que vai contar com o envolvi-

mento de várias entidades públicas e priva-

das, está também um espaço, atualmente 

devoluto, que será transformado numa área 

de coworking de 1.500 metros quadrados. Do 

mesmo modo, e em parceria com o Instituto 

de Formação Turística de Macau, será criado 

um polo para formar alunos oriundos da Ásia.  

Quanto ao Centro de Inovação em Turismo, 

contemplará espaços para incubação de em-

presas do setor. Está igualmente prevista a 

construção de um hotel e de uma residência 

com capacidade para 150 estudantes. 

INVESTIMENTO DE 25 MILHÕES

PRIMEIRA ESCOLA INTERNACIONAL 
DE TURISMO

A Região de Lisboa recebeu o top três dos even-

tos com maior reputação no País, de acordo com 

um estudo a consulta Onstrategy. São eles a Web 

Summit, com um índice de 85,2 pontos; o Rock 

in Rio (83,6) e o NOS Alive (81,4). 

Em destaque estão também a Taça de Portugal 

em Futebol (78,3); o Super Bock Super Rock 

(75,8); a Meia Mini Maratona de Lisboa (71,8 

pontos); as Festas de Lisboa (66,4); e a Feira do 

Livro de Lisboa (62,6).

O estudo RepScore parte de um inquérito a mais 

de 40 mil cidadãos, com a consultora multidis-

ciplinar a elaborar uma lista que incorpora o top 

20 dos eventos que mais se destacam, de natu-

reza cultural ou desportiva. 

ESTUDO REPSCORE

LISBOA TEM 
OS EVENTOS COM 
MAIOR REPUTAÇÃO 
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Lisboa é novamente a casa de um grande 

evento internacional. Uma das principais con-

ferências de relações públicas e comunicação 

vai decorrer no próximo mês de outubro no 

Altis Grand Hotel: trata-se da cimeira global 

anual da Organização Internacional de Con-

sultoria em Comunicação (ICCO) e que conta 

com a parceria da Associação Portuguesa de 

Comunicação e Relações Públicas (APECOM). 

Este ano tem como tema Transformation’19 

– Talent and Technology driving the global PR 

Agenda. 

Esta cimeira, de dois dias, terá a participa-

ção de oradores internacionais dos principais 

grupos e organizações de consultoria de rela-

ções públicas e também workshops interati-

vos. “Lisboa será a montra para os melhores 

pensadores mundiais em relações públicas e 

comunicação”, afirma a presidente da asso-

ciação anfitriã, Teresa Figueira, que enfatiza 

que a realização da conferência em Lisboa se 

torna “um sinal claro da crescente relevância 

que as empresas portuguesas e profissionais 

estão a ter na indústria global”.

RELAÇÕES PÚBLICAS

CIMEIRA INTERNACIONAL ESCOLHE LISBOA

PORTO DE LISBOA

PAINÉIS DE ALMADA 
NEGREIROS ABERTOS 
AO PÚBLICO

A Administração do Porto de Lisboa toma a ini-

ciativa de abrir ao público a Gare Marítima de Al-

cântara e a Gare Marítima Rocha Conde D’Óbidos, 

permitindo, deste modo, que lisboetas e os turis-

tas visitem os murais que decoram os pisos supe-

riores das gares, criados por Almada Negreiros. 

No último fim de semana de cada mês, é pos-

sível visitar os dois trípticos e as duas composi-

ções isoladas, inauguradas na Gare Marítima de 

Alcântara em 1943, bem como os seis painéis 

que constituem o mural criado pelo artista na 

Gare Rocha Conde D’Óbidos, datado de 1949. No 

total, são oito painéis, que evocam cenas maríti-

mas, fluviais e ribeirinhas. Na Gare Marítima pode 

observar-se uma ilustração sobre as viagens rea-

lizadas na época dos descobrimentos e Lisboa do 

tempo de Almada Negreiros, com marinheiros, 

pescadores, casas e alguns monumentos icónicos 

como o Castelo de São Jorge, a Sé e o Aqueduto 

das Águas Livres. No segundo piso encontram-

-se dois outros painéis isolados, um que ilustra a 

história de Dom Fuas Roupinho e outro, mais bu-

cólico, que representa um Portugal rústico. Já na 

Gare Rocha Conde D’Óbidos, estão representados 

aspetos mais relacionados com a vida quotidiana 

do cais. Estão ilustradas obras nos estaleiros, pas-

seios matinais e despedidas entre quem parte e 

quem fica em terra.
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A EPAL lançou uma aplicação que vem permitir 

saber, no sítio em que o utilizador se encontra e 

em tempo real, qual a qualidade da água da rede 

pública. Com esta nova ferramenta, Lisboa torna-se 

a primeira capital do mundo a fornecer este tipo de 

informação, quer em português, quer em inglês.

A H
2
O Quality, assim se designa esta ferramenta, 

funciona com base na georreferenciação, sendo 

atualizada todos os dias. Entre a informação dis-

ponível estão parâmetros como cálcio, magnésio, 

cloro, cor, dureza ou o pH da água. Entre as suas 

funcionalidades, permite também saber onde en-

contrar o bebedouro mais perto ou onde adquirir 

a garrafa reutilizável Fill Forever, 100% ecológica e 

também criada pela empresa. A H
2
O Quality é gra-

tuita e complementa informações mais detalhadas 

aos consumidores como a origem, as diversas fases 

de tratamento e o controlo de qualidade da água.

As Sardinhas by Bordallo Pinheiro estão de re-

gresso, nesta que já é a sexta edição da coleção 

desenvolvida pela marca centenária Bordallo Pi-

nheiro em parceria com a Câmara Municipal de 

Lisboa e a Empresa de Gestão de Equipamentos e 

Animação Cultural de Lisboa (EGEAC). 

O movimento internacional do “sardinhismo”, 

inspirado naquele artista popular, procura promo-

ver a sardinha de forma criativa e decorativa, e 

leva-la aos quatro cantos do mundo. Esta edição 

junta 28 novas peças à coleção, que contabiliza 

agora um total de 100 sardinhas, incluindo o mo-

delo original em faiança, criado no século XIX, 

por Raphael Bordallo Pinheiro. Das mais recém-

-chegadas ao “cardume”, destacam-se duas 

criações desenvolvidas em parceria com o World 

Press Cartoon, que, com o tema “Uma espinha 

na garganta”, pretendem ilustrar o consumismo 

na quadra natalícia e propõem uma reflexão so-

bre a liberdade de expressão. Há também duas 

sardinhas dedicadas aos arquipélagos, uma 

disfarçada de baleia, referente aos Açores e outra 

com um traje madeirense. Lugar ainda para uma 

edição especial limitada intitulada “No dia em 

que ela lhe faltar”, alertando para a escassez des-

ta espécie no mar. 

QUALIDADE DA ÁGUA

LISBOA COM APP PIONEIRA

MUSEU DE ARTE POPULAR 

PREVISTA REABERTURA EM 2021
O Museu De Arte Popular deve reabrir ao público em 

2021. Depois de dez anos fechado, é, atualmente, 

um dos polos do Museu Nacional de Etnologia, mas 

tem estado a ser pensada uma estratégia nacional 

para o artesanato, resultante da colaboração com os 

ministérios da Economia e do Trabalho. 

Os planos passam pela alteração da entrada, pas-

sando esta a ser feita pelo lado que está voltado 

para o Padrão dos Descobrimentos, uma zona com 

mais turistas, e pela criação de um museu com 

vida, com uma aposta na zona dedicada às oficinas, 

que vão constituir uma espécie de montras vivas, 

onde estarão pessoas a trabalhar e a desenvolver 

novas projetos. O projeto integra-se no programa 

de aprendizagem, desenvolvimento de ideias e es-

tágios já em curso com o intuito de transmitir a arte 

às gerações mais novas. Neste contexto, tem esta-

do a decorrer uma formação dedicada a alunos de 

Belas-Artes e de Design. Esta Escola de Verão conta 

com a colaboração da Michelangelo Foundation for 

Creativity and Craftsmanship, da Suíça, e da Funda-

ção Ricardo do Espírito Santo Silva. 

O edifício onde o museu se encontra está classifi-

cado pela Direção-Geral do Património Cultural e 

desde 2016 tem tido algumas exposições tempo-

rárias. O relançamento permitirá exibir uma coleção 

permanente a partir do espólio de 11 mil peças de 

arte popular.

BORDALLO PINHEIRO

HÁ 28 NOVAS 
SARDINHAS NA 
COLEÇÃO
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LISBOA SHOP

MONTRA DO BEST OF DA CIDADE E DA REGIÃO
São quatro as lojas oficiais do Turismo de Lisboa, cuja procura tem conhecido 
um crescendo desde a abertura da primeira, em 2011. Os franceses destacam-se 
entre as nacionalidades dos visitantes, mas também há portugueses. E os postais 
são o produto mais vendido.

Criadas para vender souvenirs sobre Lisboa 

e privilegiando artigos produzidos na região, 

as Lisboa Shop têm vindo a aumentar a sua 

popularidade. E os números são prova disso: as 

quatro lojas receberam, no primeiro semestre 

do ano, mais de 500 mil visitantes, sendo que 

a do Cais do Sodré apenas abriu em abril. E os 

franceses são os primeiros na lista de naciona-

lidades que mais visitam estes espaços: mais 

de 57 mil no período em análise. Em segundo 

lugar, estão os turistas espanhóis com mais de 

39 mil visitantes de janeiro a junho.

Os portugueses constituem 6% da procura total, 

com a loja do Lisboa Story Centre, no Terreiro do 

Paço, a apresentar uma especificidade: os turis-

tas internos ocupam, aqui, o segundo lugar en-

tre todos os que já visitaram o espaço este ano 

– 20.586. Esta é também a loja mais procurada 

no período em análise – mais de 101 mil visi-

tantes, contabilizando apenas as cinco principais 

nacionalidades (França, Portugal, Espanha, Reino 

Unido e Alemanha), e mais de 394 mil, no total.

A Lisboa Shop acolhe, até setembro, 

degustações de Licor Beirão. As provas 

acontecem às segundas e quartas-feiras, 

das 17.30 às 10.30, no espaço da Rua do 

Arsenal. Trata-se de uma iniciativa que se 

enquadra na missão de dar a conhecer a 

quem visita a cidade alguns dos produtos 

portugueses mais emblemáticos.

À PROVA 
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O desempenho da loja do Cais do Sodré, inau-

gurada em abril, também se destaca: mais de 

17.500 visitantes até junho, no cômputo do top 

5 de países de origem (França, Espanha, Reino 

Unido, Estados Unidos e Brasil). E, somando to-

dos os visitantes, mais de 29.500. 

Estes números deixam antever que se vai man-

ter a tendência de crescimento de visitas às  

Lisboa Shop. Sem incluir a do Cais do Sodré, que 

é de 2019, tem sido esse o cenário das restantes 

três: a da Rua do Arsenal registou, o ano pas-

sado, 180.908 visitas, ultrapassando as 176.473 

do ano anterior; e a do Story Centre cresceu de 

305.642, em 2017, para 337.911, em 2018. Re-

lativamente à da Rua do Regedor, não é possível 

comparar o desempenho, uma vez que abriu 

apenas em agosto de 2017. 

E o que procuram os visitantes? Em 2018, os 

best-sellers foram os postais: mais de 51 mil, 

nas três lojas então existentes. Os típicos imanes 

(mais de 20 mil) e as conservas e patés (mais 

de 18 mil) completam o top 3. Mas, na lista dos 

souvenirs mais vendidos, também há lugar para 

tradicionais azulejos de Lisboa (quase 13 mil). 

T-shirts, sacos de tecido, sardinhas de chocola-

te, garrafas de ginja em miniatura e elétricos de 

metal em miniatura constam igualmente entre 

os preferidos pelos turistas.

A Lisboa Shop trabalha com cerca de 20 marcas, 

300 fornecedores locais e, excecionalmente, se-

leciona algumas marcas do mercado nacional. 

Os produtos disponíveis são diversos e passam 

por objetos de cerâmica, peças de ourivesaria 

e bijuteria, livros, produtos alimentares como 

chocolates e bebidas da região. As lojas são 

igualmente uma montra de peças de autor, com 

produção exclusiva para a marca. É que, além 

de potenciarem a venda de produtos da região, 

promovem o desafio artístico para a criação de 

novas peças que sejam alusivas à cidade. Entre 

artesanato, design ou apenas merchandising, 

a Lisboa Shop procura criar artigos inovadores, 

quer de forma direta, retratando, por exemplo, 

os bairros de Lisboa, ou, de forma mais indire-

ta, através da poesia de alguma personagem 

lisboeta. Existe também a preocupação em di-

versificar a oferta quer dos produtos quer dos 

preços para que todo o tipo de clientes e turistas 

possa levar para casa uma recordação da capital. 

A Lisboa Shop é uma cadeia de lojas da Associação 

Turismo de Lisboa, tendo a primeira aberto portas 

em 2011, na Rua do Arsenal. A localização de cada 

um destes espaços dita, de certo modo, o tipo ou o 

estilo de produtos que lá se podem encontrar: por 

exemplo, a Lisboa Shop que se encontra inserida 

no Lisboa Story Centre comercializa sobretudo arti-

gos relacionados com a história da cidade, como os 

Descobrimentos ou o Terramoto de 1755, por outro 

lado, na loja da Rua Jardim do Regedor, a aposta 

está na venda de artigos de azulejaria e alusiva os 

edifícios da capital. 
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UM CONCEITO DE PERTENÇA 
QUE SE TORNOU UNIVERSAL

MÁRIO PEREIRA
DIRETOR DO PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA

A inscrição do Palácio 
Nacional de Mafra na 
lista de Património 
Mundial da UNESCO 
– juntamente com a 
Basílica, o Convento, 
o Jardim do Cerco e 
a Tapada de Mafra 
– representa, entre 
outros fatores, um 
desafio: “Tê-lo,
agora, mais mimado 
e com melhores 
condições 
de acolhimento 
e visitação”. 
A afirmação é do 
diretor do palácio, 
Mário Pereira, que 
realça a singularidade 
do monumento e 
os esforços para a 
sua preservação. 
Não fica de parte 
o reconhecimento 
da desatualização 
da comunicação 
e da sinalética, 
mas também da 
importância, no 
imediato, de apostar 
nas acessibilidades, 
quer informativas, 
quer de mobilidade. 
A todas estas 
questões junta-se 
ainda uma maior 
responsabilidade, 
impulsionada pelo 
conceito de pertença 
universal.
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Classificado como Monumento 

Nacional, desde 1910, o Palá-

cio Nacional de Mafra é, agora, 

– juntamente com a Basílica, 

o Convento, Jardim do Cerco e 

Tapada de Mafra – Património 

Mundial da UNESCO. O que sig-

nifica este reconhecimento?

Este reconhecimento vem oficiali-

zar e formalizar aquilo que todos 

nós, que conhecemos este monu-

mento, já sabíamos: a excelência 

deste património. Esta inscrição, 

nos termos em que é feita, traduz 

a natureza compósita deste bem. 

De facto, o Real Edifício de Mafra 

não se circunscreve ao edificado, é, 

acima de tudo, um sítio que agrega 

e mescla o cultural e o natural, 

configurando-se como um patrimó-

nio não tipificável. É um caso único 

que nos compete valorizar naquela 

que é a sua singularidade, é um 

caso único que nos compete pre-

servar naquela que é a sua unidade 

e é um caso único na qualidade 

que nos importa relevar, quer do 

projeto arquitetónico, quer dos ma-

teriais de construção e quer das en-

comendas joaninas, desde os livros 

aos paramentos.

Disse, recentemente, que espe-

ra que haja uma Mafra antes e 

uma Mafra depois desta classifi-

cação. Para si, o que muda?

É evidente que a nossa dedicação e 

o nosso empenho na preservação e 

valorização deste monumento não 

se vão alterar, porque já são totais. 

Há, no entanto, aquilo a que pode-

remos chamar responsabilização 

acrescida pelo facto de o conceito de 

pertença passar agora a ser univer-

sal. Temos a obrigação de correspon-

der às exigências de públicos cada 

vez mais informados e que procuram 

a dimensão cultural da visita muito 

além da selfie registadora.

Considerando a projeção mun-

dial associada a esta distinção, 

que desafios traz esta distinção?

Todos nós temos consciência dos 

constrangimentos financeiros por 

que temos passado e estamos 

cientes do esforço que uma tutela 

como a nossa tem de fazer para 

responder às solicitações dos mu-

seus, palácios e monumentos.

Felizmente, as coisas estão a mu-

dar e sou dos que acredita que, 

com o novo regime de autonomia 

e financiamento destes equipa-

mentos culturais, teremos outros 

instrumentos de gestão, natural-

mente mais ágeis e eficientes, tan-

to ao nível da conservação e res-

tauro como de estudo das coleções, 

que deverão ser apresentáveis de 

acordo com requisitos atuais. É evi-

dente o grau de obsoletismo da 

nossa sinalética e comunicação. 

De imediato, temos de investir nas 

acessibilidades a todos os níveis, 

desde a informativa à mobilida-

de. Necessitamos, naturalmente, 

de fortalecer e rejuvenescer os 

recursos humanos como ponto de 

partida para uma gestão que con-

temple a flexibilização de horários, 

a investigação e a criação de novos 

discursos e percursos expositivos.

O comité da organização reco-

mendou a conservação do com-

plexo monumental e um estudo 

cartográfico. Como vê esta apre-

ciação e de que forma preten-

dem intervir?

O palácio está envolvido numa par-

ceria que envolve universidades, a 

Fundação Calouste Gulbenkian, a 

Fundação para a Ciência e a Tecno-

logia e que é coordenada pela pro-

fessora Patrícia Alho. Porque sabe-

mos que a componente hidráulica 

é fundamental para a vida de um 

monumento desta natureza, tem 

sido um importante levantamen-

to cartográfico de todas as fontes, 

condutas e mães de água que con-

figuravam o complexo hidráulico 

que, da Tapada e do Alto da Vela, 

traziam a água para o palácio e 

para o convento. Hoje, já temos 

muito mais informação do que a 

que consta no dossiê de apresen-

tação da candidatura. É um de vá-

rios estudos que prossegue e que 

esperamos, muito em breve, poder 

editar. Em relação à conservação, 

estamos perante uma questão que 

o comité coloca e que pode parecer 

pertinente, uma vez que estamos 

perante uma realidade pulverizada 

administrativamente – Município 

de Mafra, Escola das Armas, Dire-

ção-Geral do Património Cultural 

(DGPC), Palácio Nacional de Mafra, 

Tapada Nacional de Mafra e Paró-

quia de Mafra. No entanto, dado 

o elevado grau de entendimento 

havido e que se traduz bem no 

protocolo de cooperação subscrito 

por todas estas entidades, somos 

de opinião que, muito em breve, 

teremos um modelo de funciona-

mento que se adeque bem à nossa 

realidade. Estamos já a trabalhar 

nessa direção.

Em setembro do ano passado, 

teve início o processo de restau-

ro do complexo sineiro. Quando 

está prevista a recolocação?

Como se sabe, se há um verdadeiro 

ícone de Mafra, independentemente 

da forma como valorizamos a biblio-

teca, esse ícone é o carrilhão. Basta 

andar pela vila e reparar na densi-

dade de topónimos com ele asso-

ciado e, por curiosidade, ainda hoje 

recebemos reservas para o concerto 

de carrilhão quando, na realidade, 

pretendem agendar a presença em 

concertos dos seis órgãos. Estamos 

perante o mais importante conjunto 

sineiro – 119 sinos nas duas torres 

e em que o mais pesado em cada 

uma delas anda pelas 12 tonela-

das –, musical e relojoeiro do sé-

culo XVIII, e em que o carrilhão da 

torre Sul (Witlockx) é considerado 

um dos melhores do mundo e é, 

também por isso, natural que haja 

uma grande expectativa em relação 

à conclusão do seu restauro. Devo 

dizer que as obras, a cargo da em-

presa portuguesa Augusto de Oli-

veira Ferreira Lda., estão a decorrer 

muito bem e agradecer à atual dire-

ção da DGPC, que, depois de muitos 

adiamentos, quis e soube dar início 

a esta importante e fundamental in-

tervenção, sem a qual, estou certo, 

não haveria inscrição na lista de Pa-

trimónio Mundial.  Devo dizer que 

me foi muito difícil ter coexistido 

aqui, durante vários anos, com este 

património a degradar-se. Trata-se, 

inquestionavelmente, de um patri-

mónio de tal forma importante e o 

seu estado de conservação era tão 

grave e perigoso que a própria Eu-

ropa Nostra os designou, em 2014, 

como The 7 Most Endangered, de 

entre o mais importante patrimó-

nio europeu.

Esta foi a primeira vez que os 

sinos foram retirados. Há mais 

áreas ou peças à espera do pri-

meiro restauro?

Quando falamos de encomendas 

joaninas reportamo-nos sempre 

a peças de grande qualidade para 

um projeto real que aqui foi execu-

tado sem hiatos nem soluções de 

remedeio. De facto, tudo aqui tem 

uma marca de qualidade que só a 

generosidade joanina podia exigir: 

excelência de materiais, soluções 

arrojadas e requinte de execução 

que aqui configuram um patrimó-

nio tipologicamente diversificado, 

coerentemente pensado e criterio-

samente encomendado para este 

Real Edifício tipificador do espírito 

iluminista como obra de arte total 

– arquitetura, escultura, pintura, 

música, livros, têxteis… Podemos 

afirmar que as nossas coleções se 

encontram relativamente bem pre-

servadas, mas, como é normal, há 

sempre necessidade de interven-

ções. Destacaria as que se pren-

dem com a preservação do edifício, 

nomeadamente todos os espaços 

diagnosticados onde há infiltrações, 

reparação de pisos pétreos, pintura 

mural e caixilharias. A conservação 

começa, naturalmente, pelos telha-

dos, paredes e vãos e o seu bom 

estado é fundamental para se pre-

servarem as coleções.

O que destaca no acervo do 

palácio?

Livros, escultura, têxteis, pintura e 

metais. Quando falamos da Biblio-

teca do Palácio Nacional de Mafra 

Gostaria 
de assegurar 
a salvaguarda, 
valorização 
e divulgação 
patrimonial, 
instituindo-nos, 
em simultâneo, 
como um polo de 
desenvolvimento 
cultural, social 
e económico
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ocorre-nos, de imediato, a singu-

laridade de um espaço por muitos 

considerado como a mais bonita 

das grandes bibliotecas históricas. 

Mas a nossa biblioteca é também 

a riqueza e a diversidade do seu 

acervo que fazem dela um bom 

exemplo do Século das Luzes. É 

impressionante a visão cosmopolita 

que daqui se tinha da Europa e do 

mundo, da filosofia, da teologia, da 

medicina, da astronomia… de Gior-

dano Bruno e Athanasius Kircher 

a Galileu ou Newton. Aqui temos 

a biblioteca volante e os livros 

proibidos, temos a primeira Bíblia 

poliglota – sim, a do Cardeal Cisne-

ros – e o Alcorão comentado por Fi-

lipe Melâncton. Aqui é o mundo do 

livro e do saber nele contido até ao 

século XVIII. Sem qualquer preocu-

pação de hierarquia, não podemos 

deixar de percorrer a nossa escultu-

ra italiana, onde pontificam nomes 

como os de Monaldi e Bracci e a 

Escola de Escultura de Mafra, por 

onde passou Machado de Castro.

Para o convento e a basílica, as en-

comendas joaninas de paramentos, 

alfaias litúrgicas e pintura trazem 

também elas a marca de qualidade 

das melhores oficinas e de artistas 

italianos e franceses como Trevisa-

ni, Masucci, Conca ou Quillard.

Em termos culturais, que inicia-

tivas estão previstas?

Relacionadas com o carrilhão, esta-

mos a preparar o concerto inaugu-

ral, em data a confirmar no mês de 

dezembro e que se inscreverá num 

festival internacional. Devo informar 

que, no meio carrilhanístico, há uma 

grande expetativa internacional em 

relação à recuperação do nosso 

carrilhão. O carrilhão, associado aos 

seis órgãos, configura um patrimó-

nio musical único no mundo. Vamos, 

a partir de dezembro, poder fruir ex-

periências culturais só passíveis de 

ser fruídas neste monumento.

O Palácio de Mafra foi um dos 

cinco monumentos mais visita-

dos, em 2018, com um número 

que ultrapassa as 340 mil visitas. 

Qual o potencial de atratividade 

de visitantes desta classificação?

Penso que, hoje, há uma coexistência 

entre o turista de aventura, que 

visita aquilo que se lhe proporcio-

nar, e o visitante que prepara e até 

reserva antecipadamente os locais 

e monumentos que quer visitar. E, 

como é óbvio, os monumentos ins-

critos na lista de Património Mun-

dial dão, em princípio, indicações 

para uma visita patrimonial e cul-

turalmente interessantes, pelo que, 

com alguma naturalidade, serão os 

primeiros a figurar nas opções. Essa 

era uma das surpresas que este 

monumento reservava aos visitan-

tes, ter a monumentalidade que 

todos lhe reconhecem e não es-

tar inscrito. A inscrição representa, 

também, o desafio em tê-lo agora 

mais mimado e com melhores con-

dições de acolhimento e visitação. 

Se, até agora, nos podia bastar a 

dimensão monumental que tínha-

mos, a partir de agora, é expectá-

vel que o público olhe para nós de 

outra maneira, com outro grau de 

exigência, e teremos de ter meios 

e estar à altura para corresponder.

Falando de turismo, qual a es-

tratégia de comunicação?

Teremos de a definir, a partir de 

agora, se tivermos condições para 

poder acolher meio milhão de visi-

tantes por ano. Dadas as condições 

que temos, estamos próximo do 

limite de visitação com qualidade. 

O facto de termos sido pioneiros no 

funcionamento em rede, através 

da Associação de Residências Reais 

Europeias, acabou por nos colocar 

no areópago dos palácios europeus 

– a título de exemplo, comemorá-

mos no passado dia 20 o Palace 

Day, que contou com mais de 47 

milhões de interações – e que nos 

coloca interpares com os mais im-

portantes palácios europeus. Há, 

como sabe, associada à atrativida-

de da nossa realidade patrimonial, 

a importância da opinião que os 

visitantes levam de nós e temos a 

certeza que nos tem trazido muitos 

visitantes. O mesmo acontece com 

os concertos a seis órgãos: desisti-

mos de os publicitar porque estão 

sempre cheios e com centenas de 

estrangeiros que já vêm a Portugal 

com esse propósito. A conhecida li-

gação deste monumento ao Nobel 

da Literatura [José Saramago] tem-

-nos permitido manter uma oferta 

cultural que nos traz, anualmente, 

muitos milhares de visitantes. Te-

mos, pela riqueza e diversidade 

de tipologias do nosso acervo, a 

possibilidade de direcionar e atrair 

o interesse de grande diversidade 

de públicos. Uma das característi-

cas deste monumento prende-se, 

precisamente, com as suas singu-

laridades. Tenho o hábito de dizer 

que, tanto a biblioteca como a en-

fermaria; os seis órgãos ou os dois 

carrilhões, poderiam, caso existis-

sem isolados, ser um extraordinário 

ex-libris de qualquer monumento... 

Aqui coexistem os quatro.

Enquanto diretor do monumen-

to, como pretende que este seja 

percebido por quem o visita?

Em última instância, gostaríamos que 

este monumento fosse reconhecido 

pela qualidade do serviço que pres-

ta. É evidente que isto, por tudo o 

que supõe, é o que todos queremos 

– desde um modelo orgânico-fun-

cional ágil e dinâmico capaz de cor-

responder às novas exigências, até à 

obtenção de condições de promoção 

de estudos que nos permitam apro-

fundar o conhecimento e, dessa 

forma, diversificar ofertas e adequar 

eventos de forma a projetar e conso-

lidar a imagem do Palácio Nacional 

de Mafra como uma das melhores 

expressões do Barroco europeu. 

Gostaria de assegurar a salvaguarda, 

valorização e divulgação patrimo-

nial, instituindo-nos, em simultâneo, 

como um polo de desenvolvimento 

cultural, social e económico. Temos 

condições para este desenvolvimen-

to de forma sustentável.
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CINCO RAZÕES PARA VISITAR

MUSEU DA MARIONETA
A diretora do Museu da Marioneta, Maria José Machado Santos, considera 
que ninguém melhor do que os visitantes para opinar sobre o espaço “e os seus 
encantos”. Por esse motivo, esta rubrica apresenta-se num formato diferente, onde 
as cinco razões para uma visita são da autoria de quem já o visitou e deixou a sua 
opinião, no final. Apesar disso, a diretora ressalva que este é “o único museu do País 
dedicado à universalidade da marioneta, com peças de excecional qualidade, que 
despertam o interesse junto de todos os apaixonados por esta arte”. 

1. 
“Lindo, poético ... um verdadeiro 

prazer! Não hesite, vale a pena! 

Por 5 euros por pessoa, seria uma 

pena privar-se.” 

2. 
“Que descoberta! Este museu 

tem uma extensa coleção 

de marionetas de todo o 

mundo. Tudo lindamente 

curado. O que adoramos foi 

a história e a forma como as 

marionetas foram exibidas. 

Até animação para um filme. 

Fascinante! Como uma criança, 

lembrei-me do ‘Punch & 

4. 
“Belo museu, belas marionetas 

em exibição. A partir do Cais do 

Sodré, é um passeio agradável”. 

5. 
“Este é um museu bastante 

sofisticado, embora tenha cantos 

divertidos para se brincar com 

fantoches e marionetas, caso 

esteja a visitá-lo com crianças. Não 

tenho a certeza de quanto alguém 

que não tem interesse neste tipo 

de exposições adoraria, mas diria 

que, ainda assim, é uma visita 

interessante, mesmo para eles”. 

Nota: os comentários foram 

traduzidos para português, a partir 

das diferentes línguas em que os 

visitantes os deixaram escritos.

Judy’. E, sim, eles também 

estavam lá. Definitivamente, 

recomendo para qualquer 

pessoa interessada em bonecos, 

marionetas e animação”. 

3. 
“Um espaço muito bonito 

convertido em museu, antigo 

convento, com parte interativa 

para miúdos e graúdos”. 
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OEIRAS VALLEY: 
ECOSSISTEMA ÚNICO 
PARA NEGÓCIOS, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
O programa Oeiras Valley prevê a 
criação de um “ecossistema único 
para negócios, ciência e tecnologia. 
"No total, prevemos investir até 
2026 perto de 400 milhões de 
euros na dinamização económica, 
educação, habitação, ambiente 
e inteligência territorial. Vamos 
continuar a investir nos eixos que 
posicionam o nosso concelho como 
um dos principais motores do 
desenvolvimento económico, social 
e humano da Área Metropolitana 
de Lisboa e do País”, afirma o 
presidente da Câmara Municipal 
de Oeiras, Isaltino Morais.

ISALTINO MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE OEIRAS
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Oeiras pode ser o Silicon Valley 

português. Na prática, o que 

significa esta afirmação? 

Significa que Oeiras tem, em toda 

a sua extensão, um território capa-

citado para receber qualquer em-

presa, instituição ou equipamento, 

seja em Linda-a-Velha, Porto Salvo, 

Oeiras, Barcarena, etc..

Como é que a autarquia pre-

tende atrair grandes empresas 

tecnológicas para o concelho? 

Será necessário alterar o PDM? 

Se sim, em que moldes? 

Oeiras é, há largos anos, a casa esco-

lhida por grandes multinacionais tec-

nológicas e reputados laboratórios de 

pesquisa e desenvolvimento. Temos 

vários parques empresariais dotados 

das melhores valências para captar 

investimento. Ao mesmo tempo, so-

mos o território escolhido para a im-

plementação das principais institui-

ções de ensino superior de Portugal e 

de investigação e desenvolvimento. 

Ou seja, reunimos no município um 

conjunto de condições ímpares para 

desenvolver um ecossistema único 

em Portugal para a inovação e tec-

nologia. Há várias políticas públicas 

setoriais que vão ser lançadas em 

breve sob o “chapéu” do Oeiras Val-

ley. Lançámos há pouco o programa 

Oeiras Educa. Vamos também lançar, 

brevemente, a Agenda da Ciência, 

que será um programa extraordinário 

e que está a registar um excelente 

acolhimento junto das instituições de 

investigação e desenvolvimento do 

nosso concelho. No que diz respei-

to especificamente ao Oeiras Valley, 

a nossa ideia é criar, no âmbito do 

Gabinete de Promoção de Investi-

mento, uma estrutura sob a forma 

de agência ou empresa que vai fa-

zer, em articulação com a câmara 

nunicipal, a promoção do território 

em mercados externos como França, 

Reino Unido, Espanha, Alemanha e 

Estados Unidos.

Em termos práticos, qual será o 

impacto da instalação em Oei-

ras do anunciado centro de ino-

vação da Google? 

A instalação de grandes empresas 

no concelho reforça o nosso posi-

cionamento enquanto território de 

excelência para acolher todos os 

tipos de empresas ou instituições, 

principalmente as dos setores mais 

inovadores da economia e investi-

gação. Oeiras tem vindo a assumir-

-se como uma localização privile-

giada para sedes regionais e/ou 

europeias de empresas multinacio-

nais, sendo um espaço muito com-

petitivo para a instalação de cen-

tros de investigação e de centros 

de competência de multinacionais.

PRIORIDADES 
PARA O TURISMO

O que está previsto fazer na 

área do turismo, quais são as 

prioridades?

As transformações das últimas dé-

cadas, bem como as que estamos 

a realizar no nosso território, per-

mitem-nos olhar com outros olhos 

para o setor do turismo. Quando, a 

meio da década de 1980, me tornei 

pela primeira vez presidente desta 

câmara municipal, não havia uma 

única unidade hoteleira no concelho. 

Existiam pensões familiares, reflexo 

do dormitório que então éramos. 

Hoje, temos 10 unidades de alo-

jamento, estando mais duas em 

construção e 10 em avaliação ou 

aprovação. Está também em desen-

volvimento um novo Conceito Es-

tratégico para o Turismo em Oeiras, 

que colocará o município no centro 

da região metropolitana de Lisboa e 

que visa potenciar a riqueza natural 

e patrimonial do nosso concelho, com 

um enfoque especial no turismo náu-

tico, turismo desportivo e enoturismo, 

sem esquecer o turismo de negócios, 

que foi o nicho que potenciou o de-

senvolvimento hoteleiro de Oeiras e 

que conhecerá novo impulso com a 

construção do futuro Centro de Con-

gressos e Exposições. Paralelamente, 

está em curso a revisão de todos os 

materiais de promoção e de divulga-

ção turística do concelho, bem como a 

preparação de um site, de uma app e 

de um vídeo promocional dedicados 

exclusivamente ao turismo. Ainda no 

âmbito da promoção turística prevê-

-se, no segundo semestre de 2019, 

a abertura de um posto de turismo no 

Palácio Marquês de Pombal, que será 

complementado com a abertura de 

um segundo, no primeiro trimestre de 

2020, no Porto de Recreio de Oeiras. 

É prioritário 
reforçar o 
posicionamento de 
concelho e a sua 
diferenciação, nos 
âmbitos nacional 
e internacional, 
enquadrando a 
oferta de Oeiras na 
oferta agregada da 
Região de Turismo 
de Lisboa

Questionado sobre o que gos-

taria de deixar concluído no fi-

nal do mandato, Isaltino Morais 

garante que nunca, em mais 

de 30 anos de vida pública, 

governou numa perspetiva de 

mandato. Preferiu sempre ado-

tar uma perspetiva de longos 

ciclos estratégicos que mudem 

efetivamente a vida da comu-

nidade. “Já se notam os efeitos 

da estratégia que temos vindo 

a implementar no novo ciclo de 

desenvolvimento. Como tal, o 

que desejo é o que já estou a 

ver: a melhoria progressiva da 

governação da coisa pública, a 

melhoria da gestão do espaço 

público, que enunciámos no 

programa eleitoral e que a 

população sufragou, e ver surgir 

os projetos estruturantes deste 

novo tempo. Todos os dias tra-

balhamos para servir melhor e 

fazer o bem à nossa comunida-

de”, enquadra.

Projetos estruturantes em prol 
da comunidade

espaços verdes, desporto, cultura, 

lazer, ciência. A oferta cultural e de 

lazer é também uma das marcas 

de Oeiras. Os Jardins e o Palácio do 

Marquês de Pombal, classificado 

como monumento nacional, são um 

exemplo do valioso património do 

século XVIII. Também a Quinta Real 

de Caxias, igualmente do século 

XVIII, ou o Forte de S. Julião da Barra 

são locais de referência turística. Por 

outro lado, o Palácio do Egipto, edifí-

cio do século XVIII reconvertido num 

centro cultural, inclui um espaço de 

exposição (com programação regular 

e de destaque), um salão de chá, 

restaurante, bar e ainda uma livraria 

municipal, onde se podem encon-

trar publicações temáticas editadas 

pela autarquia. O Palácio Anjos, em 

Algés, representativo da arquitetura 

do século XIX, portuguesa, é outro 

espaço expositivo com caraterísticas 

únicas. Depois temos atrações ao 

ar livre, como o Parque dos Poetas, 

espaço que homenageia os grandes 

poetas e a poesia nacional, ou a Fá-

brica da Pólvora de Barcarena, uma 

vasta área dedicada à memória, com 

o Museu da Pólvora Negra, ao en-

sino, com a Universidade Atlântica, 

e ao contacto com a natureza, que 

são exemplos de harmonia entre o 

saber, a cultura e o lazer. Os grandes 

eventos desportivos têm também 

vindo a marcar presença no municí-

pio ao longo dos anos. A final da Taça 

de Portugal de Futebol traz milhares 

de pessoas até Oeiras e o mesmo 

Adicionalmente serão colocados em 

locais estratégicos do concelho (Al-

gés, Paço de Arcos e Oeiras) totens 

interativos com informação turística.

Como se carateriza a oferta turís-

tica do concelho?

Temos uma localização privilegia-

da. Estamos a cerca de 15 minutos 

do Aeroporto Internacional de Lis-

boa, fazendo fronteira com Lisboa,

 Sintra, Amadora e Cascais. O clima é 

propício à realização de atividades ao 

ar livre e passeios. Temos uma linha 

costeira, que se estende ao longo de 

nove quilómetros. Oeiras conta com 

duas das melhores praias urbanas do 

País: as praias de Santo Amaro e da 

Torre, que têm bandeira azul. Oei-

ras é litoral, gastronomia, patrimó-

nio histórico (material e imaterial), 
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acontece com a Corrida do Tejo, o 

Mexa-se na Marginal e o Marginal 

à Noite. De igual forma, Oeiras tem 

abraçado diversos projetos na área 

da cultura e lazer, como é o caso do 

Há Prova em Oeiras, do Festival Pan-

da e do NOS Alive, com grandes no-

mes internacionais da música pop/

rock, o Festival Sete Sóis Sete Luas, 

e a Comic Con, entre outros. O Vinho 

Generoso de Carcavelos, produzido 

pelo município, sob a marca “Villa 

Oeiras”, é outro projeto de grande 

importância, que alia a sua moderna 

e inconfundível imagem à história 

e à qualidade de sempre, atestada 

pelo tempo e prémios recebidos. Em 

boa hora o município abraçou este 

desígnio, impedindo, assim, a extin-

ção deste famoso vinho. Exposições 

de arte, peças de teatro, concertos, 

recitais, animação infantil, diálogos e 

palestras tornam as tardes e as noi-

tes mais ricas em Oeiras. Realizam-

-se também feiras, mercados e fes-

tas variadas dedicadas às tradições 

populares portuguesas, como o arte-

sanato, a doçaria, as velharias, a arte 

equestre e as celebrações religiosas.

O que destaca no âmbito da 

gastronomia e vinhos?

O enoturismo assente na região de 

vinhos de Carcavelos, com o seu 

expoente maior no vinho de Car-

cavelos “Villa Oeiras” e nas Adegas 

do Casal da Manteiga e do Palácio 

do Marquês de Pombal, constituem 

um dos principais eixos da oferta 

turística de Oeiras. Além da enorme 

 Algo que nos 
preocupa bastante 
é a situação do 
património edificado 
de elevado valor 
cultural do concelho, 
propriedade do 
Estado, que se 
encontra degradado 
e abandonado

Acompanhando a tendência de 

crescimento nacional, em Oeiras 

a oferta de estruturas de aloja-

mento também aumentou, afir-

ma Isaltino Morais. “Atualmente, 

contam-se 10 empreendimentos 

turísticos (um hotel 5*, cinco ho-

téis de 4*, dois hotéis de 3*, um 

centro de férias - Inatel e uma 

Pousada da Juventude) e 252 

registos de alojamento local. No 

total, o concelho de Oeiras dispõe 

de 991 quartos e 2.187 camas”, 

acrescenta. O parque hoteleiro, 

prossegue, “tem vindo a cres-

cer com uma oferta de cada vez 

maior qualidade, um esforço que 

continua tendo em vista o desen-

volvimento turístico do município 

e a disponibilização de serviços de 

qualidade em cada estadia. Quem 

visita Oeiras pode conseguir aco-

modação a um preço diversifica-

do e em hotéis com excelentes 

condições”, sublinha. “Estão em 

construção mais duas unidades 

de alojamento e outras 10 em 

avaliação ou aprovação”, adianta.

Mais alojamento e maior qualidade
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capacidade de crosselling com pra-

ticamente todos os produtos turís-

ticos, o enoturismo apresenta-se 

como uma oferta superior direcio-

nada a públicos mais sofisticados. 

Destaco, ainda, os eventos dedi-

cados à gastronomia e vinhos, no-

meadamente o Há Prova em Oeiras 

e a Mostra Gastronómica de Paço de 

Arcos. O Há Prova em Oeiras vai já 

na 7.ª edição e tem como objetivo 

promover o Palácio do Marquês de 

Pombal, mas também divulgar a 

restauração do concelho de Oeiras 

e os vinhos da região vitivinícola 

de Lisboa, particularmente os que 

pertencem à rota de Bucelas, Carca-

velos e Colares. Já a Mostra Gastro-

nómica de Paço de Arcos, que vai na 

10.ª edição, visa promover o Centro 

Histórico de Paço de Arcos, a salva-

guarda do património e dinamizar o 

comércio local, através da divulga-

ção da restauração, que se propõe 

apresentar para degustação as suas 

especialidades gastronómicas e a 

doçaria local.

Em termos patrimoniais, o que 

salienta? A reabilitação do edifi-

cado é uma preocupação da au-

tarquia? O que está em curso? 

Sim, a reabilitação tem sido uma 

grande aposta do município. Temos, 

por exemplo, a decorrer o progra-

ma de Habitação Jovem, que tem 

dois objetivos: por um lado, recupe-

rar edifícios devolutos nos centros 

históricos do concelho e, por outro, 

fixar os jovens nesses mesmos 

centros históricos, disponibilizando 

apartamentos para arrendamento 

e valores muito abaixo do mercado. 

Até 2023, prevemos recuperar 160 

apartamentos, nos edifícios já ad-

quiridos pelo município nos vários 

centros históricos do concelho, num 

investimento total de cerca de 15 

milhões de euros. Já vários edifícios 

foram reabilitados e outros estão em 

obra. E também existem já muitos 

jovens a beneficiar deste programa. 

Algo que nos preocupa bastante é a 

situação do património edificado de 

elevado valor cultural do concelho, 

propriedade do Estado, que se en-

contra degradado e abandonado. São 

exemplo disso a Casa da Pesca, clas-

sificada como Monumento Nacional 

em 1940, e o Convento da Cartuxa. 

Há décadas que tentamos chegar a 

acordos para a transferência da ges-

tão deste património para o municí-

pio, para reabilitá-lo e disponibilizá-lo 

para fruição pública. O município tem 

oito milhões de euros para investir 

na reabilitação da Quinta de Cima 

dos Marqueses de Pombal, onde se 

inclui a Casa da Pesca. O projeto está 

feito. A mais recente proposta de pro-

tocolo a realizar para a transferência 

da gestão da Quinta de Cima dos 

Marqueses de Pombal, acordada em 

novembro de 2018 entre o município 

e o INIAV, está na Direção-Geral do 

Tesouro e Finanças, que não avança 

com o processo. Além do agrava-

mento do estado de degradação, 

a Casa da Pesca tem sido alvo de 

roubos e de vandalismo, enquanto o 

processo da sua transferência para a 

autarquia se arrasta devido à burocra-

cia. O mesmo se passa com o Con-

vento da Cartuxa. Temos um projeto 

de cerca de quatro milhões de euros 

para a sua recuperação, contudo a 

Direção-Geral do Tesouro e Finanças 

não avança com o processo de trans-

ferência da gestão para a autarquia.

SOCCEREX EUROPE 
E OEIRAS CAPITAL 
DO NATAL

Os eventos/grandes festivais 

revelaram-se um fator de atra-

tividade. O que representam 

para o concelho? 

Acolhemos e organizamos even-

tos variados, entre os quais se 

incluem o NOS Alive e o Comic 

Con, que são, de facto, estratégicos 

para Oeiras. Receber e organizar 

eventos premium de projeção in-

ternacional faz parte integrante da 

estratégia de oferta e de posicio-

namento do destino Oeiras. Des-

taco também dois novos eventos, 

com forte impacto turístico em 

duas vertentes distintas: despor-

to e lazer. Refiro-me ao Soccerex 

Europe e ao projeto Oeiras Capital 

do Natal. Durante os próximos 

três anos, Oeiras vai acolher um 

dos maiores eventos do mundo 

dedicado à indústria do Futebol, a 

Soccerex Europe. A primeira edição 

vai realizar-se já nos dias 5 e 6 de 

setembro. Estamos a falar de mais 

de 1.500 oradores e de mais de 70 

expositores de todo o mundo que 

vão estar concentrados em Oeiras 

durante dois dias para aprender, 

partilhar ideias e criar oportuni-

dades de negócio, num debate 

centrado no futuro do Futebol na 

Europa. 

Quanto a Oeiras Capital do Natal, 

é uma grande produção que terá 

lugar, em dezembro, no Passeio 

Marítimo de Algés e promete re-

“A mobilidade é uma das nos-

sas grandes prioridades para 

este mandato e o município 

vai investir mais de 40 milhões 

de euros em novas vias estru-

turantes, distribuídas por todo 

o território”, declara Isaltino 

Morais. Por outro lado, o mu-

nicípio está a comparticipar os 

novos passes sociais únicos em 

dois milhões de euros, por ano. 

E voltou a investir no Combus, 

que é um transporte intermu-

nicipal gratuito. “Acredito que a 

aposta nos transportes públicos 

e na mobilidade é fundamen-

tal para o aumento da compe-

titividade das cidades e uma 

peça-chave no combate às al-

terações climáticas, reduzindo 

o impacto ambiental”, conclui.

40M€ para vias 
estruturantes
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criar a magia da vila do Pai Natal 

na Lapónia, com um parque dedi-

cado à neve e ao gelo. É um projeto 

que tem tudo para ser um sucesso 

e que representa um investimento 

de seis milhões de euros para os 

próximos quatro anos. O projeto de 

gestão é da sociedade Christmas 

Fun Park Lda. e tem o apoio da Câ-

mara Municipal de Oeiras. A inten-

ção é integrar diferentes públicos, 

através de programas especiais 

para escolas, mas também um es-

paço corporate para que empresas 

possam realizar eventos de Natal.

OEIRAS MARINA 
AGREGA DIVERSAS 
VALÊNCIAS

O conceito associado à Oeiras 

Marina envolve diversas valên-

cias. Como se carateriza cada 

uma delas?

Oeiras Marina é um conceito que 

reúne várias valências na área do 

lazer, como o Passeio Marítimo, 

o Porto de Recreio de Oeiras e a 

Piscina Oceânica de Oeiras. Atual-

mente, com uma extensão total de 

5.840 metros, o passeio marítimo 

é um local de referência do conce-

lho, onde se pode correr, caminhar, 

andar de bicicleta, patinar ou sim-

plesmente desfrutar da vista para o 

mar. O objetivo do município é do-

tar de passeio marítimo toda a orla 

ribeirinha do concelho, sendo certo 

que a requalificação litoral deve ser 

entendida como um todo. Este obje-

tivo tem-se desenvolvido por fases, 

através de projetos de intervenção 

urbanística enquadrados em princí-

pios de sustentabilidade, respeitan-

do o ambiente e as especificidades 

do local onde se inserem. As pri-

meira e segunda fases permitiram 

ligar Oeiras a Paço de Arcos, sendo 

que parte da terceira fase está tam-

bém concluída com a ligação entre 

o Forte de São Bruno, em Caxias, e a 

praia da Cruz-Quebrada. Este último 

troço combina uma zona destinada 

à circulação pedonal, com 5m de 

largura, com uma faixa reserva-

da à circulação de bicicletas, com 

2,5m de largura. O Porto Recreio 

de Oeiras, que se situa ao lado da 

Praia da Torre e perto da Fortaleza 

de S. Julião da Barra, cruza-se com 

o passeio marítimo junto à piscina 

oceânica, sendo um local aprazível 

para caminhadas relaxantes. Tem 

uma situação geográfica privile-

giada, junto à Avenida Marginal e 

muito próximo do centro da vila de 

Oeiras, com bons acessos às estru-

turas hoteleiras do concelho e aos 

parques tecnológicos e de negócios: 

Além do mais, está praticamente 

“colado” aos eixos rodoviários que 

ligam Oeiras aos concelhos vizinhos 

de Lisboa, Cascais, Sintra e Loures. 

Este espaço de lazer está preparado 

para a prática de desportos náuti-

cos, como a vela e a canoagem, 

operando aqui algumas empresas 

e escolas da especialidade. A sua 

zona envolvente, de arquitetura 

cuidada, é constituída por uma área 

comercial diversificada, com lojas, 

esplanadas, zona de restauração e 

bares e por amplos espaços de pas-

seio, a servir de apoio a atividades 

diversas. Este equipamento náutico 

e recreativo já foi galardoado com 

diversas distinções, como Marina 

do Ano 2007 - Prémio Vellis Mari-

na, Bandeira Azul em 2016 e anos 

anteriores e ainda a atribuição de 5 

Âncoras de Ouro pela Yacht Harbour 

Association. Já a Piscina Oceânica 

de Oeiras, devido à sua localização 

privilegiada, é um espaço único. 

Situada junto à Praia da Torre e 

ladeada pelo Porto de Recreio, é 

uma piscina de água salgada, que 

se encontra aberta de junho a se-

tembro e que possuiu lotação para 

700 pessoas. Dispõe de condições 

para o desenvolvimento de provas 

aquáticas, jogos e competições, 

mas é, sobretudo, um magnífico 

espaço de lazer.

A Marina tem potencial para 

atrair turismo náutico/competi-

ções? Quantos postos de amar-

ração possui?

A Oeiras Marina já acolhe e apoia 

competições como a Travessia 

Bessone Basto e o Triatlo de Oei-

ras. Tem um enorme potencial 

para atrair turismo náutico, sen-

do neste momento insuficiente 

a oferta de postos de amarração 

relativamente à procura. Estacio-

namento a nado, 274 postos de 

amarração distribuídos por sete 

pontões e Estacionamento a seco, 

100 lugares numa área total de 

4.500 m2.

LOCALIZAÇÃO 
TURÍSTICA 
PRIVILEGIADA

De que modo o concelho tem 

beneficiado com o boom turís-

tico em Lisboa?

Inserida na Região de Turismo 

de Lisboa, a segunda região com 

maior procura em Portugal, re-

presentando cerca de 25% das 

dormidas na hotelaria nacional 

(fonte: INE), Oeiras tem localiza-

ção turística privilegiada, no co-

ração de um triângulo de eleição 

da oferta da região, com os seus 

vértices em Lisboa, Cascais e Sin-

tra. Esta centralidade natural, que 



Entrevista | E

TU
RISM

O
 D

E LISB
O

A
  |   

21

Oeiras tem vindo 
a assumir-se 
como uma 
localização 
privilegiada para 
sedes regionais 
e/ou europeias 
de empresas 
multinacionais, 
sendo um 
espaço muito 
competitivo 
para a instalação 
de centros de 
investigação e 
de centros de 
competência de 
multinacionais

resulta da combinação de vários 

elementos, confere uma singula-

ridade com enorme potencial de 

articulação de experiências valori-

záveis nos três concelhos, a partir 

de Oeiras. Neste sentido, o muni-

cípio tem apostado nos vetores e 

atividades que são percecionados 

como atributos genéricos do País 

e, em particular, da região, em 

complementaridade aos atributos 

específicos, únicos na identidade 

e na oferta de Oeiras, tais como a 

vocação marítima – refiro-me ao 

mar, desportos náuticos, etc.. –, à 

identidade pombalina, aos even-

tos artístico-culturais, desportivos 

e de negócios e à gastronomia e 

vinhos.

Qual o papel de Oeiras no eixo 

Lisboa-Cascais e qual a estra-

tégia seguida para reter os vi-

sitantes?

A atual conjuntura internacional, 

bem como os atributos naturais 

aos níveis geográfico, patrimonial 

“A educação, a cultura, a ação 

social, a habitação, o ambiente, 

a mobilidade e o desenvolvi-

mento económico (empresas e 

emprego) foram as áreas que 

definimos como estratégicas e 

prioritárias para este mandato”, 

declara o autarca. “Atualmente 

são já visíveis, nas mais diversas 

áreas, os efeitos desta nova dinâ-

mica e das políticas inovadoras 

que começámos a implementar 

quando tomámos posse”, asse-

gura. É exemplo disso a educa-

ção, com a aposta no ensino de 

qualidade e no acesso de todos 

às oportunidades: “Vamos atri-

buir bolsas de estudo a todos 

os oeirenses que pretendem 

frequentar o ensino superior e 

não têm possibilidades económi-

cas. Mas também na ação social, 

onde reforçámos e alargámos as 

políticas de coesão social que o 

município vem desenvolven-

do há vários anos, tais como a 

Medida de Comparticipação nas 

Despesas com Medicamentos e 

o médico em casa para todos os 

idosos do concelho, entre outras. 

No que toca a habitação, vamos 

construir 500 novos fogos para 

habitação social e habitação a 

custos controlados, de modo a 

fazer face às necessidades com 

as quais nos confrontamos atual-

mente – habitação para os jovens 

do concelho, acesso à habitação 

para classe média e habitação 

social nos termos tradicionais”. 

Os efeitos de “uma governação 

mais atenta e eficiente” notam-

-se nos mais pequenos detalhes, 

diz. “Se no início do mandato o 

município pagava a 30 dias, hoje 

estamos a pagar a seis. Ou seja, 

o nosso tempo de pagamento 

é unicamente o necessário para 

o processo burocrático, o que 

demonstra respeito pelos nos-

sos fornecedores e pelos nossos 

munícipes, numa administração 

mais eficiente e mais transparen-

te”, sublinha.

Prioridades do mandato

e histórico, são os ingredientes 

estratégicos para ativar o enorme 

potencial de Oeiras enquanto des-

tino turístico de referência. Para 

tal, é prioritário reforçar o posicio-

namento de concelho e a sua di-

ferenciação, nos âmbitos nacional 

e internacional, enquadrando a 

oferta de Oeiras na oferta agregada 

da Região de Turismo de Lisboa e 

apostar nas relações com trade tu-

rístico e comunidades intermunici-

pais prioritárias. Acredito que, com 

os atributos de Oeiras, a aposta em 

circuitos e programas coerentes e 

relevantes e com eixos estratégi-

cos bem definidos, seremos bem-

-sucedidos.

O que pensa do eventual alar-

gamento do Metro até ao Alto 

de Santo Amaro e, a partir daí, 

fazer uma ligação à superfície 

para a Cruz Quebrada?

A ligação até à Cruz Quebrada é 

uma ideia que defendo há vários 

anos e que propus a Fernando 

Medina, presidente da Câmara 

Municipal de Lisboa, logo no iní-

cio do mandato, pelo que vejo 

a sua concretização com bons 

olhos.
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Lisboa é onde o rio termina e o imenso oceano 

começa. É onde culturas e estilos diferentes vi-

vem e convivem. Lisboa tem um cheiro próprio 

e uma luz sem igual. É uma cidade mágica que 

não me canso de redescobrir todos os dias. 

É sobretudo na zona ribeirinha que o mar e a 

história de Lisboa se encontram. Um agradável 

passeio por esta zona deve começar no Terreiro 

do Paço. É uma das mais bonitas praças que 

conheço, marcada pelo amarelo das suas 

imponentes fachadas simétricas, com o Caste-

lo de São Jorge a espreitar do alto. Parar numa 

qualquer esplanada à beira-rio, com vista para 

a ponte e com o horizonte a esconder terras 

longínquas, é mais do que recomendado, é 

obrigatório. Estes espaços a céu aberto são os 

novos pontos de encontro de uma cidade que, 

cada vez mais, abraça o Tejo. Não me canso de 

passear pela beira-rio e fico maravilhada com 

esta cidade de antigos boqueirões com enve-

lhecidos armazéns. Ainda nas margens do Tejo, 

encontram-se a antiga Central Tejo e o Museu 

de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), de 

onde é possível ver um dos mais bonitos pôr-

-do-sol da capital.

Mas Lisboa não é só rio e mar. Lisboa tem bair-

ros com detalhes encantadores, que nem sem-

pre estão à vista dos visitantes. A Mouraria é 

um desses bairros e tem de ser absorvida com 

os cinco sentidos. Não basta passar por lá. É 

LISBOA, UMA CIDADE ARTÍSTICA 

a imagem de cada um, a preto e branco, nas 

paredes do Beco das Farinhas e das ruas próxi-

mas. Mais acima, no renovado Largo da Achada, 

surge o gigantesco grafiti da artista Andrea Tarli. 

E estas são apenas algumas das obras que dão 

vida a este bairro no coração de Lisboa. 

Além de arte, a Mouraria é casa de dois projetos 

incríveis de dinamização do bairro, a Cozinha Po-

pular da Mouraria e o Muita Fruta, ambos criados 

pela fotógrafa Adriana Freire. O primeiro é um 

espaço de encontro entre moradores e visitantes, 

que tem o objetivo de combater o isolamento 

e a exclusão social. Já o segundo, dedica-se à 

recolha de fruta dos quintais e pomares dos resi-

dentes que não têm condições para o fazer, para 

que depois as peças sejam vendidas e também 

distribuídas por quem precisa.  

Concordo quando se diz que Lisboa tem uma luz 

muito própria. E acredito que os espaços verdes 

da capital são dos melhores sítios para a apro-

veitar. Sou uma apaixonada pelos jardins de 

Lisboa. São verdadeiros pontos de tranquilidade 

no meio de uma cidade que está sempre cheia 

de energia e vida. O Jardim da Estrela, a Tapada 

das Necessidades, o Jardim do Príncipe Real, o 

Jardim da Gulbenkian, o Parque Eduardo VII e 

o Jardim da Cerca da Graça são apenas alguns 

que adoro visitar. Qualquer um deles convida a 

sentar e desfrutar do bom tempo que tão bem 

representa a cidade. São o ponto ideal para um 

fim de tarde encantador. 

Lisboa não é só rio e mar, “é onde culturas e estilos diferentes vivem e 
convivem”. Quem o diz é Oceana Basílio, que não se cansa de redescobrir a 
cidade. A atriz assina este Postal de Lisboa, no qual fala do Tejo, dos bairros 
típicos e das praças, e que dá espaço à arte urbana. Não ficam esquecidos a 
luz e os vários locais onde se pode aproveitar “um fim de tarde encantador”.

preciso perder-se por entre ruas e vielas para se 

conhecer a sua verdadeira essência. A Moura-

ria tem uma dinâmica muito própria, com uma 

grande diversidade de moradores. É, historica-

mente, uma zona de confluência de culturas, 

e, por isso, ainda hoje tem lojas e restaurantes 

indianos, paquistaneses, vietnamitas, chineses, 

entre outros. E é o aroma das comidas do mun-

do que perfuma as ruas. 

Recentemente, vários artistas deitaram mãos 

à obra e deixaram a sua marca pelas paredes 

do bairro. Percorrendo a pé, é fácil encontrar a 

homenagem da fotógrafa Camila Watson aos 

moradores mais idosos do bairro, imortalizando 
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A ARQUITETURA

O histórico edifício localizdo no Campo Pequeno 

constitui-se como um exemplar da arquitetu-

ra setecentista da nobreza portuguesa. A sua 

planta é composta em U, uma disposição de in-

fluência francesa, comum à época, e que se ca-

racteriza pelo rigor do traçado e pela simetria. 

Do exterior, destacam-se o portão e o brasão, 

outrora da família dos marqueses e posterior-

mente da cidade, trabalhado num estilo manei-

rista, emoldurado por duas colunas. O átrio, ou 

pátio nobre, dispõe-se em quadrado e possuí 

um chão empedrado, de calçada portuguesa. 

Existem três portões ornamentados e cinco ja-

nelas, das quais três são centrais e apresen-

tam uma pequena balaustrada. Inicialmente, a 

propriedade incluía uma quinta que se esten-

dia para sul, mas atualmente está confinada ao 

edifício e a um pequeno jardim. Neste espaço, 

delimitado a norte pelo palácio, encontram-

PALÁCIO DAS GALVEIAS

UMA BIBLIOTECA FEITA DE HISTÓRIA
O Palácio das Galveias foi mandado edificar no século XVII: e se hoje a 
zona onde se localiza é central, há 400 anos era periférica e rural. Afinal, 
foi idealizado para casa de férias dos Marqueses de Távora, a quem 
pertenceu até 1759. Desde então passa por várias obras de restauro, 
completando, este ano, 88 primaveras como uma das 17 bibliotecas 
municipais de Lisboa. 

-se oito bustos da altura inicial do imóvel e na 

parede do muro sul encontra-se um painel de 

azulejos com os retratos dos reis portugueses 

desde D. Afonso Henriques até D. João VI.  

Depois de ter sido confiscado pelo Estado no 

reinado de D. José I, o imóvel foi adquirido, em 

1801, por um diplomata português que se tor-

nou o 5.º Conde das Galveias. Posteriormente, 

voltou a ser vendido, mas acabou por cair em 

abandono de nobreza já no final do século XIX. 

Em 1928, o palácio foi adquirido pela câmara 

municipal para aí instalar a sede de arquivo, 

a biblioteca e um museu. Sofreu então obras 

profundas, entre 1929 e 1931. As linhas exte-

riores foram mantidas, uma parte do antigo 

jardim foi organizado em parque-museu e o 

interior do edifício foi alterado. Quando abriu 

portas pela primeira vez, enquanto biblioteca 

central, contou com a presença de altos dig-

nitários do Estado e do então Presidente da 

República, Óscar Carmona.
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servados ao silêncio, esta biblioteca conta com 

oito salas de leitura, salas polivalentes, e três 

salas multiusos. No rés do chão, localizam-se a 

sala José Saramago, que se destina sobretudo 

ao lançamento de livros, e a Livraria Municipal 

de Lisboa. Para os mais novos, existe uma ofi-

cina no jardim destinada a trabalhos manuais 

e uma zona de leitura. No exterior, há também 

espaço para estar, quer no jardim, quer no 

terraço. Apesar das diversas alterações que 

tem vindo a sofrer ao longo dos anos, a biblio-

teca das Galveias manteve alguns elementos 

originais, como a disposição redonda do átrio, 

o seu grande arco abatido, o teto abobadado e 

a escadaria lateral ao fundo.

As origens dos Távora, proprietários originais 

do Palácio Galveias, remontam ao século X, 

de acordo com estudos genealógicos que 

indicam que o primeiro membro conhecido 

da família era um nobre espanhol. Ao lon-

go dos séculos, os Távora foram ganhando 

estatuto e poder em Portugal e a sua ascen-

dência social esteve diretamente ligada aos 

cargos militares e administrativos que alguns 

membros da família foram desempenhando. 

De uma simples família nobre ascenderam 

a marqueses e, posteriormente, a condes. 

Prestaram serviços políticos na Índia e as 

suas ligações sociais tornaram o nome Tá-

vora num dos mais relevantes da sociedade 

portuguesa do século XVIII. Em 1758 , no rei-

nado de D. José I, por motivos políticos, entre 

os quais o romance entre o rei e a marque-

sa Teresa de Távora, a subida de Sebastião 

José de Carvalho e Melo, da baixa nobreza, 

a secretário do Estado do reino, equivalente 

a primeiro-ministro, e o não reconhecimento 

pelo rei dos serviços prestados na Índia por 

D. Francisco de Assis de Távora, estiveram 

na origem de um escândalo político conhe-

cido como o processo dos Távora. A família 

foi acusada de crime lesa-majestade, isto 

é, de conspirar e tentar assassinar o rei. A 

acusação teve um rápido e brutal desfecho: 

o marquês e os dois filhos foram espancados 

e queimados, a marquesa foi decapitada e 

o resto da família, também sentenciada à 

morte, foi presa e apenas libertada no rei-

nado seguinte. 

Apesar de toda a história de perseguição 

que os marqueses de Távora sofreram e 

de, na altura, o palácio do Duque de Avei-

ro, onde viviam, ter sido demolido, ainda 

hoje existem vestígios do património desta 

família. É o caso, em Lisboa, do edifício da 

atual embaixada de França, bem como do 

Palácio das Galveias.

A HERANÇA

O FUNCIONAMENTO

O Palácio das Galveias tem vindo a exercer fun-

ções enquanto biblioteca há já 88 anos, sendo 

que, entre 2015 e 2017, voltou a sofrer algumas 

obras, estando agora mais adaptado aos novos 

tempos. Aumentando o espaço para 2000m2, 

passa a contar com 332 lugares sentados, ao 

invés dos anteriores 110. O piso superior foi 

o que sofreu maiores alterações, pois as suas 

salas foram adaptadas para estudo, possuem 

pontos de acesso à internet e ficam abertas até 

mais tarde na altura de exames. Existem ago-

ra também dois balcões de atendimento para 

requisitar um dos 120 mil documentos de que 

o acervo das Galveias é constituído. Entre espa-

ços onde o barulho é permitido e espaços re-
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A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A inteligência artificial é um mecanismo ou 

software que possibilita a uma máquina execu-

tar funções semelhantes às de um ser humano, 

nomeadamente ter capacidade de raciocínio, de 

aprendizagem, de reconhecer padrões e ser ca-

paz de utilizar determinados conhecimentos em 

casos práticos. Esta tecnologia permite entender 

e interpretar grandes quantidades de dados e 

está agora presente nas plataformas digitais das 

agências de turismo. 

Se manter os viajantes satisfeitos, ser capaz de 

oferecer soluções turísticas eficazes e em curto 

espaço de tempo era considerado a chave para 

o sucesso, neste momento, diversificar a oferta 

A TECNOLOGIA AO SERVIÇO DO VISITANTE

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ESTÁ 
A REVOLUCIONAR O SETOR DO TURISMO
A tecnologia avançada e a própria inteligência artificial estão a crescer e a ganhar 
importância no setor do turismo. O crescente desenvolvimento da tecnologia trouxe 
mudanças aos negócios turísticos: adquirir e processar maior quantidade de dados 
torna mais fácil personalizar a oferta e atrair um maior número de viajantes. Um estudo 
da consultora FATBit technologies revela que o mercado das viagens de turismo está a 
apostar na personalização das ofertas através da utilização da inteligência artificial. Com 
esta tecnologia, os agentes de viagens passam a ter ferramentas capazes de oferecer, 
de forma diversificada, atividades turísticas ajustadas a cada cliente, proporcionando não 
umas simples férias, mas um conjunto de experiências com base em gostos individuais.   

e especializa-la ao gosto de cada cliente parece 

estar a ganhar cada vez mais importância. Atra-

vés da inteligência artificial é possível os vende-

dores analisarem as tendências e os gostos dos 

clientes, adaptando, com base nessas informa-

ções, os padrões de oferta. 

A entrada desta vertente tecnológica na área do 

turismo veio criar um enorme rol de aplicações 

que facilitam não só o planeamento dos dias fora 

de casa, como a compra e ou reserva de viagens, 

a procura de pontos de interesse, de restaurantes 

ou atividades na região de destino. Estas aplica-

ções revelam-se verdadeiros guias turísticos e vêm 

permitir às empresas desta área proporcionar ex-

periências altamente personalizadas através dos  

tablets, smartphones ou computadores de cada um. 

TECNOLOGIA DE VIAGEM

Os agentes e as empresas podem, agora, partir 

destas informações e assumir novos riscos de in-

vestimento. A FATBit technologies cita um estudo 

que mostra que, apesar de os Estados Unidos e a 

Europa terem sido os locais tendencionalmente 

de eleição para viajar, os turistas estão a apostar, 

cada vez mais, em países asiáticos, sobretudo da 

região sudoeste, como é o caso da China e da 

India. Também os países da América Latina têm 

vindo a ganhar mais interesse turístico nos últi-

mos tempos. A consultora acrescenta ainda que, 

entre os anos de 2013 e 2017, as deslocações 

turísticas baseadas em travel tech eram domina-

das pelos Estados Unidos, onde cerca de 33% dos 
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viajantes que se deslocavam em lazer recorriam 

a tecnologia. No entanto, no ano passado, países 

como a China registavam 10% de uso de travel 

tech e a India alcançava os 31%, contrapondo 

com os 6 e 7% que a França e a Alemanha atin-

giam, respetivamente. Em causa está a utilização 

das tecnologias de informação na indústria do 

turismo. Originalmente, associadas ao sistema 

de reservas informatizadas das companhias aé-

reas, hoje em dia, são utilizadas de forma mais 

abrangente e por todo o setor. Exemplos disso 

são os pacotes de atividades que oferecem novas 

opções aos consumidores, como viajar até à India 

e fazer um retiro espiritual; guias turísticos GPS, 

como autoguides, que são pequenos aparelhos 

onde estão gravados comentários ou pequenas 

notas informativas sobre os pontos por onde os 

visitantes passam, ou mesmo podguides, tam-

bém conhecidos como netcast, isto é, aparelhos 

com ecrã incorporado onde estão disponíveis 

episódios de áudio ou vídeo que podem ser des-

carregados consoante o interesse do turista. Estas 

opções tecnológicas têm vindo a ser preferidas, 

ao invés dos tradicionais guias turísticos. 

A EXPERIÊNCIA DE VIAGEM

Os avanços da tecnologia a que se tem vindo a 

assistir neste ramo têm potenciado alterações 

na indústria turística. Dados como os gostos 

e as tendências dos viajantes passam a ser 

interpretados e utilizados para segmentar o 

público alvo e proporcionar experiências mais 

completas. As agências podem agora apostar 

em oferecer, com base nos gostos individuais, 

programas de atividades juntamente com a 

viagem, como caminhadas, desportos aquáti-

cos ou mesmo retiros espirituais. Segundo a 

FATBit technologies, os viajantes estão, cada 

vez mais, dispostos a gastar tempo e dinheiro 

a explorar a gastronomia, os estilos de vida e a 

cultura locais, contrariando a anterior tendên-

cia de apenas passar férias nos destinos mais 

frequentados. Também as viagens de luxo es-

tão em expansão. Um relatório da Amadeus 

projeta um crescimento de 6,8% deste estilo 

de viagens na próxima década, mais do que o 

crescimento global do turismo, que se estima 

situar nos 4,8%. Segundo o relatório, os via-

jantes que optam por estas viagens procuram 

experiências “extraordinárias” e “as melho-

res instalações”, não olhando a custos. Estes 

turistas esperam experiências diferentes do 

comum, optam por sítios “famosos” pelo seu 

património cultural ou em risco, como as áreas 

ameaçadas. 
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VOYAGES D’AFFAIRES

LISBOA, O DESTINO PARA TURISMO DE NEGÓCIOS
A capital portuguesa fez capa da revista trimestral francesa Voyages d’Affaires, uma 
publicação sobre viagens e turismo de negócios. Esta edição, para os meses de verão, deu 
destaque a Lisboa e como se tornou um destino para turismo de negócios. A reportagem, 
que ocupa mais de dez páginas da publicação, não deixa de fora a preferência cada vez 
maior dos franceses pelo País, os novos hotéis que nasceram na cidade, culminando com 
recomendações de onde ficar, onde fazer refeições e por onde passear. 

“UM DOS DESTINOS 
PREFERIDOS DOS FRANCESES”

Depois de uma radiografia à economia portuguesa 

e à sua recuperação da crise de 2008, a publica-

ção francesa afirma que “Lisboa é um sucesso”. 

A criatividade e as startups incentivaram jovens 

empresários a começar novos negócios na capital. 

Não só portugueses, mas também muitos jovens 

franceses viram em Portugal, de um modo geral, 

e, em específico, em Lisboa, novas oportunidades 

para as suas vidas profissionais. O diretor-geral da 

Câmara de Comércio e Indústria Luso-francês, Lau-

rent Marionnet, em declarações à revista, estima 

que pelo menos 50.000 franceses estejam a viver 

em Portugal e enumera alguns fatores para o País 

e, sobretudo, Lisboa se terem tornado tão atrativos: 

Muitos franceses, em particular os jovens, enten-

deram que Portugal era um país acolhedor, onde 

poderiam montar o seu negócio em 24 horas, com 

um custo de operações quase duas vezes inferior 

ao de França”, analisa. E exemplifica com o fator 

custo de habitação: antes do boom imobiliário e 

da ampla oferta de hotéis na cidade, os france-

ses consideravam os imóveis atrativos em termos 

de preços, tendo, muitos deles, adquirido espaços 

para mais tarde os tornar rentáveis do ponto de 

vista do turismo. Outro fator que potenciou o au-

mento de jovens de origem francesa na cidade foi 

o programa Erasmus: vêm estudar e acabam por 

não querer regressar ao seu país. Este fenóme-

no esteve, aliás, na origem da criação da French 

Upers, uma comunidade de startups francesas 

onde se reúnem e ajudam empreendedores ao 

longo de toda a jornada de criação de negócios. A 

Voyages d’Affaires caracteriza mesmo Lisboa como 

uma cidade “emblemática” para os franceses e 

“atraente” para o turismo, tendo em conta a cul-

tura, a gastronomia e as atividades disponíveis. Só 

em 2018, dos perto dos cinco milhões de viajantes 

que a capital portuguesa recebeu, cerca de um mi-

lhão eram franceses.
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UM RESORT PARA NEGÓCIOS

“Lisboa está a mudar”, pode ler-se no artigo. A 

capital tem estado envolvida em diversos pro-

jetos e a ganhar experiência na organização 

de eventos e congressos de forma consistente. 

Multiplicam-se os espaços destinados a reuniões 

e conferências que têm vindo a aumentar a 

atração de turistas de negócios. A publicação dá 

conta dos vários novos hotéis de cinco estrelas 

que têm aberto portas na cidade e na região e, 

sem contar com as reaberturas, contabiliza pelo 

menos 30 novos estabelecimentos inaugura-

dos só no ano passado. E, a propósito, sugere 

o EPIC SANA Lisboa, um hotel que dispõe de 

mais de dez salas para reuniões e espaços para 

realizar eventos com mais de mil convidados, e 

o Corinthia Hotel, cujo centro de conferências 

dispõe de uma área multifuncional e tem ca-

pacidade para receber cerca de 1.400 pessoas.  

Ao mesmo tempo, a publicação considera a 

cidade “convidativa” à organização de eventos 

internacionais graças às suas “infraestruturas 

diversificadas”, considerando-a “um destino pri-

vilegiado” para o turismo de negócios. A menos 

de três horas de Paris e de várias outras cida-

des francesas importantes, as reuniões e con-

ferências tornam Lisboa num verdadeiro resort 

para turismo de negócios. Em 2017, 15% das 

receitas de turismo já estavam relacionadas 

com este segmento de clientes. E no ano pas-

sado, a Associação Internacional de Congressos 

e Convenções, uma das mais representativas 

associações do setor, classificou Lisboa como a 

sexta cidade mais atraente do mundo para con-

ferências internacionais, colocando-a à frente de 

Londres. Citada pela revista, a diretora executiva 

do Turismo de Lisboa e do Visitors & Convention 

Bureau, Paula Oliveira, explica que a diversidade 

de experiências que podem ser vivenciadas na 

cidade e na região é “extraordinária”. “Lisboa é 

um verdadeiro centro de negócios: espaços de 

congressos para eventos internacionais, hotéis e 

opções de incentivo estão em constante cres-

cimento”, afirma. Não deixa de salientar que a 

proximidade da capital a Cascais, junto ao mar, 

a Sintra, que é classificada como património da 

UNESCO, ou ao parque natural da serra da Arrábi-

da trazem valor acrescentado à cidade. 

A autora deixa algumas sugestões de 

hotéis e restaurantes para explorar pela 

cidade, nelas incluindo a Pousada de 

Lisboa, situada junto de vários pontos 

de interesse por se encontrar na baixa, 

junto ao rio, e o Sofitel Lisbon Liberda-

de, junto à avenida, no centro da cidade. 

Propõe ainda alguns restaurantes como o 

recente Café Central, situado no Torreão 

Nascente do Terreiro do Paço, o Epur, do 

chef Vincent Farges, ou o Minibar, de José 

Avilez. Por fim, deixa uma sugestão sobre 

o que fazer: um passeio até Cascais, de 

carro ou de comboio, a partir da estação 

do Cais do Sodré, em Lisboa.

GUIA
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JULHO 2019

ASSOCIATIVISMO
ÓRGÃOS SOCIAIS

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
>	Dia 15 – Reunião do Conselho Diretivo da CTP;

>	Dia 16 – Apresentação do 45.º Congresso Nacional da APAVT;

>	Dia 18 – Reunião de Direção em que foram admitidas como associadas 

as seguintes entidades:

>	 Fertagus

>	 Be Lisbon Hostel Intendente

>	 O Quinto Esquerdo

>	 Big Fish Poke

>	 Casa dos Prazeres

>	 Rei da China

>	 Mano a Mano

>	 SOI

>	 Izanagi - Sushicafé

>	 Avenida Sushicafé

>	 Este Oeste

>	 From the Wine: Wine Tasting Bar

>	 EasyTours

>	 Luísa Santos

>	 The Hotel Plan

>	 The Tintin Shop

>	Dia 25 – Cerimónia de apresentação da marca "Turismo Militar" e ações 

de promoção.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

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

Restaurantes 8

Alojamento 21

Agências de viagens 22

Passeios e circuitos 18

Transferes e rent-a-car 7

Outros 14

TOTAL 90

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de julho foram enviadas 22 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 julho, foi enviado o seguinte e-mailing:

> Somos Património Mundial... venha celebrar connosco!

PROMOÇÃO TURÍSTICA

PROMOÇÃO DO DESTINO – CANAIS ONLINE 
– PROJETO DIGITAL

POSTS REDES SOCIAIS
> Facebook  63

> Twitter  63

> Instagram 63

> Pinterest  22

> YouTube  1

> VISITAS AO SITE: 691.167

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 trade nos 

certames internacionais de 2019, através do portal Feiras do TP.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PARCERIAS COM OPERADORES TURÍSTICOS
>	EUA – Parceria de promoção com rede viagens/ operador Virtuoso;

>	EUA – Parceria de promoção com operador Collette Vacations;

>	ALEMANHA - Parceria de promoção com operador INVIA Travel Germany.

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS
>	REINO UNIDO – Fam Trip “Martin Randall”. Programa realizado em Lisboa e 

Região. Presentes dois elementos.

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>	ARGENTINA – Blogue “Infoviajera”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sente um elemento;

>	AUSTRÁLIA – Jornal “Sidney Morning Herald”. Programa realizado na  

Região de Lisboa. Presentes dois elementos;

>	CHINA – Freelancer Lucy Cheung. Programa realizado em Lisboa. Presen-

tes dois elementos;

>	ESPANHA – TVE. Programa realizado em Lisboa. Presentes três elemen-

tos;

>	ESPANHA – Jornal “El Mundo”. Programa realizado na Região de Lisboa. 

Presente um elemento;

>	ESPANHA – Jornal “La Razón”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

um elemento;

>	FRANÇA – Revista “Instants”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

um elemento;

>	ITÁLIA – Freelancer Alessandra Meldolesi. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes dois elementos,

>	JAPÃO – Revista “Shinkin Visa”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

três elementos;

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

Presentes sete elementos;

>	REINO UNIDO – Jornal “The Times”. Programa realizado na Região de 

Lisboa. Presente um elemento;
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>	REINO UNIDO – TV “BBC2”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

seis elementos;

>	REINO UNIDO – Guia “Insight Guides”. Programa, realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>	RÚSSIA – Programa de TV “The Life of Others”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes sete elementos;

>	SUÉCIA – Freelancer Erik Palm. Programa realizado em Lisboa. Presente 

um elemento.

OUTROS
APOIO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO
>	ALEMANHA – Revista “Geosaison”

>	ALEMANHA – Jornal “Suddeustche Zeitung”

>	ESPANHA – Revista “Conde Nast Traveller”

>	EUA – Guia “Michelin”

>	EUA – Revista “Luxe Lavs”

>	EUA – “Chicago Magazine”

>	FRANÇA – Guia “UN Grand Weekend”

>	FRANÇA – Guia Verde / “Michelin”

>	INDIA – Revista “AD”

>	ITÁLIA – Site “Agrodolce”

>	REINO UNIDO – Revista “Wanderlust”

>	REINO UNIDO – “Post Office”

OUTROS
>	Atualização da base de contactos 

>	Atualização da base de clipping 

>	Organização das Apresentações ATL

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>	TW

>	Tendance Nomad

>	Meeting & Congressi

>	Punto Mice
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PROMOÇÃO E APOIO A CONGRESSOS E INCENTIVOS
>	Viabilização de diversas candidaturas de Lisboa a eventos internacionais corpo-

rate e associativos, de 2020 a 2024;

>	Candidaturas no âmbito do Programa Lisboa – 7

APOIO NAS EDIÇÕES EM LISBOA
>	MLA;

>	META – Metamaterials, photonic Crystal; 

>	OVER SEAS – LITERATURE;

>	EURAM;

>	ISPP;

>	Campeonato do Mundo de Veteranos (Ténis);

>	ICNI – 1st International Conference on Noncovalent Interactions;

>	Zentiva France;

>	Association for Cultural Studies "Crossroads in Cultural Studies";

>	10CLBG 2020 - 10º Encontro de Jovens Geotécnicos;

>	Gastro Trips;

>	15th EEF Congress – European Ecological Federation;

>	CIEG – 2º Congresso Internacional Estudos de Género; 

>	ICAP – VI International Congress on Analytical Proteomics; 

>	8.º Congresso Ibero Americano em Investigação Qualitativa CIAQ; 

>	Produção de Lisboa Invites – para promoção de Lisboa na edição anterior;

>	XIII Congresso Regional Europeu da ISLSSL;

>	41st IPPA COURSE.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>	Mercado UK – Ação iniciativa dos associados Abreu e Sana Hotels. Presentes 

dez buyers. Apoio com atividade;

>	Mercado UK – Ação iniciativa do LCB organizada e acompanhada em parceria 

com o associado WIDE. Presentes dez buyers. Programa de visita realizado na 

Região de Lisboa (Lisboa, Cascais e Sintra);

>	Multimercados – Ação iniciativa da Wyndha. Presentes 12 pessoas. Apoio 

com atividade;

>	VI Irlanda – Evento junho 2020. Presentes dois representantes da associação. 

PROMOÇÃO DE GOLF 

CAMPANHA DE PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>	REINO UNIDO/ UE – Campanha de publicidade com publicação “Today´s 

Golfer”;

>	REINO UNIDO/ UE – Campanha de publicidade com publicação “Golf News”.
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PROMOÇÃO DE OUTROS PRODUTOS

BIRDWATCHING
>	REINO UNIDO/ UE – Campanha de publicidade com publicação “Birdwatching”.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA
>	Edição do número 187 da Revista Institucional do Turismo de Lisboa (RTL).

MELHORIA DA INFORMAÇÃO 
E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

GUIA FOLLOW ME
>	Produção do n.º 283, de julho;

>	Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>	Lisboa – 219.757

>	Sintra – 39.785

>	Ericeira – 4.152

>	Arrábida – 2.092

TURISTAS ATENDIDOS TOTAL: 265.786

GESTÃO DA INFORMAÇÃO
>	Lisboa Story Centre – 10.238 visitantes;

>	Arco da Rua Augusta – 18.711 visitantes;

>	Mitos e Lendas de Sintra – 1.174 visitantes;

>	Experiência Pilar7 – 10.730 visitantes;

>	Lisboa Card – 29.950 cartões vendidos.
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_ALMARIA
Os Edifícios com História, da Almaria, surgiram 

pela primeira vez em 2016 no mercado do aloja-

mento turístico, tendo o Edifício Ex Libris, na Rua 

da Misericórdia, sido o primeiro a abrir portas. 

Hoje, a marca conta com mais dois edifícios e 

43 apartamentos que pretendem oferecer ao 

turista uma localização privilegiada em Lisboa. 

Os apartamentos localizam-se na zona histórica 

e preservam a traçada arquitetónica. Cada um 

dos edifícios tem a sua singularidade, mas todos 

possuem vistas panorâmicas sobre o Rio Tejo e 

a Baixa de Lisboa. Os Edifícios com História ade-

rem à Associação Turismo de Lisboa uma vez 

que reconhecem a este organismo “uma impor-

tância chave no desenvolvimento sustentado do 

turismo na região”, indo ao encontro dos seus 

ideais.

Rua da Misericórdia, 137, Lisboa

Tel.: 912 221 919

www.almaria.pt

_PELCOR
A PELCOR é uma marca portuguesa de produ-

tos de moda e lifestyle inspirados na cortiça. 

Procura criar produtos sustentáveis como ma-

las, sapatos ou acessórios, quer para a casa, 

quer para escritório. O objetivo da marca pas-

sa por estimular um estilo de vida mais eco-

friendly, oferecendo peças que se distinguem 

por serem feitos com matéria-prima renová-

vel. Além disso, assume como missão “vender 

cada produto com a sua história”, e apostar 

em designs únicos. Aderiu à Associação Turis-

mo de Lisboa por considerar que o “renome” 

da organização transmite maior credibilidade 

dos produtos aos seus clientes. 

Pátio do Tijolo, 16, Lisboa

Tel.: 218 864 205

www.pelcor.pt

BOAS-VINDAS

Market Place | M
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FAROL HOTEL 

NOVOS PETISCOS 
JUNTO À PISCINA

O Farol Hotel tem uma carta renovada para des-

frutar de uma refeição à beira da piscina. Criada 

por Hugo Silva, propõe uma salada fresca de sal-

mão mi-cuit, aipo, maçã e ervilhas com molho 

de iogurte e cebolinho, ou uma tosta de legu-

mes, queijo, chutney de hortelã e coentros com 

batatas de cherovia, para refeições um pouco 

mais consistentes. Sugere ainda petiscos como 

amêijoas com coentros e limão, corvina marina-

da e camarões ou ainda, para partilhar e picar, 

tábuas de queijos e enchidos. Com inspiração na 

costa de Cascais, o chef procurou “criar pratos 

e petiscos leves e cheios de sabor para harmo-

nizar com esta localização tão privilegiada em 

cima do mar”, afirma. Este cardápio, que tam-

bém contempla sobremesas, está disponível no 

bar da piscina do hotel. 

Av. Rei Humberto II de Itália, 7, Cascais

Tel.: 214 823 490

www.farol.com.pt

ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA 
DE PORTUGAL

ENTREGA 
PRÉMIOS DE 
RESPONSABILIDADE 
E SUSTENTABILIDADE

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) atri-

buiu os prémios de responsabilidade social “We 

Share” e de sustentabilidade ambiental “We 

Care”, referentes ao ano de 2018, a 132 uni-

dades hoteleiras. Estas distinções, criadas pelo 

programa HOPES, da AHP, procuram alertar o 

setor do turismo para comportamentos de cariz 

social e de preocupação com o meio ambiente. 

Só no ano passado, este programa conseguiu 

economizar 131 milhões de litros de água e eli-

minar 15 toneladas de desperdício. Assim, foram 

entregues 58 selos “We Share” e 122 selos “We 

Care”. Unidades como o Corinthia Lisbon, o Ho-

liday Inn Lisbon-Continental, o InterContinental 

Lisbon, o Hotel Mundial, o Palácio do Governa-

dor, o Hotel Olissippo Oriente, o Hotel Real Palá-

cio, o NEYA Lisboa Hotel, o Sheraton Lisboa Hotel 

& SPA foram distinguidas com ambos os selos. 

Av. Duque de Ávila, 75, Lisboa 

Tel.: 213 512 360

www.hoteis-portugal.pt

CASA-MUSEU AMÁLIA RODRIGUES

VISITAS E MÚSICA 
NO JARDIM

A Casa-Museu Amália Rodrigues tem agora mais 

vida. Desde o mês de julho que, às terças e sex-

tas feiras, se pode participar num programa que 

inclui uma visita guiada à casa onde viveu a fa-

dista que foi considerada a “voz de Portugal no 

mundo”, no século XX, e posteriormente assistir 

a uma hora de fado no jardim. Este é um pro-

grama que vai ao encontro dos desejos de Amá-

lia, de promover o fado e a portugalidade. E o 

objetivo é, assim, proporcionar a experiência de 

fado mais autêntica em Lisboa e no local mais 

secreto. Estão disponíveis duas alternativas: uma 

que inclui visita à casa e o espetáculo no jardim 

e outra que contempla apenas a sessão de fado, 

que se prolonga por uma hora. Os preços são, 

respetivamente, 25 e 20 euros.

Rua de São Bento, 193, Lisboa

Tel.: 213 971 896

www.amaliarodrigues.pt
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INSPIRA SANTA MARTA HOTEL

NOMEADO PARA 
OS WORLD LUXURY 
HOTEL AWARDS

Pelo quarto ano consecutivo, o Inspira Santa Marta 

Hotel está nomeado para o prémio World Luxury 

Hotel Awards. O hotel assenta o seu modo de 

funcionamento em soluções de desenvolvimento 

sustentável e de diminuição do impacto ambien-

tal. Desde que abriu portas, há quase dez anos, 

tem vindo a conquistar variadas certificações. No 

ano passado, foi galardoado como o melhor do 

mundo na categoria Luxury Eco/Green Hotel, a 

que agora concorre novamente. Este ano, está 

a candidatar-se a mais duas vertentes: Luxury 

Boutique Hotel e Luxury Small Hotel. Os prémios 

World Luxury Hotel Awards oferecem reconhe-

cimento internacional e prestigiam os melhores 

hotéis em mais de uma centena de categorias. A 

votação é feita online e a apreciação é feita quer 

por hóspedes quer por especialistas do setor. 

Rua de Santa Marta, 48, Lisboa

Tel.: 210 440 900

www.inspirahotels.com

AHRESP

PARCERIA COM 
AUTOMÓVEL CLUB 
DE PORTUGAL

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares 

de Portugal (AHRESP) celebrou uma parceria com 

o Automóvel Club de Portugal (ACP), passando os 

associados a beneficiar de condições especiais na 

sua adesão ao ACP como “Sócios Empresa”. Entre 

os vários benefícios concedidos destacam-se o pla-

no de saúde gratuito, a assistência técnica em casa 

ou no estabelecimento, a redução em combustí-

veis .“Para o ACP é muito gratificante observar que 

uma associação com o prestígio da AHRESP enten-

de e valoriza os produtos e serviços que disponi-

bilizamos para a qualidade de vida e bem-estar 

dos sócios, transmitindo essas vantagens aos seus 

associados”, afirma o presidente do clube, Carlos 

Barbosa. “A defesa, apoio e representatividade 

dos nossos associados, bem como o desenvolvi-

mento de ferramentas e instrumentos que agili-

zem a gestão a curto, médio e longo prazo do seu 

negócio, são algumas das razões da afirmação da 

AHRESP no panorama nacional. Este contrato par-

ceria é mais uma iniciativa que pretende levar aos 

associados um conjunto de vantagens únicas em 

Portugal”, acrescenta o presidente da associação, 

Mário Pereira Gonçalves.

Av. Duque de Ávila, 75, Lisboa 

Tel.: 213 527 060

www.ahresp.com

VILA GALÉ COLLECTION 
PALÁCIO DOS ARCOS

VOLTAM AS FESTAS 
DE FINAL DE DIA 

As sunset parties do Vila Galé Collection Palá-

cio dos Arcos, que integra o segundo maior 

grupo hoteleiro português, estão de volta. En-

tre as cinco da tarde e as nove da noite, uma 

vez por semana, à quinta-feira, vai ser possível 

ficar a olhar para o Tejo, tomar uma bebida e 

descontrair ao som de música chillout no jardim 

do antigo palacete, edificado pela primeira vez 

ainda no final do século XV e reconstruído 300 

anos mais tarde. A entrada é gratuita e as festas 

estendem-se até 19 de setembro, acontecendo 

em várias unidades do grupo

Largo Conde das Alcáçovas, 3, Paço de Arcos

Tel.: 210 493 200

www.vilagale.com
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MYRIAD BY SANA

MELHOR LUXURY 
WELLNESS CENTER 
DA EUROPA

Os World Luxury Spa Awards, uma organização 

onde convidados, viajantes e personalidades 

da indústria do turismo votam, avaliam e pre-

meiam a qualidade dos serviços de hotelaria 

de luxo, atribuiu cinco prémios a três unidades 

hoteleiras do grupo SANA em Portugal. Assim, o 

Sayanna Wellness, do Myriad by SANA, no Par-

que das Nações, recebeu a distinção de melhor 

Luxury Wellness Center da Europa. O EPIC SANA 

Lisboa arrecadou o prémio de melhor SPA na-

cional nas categorias Luxury Day Spa e Luxury 

Urban Escape Spa. O diretor executivo do grupo 

e responsável pelos dois hotéis de Lisboa que 

foram premiados, Filipe Silva, comenta: “É um 

enorme orgulho sermos reconhecidos como os 

melhores da Europa e Portugal nestas catego-

rias”. Os prémios que decorrera na Rússia distin-

guiram também o hotel Sayanna Wellness EPIC 

SANA Algarve.

Rua do Cais das Naus, Parque das Nações

Tel.: 211 107 600

www.myriad.pt

HOTÉIS HERITAGE LISBOA

APOIAM 
EXPOSIÇÃO 
DA COLEÇÃO 
GULBENKIAN

“O Gosto pela Arte Islâmica”, em exibição na 

Fundação Calouste Gulbenkian, conta com o 

apoio dos Hotéis Heritage Lisboa, um grupo de 

cinco unidades hoteleiras na zona histórica, em 

casas e edifícios históricos da capital. Os hotéis 

associam-se, assim, à fundação nesta iniciativa 

que comemora o 150 anos do seu fundador, 

para a divulgação da arte da cultura e educação. 

Esta exposição tem como objetivo aprofundar a 

nossa compreensão acerca das ligações entre o 

colecionismo e a Realpolitik, reunindo, não só, 

peças da coleção Gulbenkian, mas também do 

Louvre, do Metropolitan Museum of Art e Vic-

toria & Albert. 

Av. da Liberdade, 30, Lisboa

Tel.: 213 218 200 

www.heritage.pt

TEATRO D. MARIA II

NOVA 
PROGRAMAÇÃO 
PROCURA “FAZER 
A DIFERENÇA”
 

“Fazer a diferença” é o ponto de partida da pro-

gramação da temporada 2019-2020 do Teatro 

D. Maria II. Nesta temporada, que tem início 

já no mês de setembro e se estende até julho 

do próximo ano, o D. Maria II destaca criações 

nacionais que se estendem dos clássicos aos 

contemporâneos e incluem várias produções 

internacionais. A nova programação arranca 

com a iniciativa Entrada Livre, que este ano se 

vai alargar para fora de portas, passando pelo 

Capitólio e pela Estação do Rossio. A propósito, 

o diretor artístico, Tiago Rodrigues, afirma que 

nesta temporada o teatro quer “fazer a diferen-

ça com uma programação artística que espelhe 

a enorme diversidade da criação teatral portu-

guesa e internacional”. O D. Maria II vai ainda 

dar continuidade a projetos como o Clube dos 

Poetas Vivos e o Boca Aberta, espetáculos para 

a infância. 

Praça Dom Pedro IV, Lisboa

Tel.: 213 250 800

www.tndm.pt
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NOVOTEL

FILMES, SÉRIES 
E LIVROS NO VERÃO

O grupo Accor realizou uma parceria com a 

Rakuten, empresa mundial de serviços de in-

ternet, para proporcionar aos hóspedes, durante 

os meses de verão, milhares de filmes, séries, 

desenhos animados e livros nos quartos. Assim, 

até meados de setembro, para hóspedes que 

reservarem quartos familiares no Novotel, são 

disponibilizados vários conteúdos de entreteni-

mento, sendo que cada família tem direito a um 

filme ou livro gratuito por cada estadia. Com este 

novo serviço, o Novotel pretende oferecer às fa-

mílias momentos de diversão e relaxamento em 

partes iguais.

Av. José Malhoa,1 - 1A, Lisboa

Tel.: 217 244 800

www.accorhotels.com

SHERATON CASCAIS RESORT

SUNSET PARTIES 
NO VERÃO 

O Sheraton Cascais Resort vai realizar três sunset 

parties ao longo do verão. Numa parceria com a 

marca Gin Mare, as festas de final de dia junto 

ao bar da piscina, o Flow Pool Bar, vão contar 

com diferentes DJ e cocktails preparados por Da-

niel Carvalho. Para estes eventos, o bartender 

criou uma nova receita à base de gin, o Cocktail 

Gin Mare by Sheraton Cascais Reso, uma mistu-

ra de Gin Mare, cacau branco, limão, framboesa 

e espumante. Depois de o sol se pôr, o bar da 

piscina tem refeições mais leves disponíveis, po-

dendo os clientes optar por jantar nos restauran-

tes do hotel – Glass Terrace ou Yakuza Cascais.

Rua das Palmeiras, Lote 5, Cascais

Tel.: 214 829 100

www.marriott.pt

CORINTHIA HOTEL LISBON

SPA NOVAMENTE 
PREMIADO

THE SPA by Corinthia Hotel Lisbon foi elei-

to, pelos World Luxury Spa Awards deste ano, 

como Portugal’s Best Luxury Destination Spa e 

Portugal’s Best Unique Experience Spa, a distin-

ção máxima da sua categoria. O espaço distin-

guido dispõe de um conjunto amplo de terapias, 

com 13 salas de tratamento, duas de tratamen-

to em cápsula, outras duas de jacuzzi e banho 

turco, piscina interior aquecida e solário natural. 

Tem ainda à disposição o espaço Acqua, uma 

área reservada a experiências sensoriais. “Ser 

distinguido em duas categorias pela indústria 

e pelos nossos clientes deixa-nos muito orgu-

lhosos”, comenta, a propósito, o diretor-geral do 

hotel, Roderick Micallef. 

Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 105, 

Lisboa

Tel.: 217 236 300

www.corinthia.com
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HOTEL FORTALEZA DO GUINCHO

AUMENTA OFERTA 
DO CHÁ DAS CINCO 

A esplanada do Hotel Fortaleza do Guincho, vi-

rada para o mar, protegida pelo vento e pelo 

barulho em redor, reforça a oferta do aclama-

do chá das cinco, pois a procura desta refeição 

de meio da tarde tem vindo a aumentar. Des-

te modo, a partir do mês de agosto, durante a 

tarde, está disponível um menu especial com 

pasteis de nata, travesseiros de Sintra, éclairs, 

scones com doce e manteiga e tarteletes de 

fruta. Estes doces vão fazer-se acompanhar por 

uma taça de espumante rosé, café, cappuccino 

ou chá. A esplanada do hotel disponibiliza o chá 

das cinco todos os dias e para todos os clientes, 

quer sejam, ou não, hóspedes.

Estrada do Guincho, Cascais

Tel.: 214 870 491

www.fortalezadoguincho.com

JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA

CAMPANHA 
DE APELO 
À BIODIVERSIDADE

O Jardim Zoológico de Lisboa tem uma nova 

campanha que procura sensibilizar para a pre-

servação da biodiversidade. Intitulada “A Bio-

diversidade Somos Nós”, procura incentivar 

comportamentos sustentáveis e reforçar a im-

portância da conservação da natureza através 

dos atos de cada um. Segundo um relatório 

das Nações Unidas, há cerca de um milhão de 

espécies ameaçadas devido à ação humana.  Di-

vulgada na imprensa, na internet, na rua e nos 

transportes públicos, a campanha apresenta al-

gumas das razões que provocam a diminuição 

da biodiversidade e procura incentivar as pes-

soas a cuidar da natureza e a adotar, no dia a 

dia, práticas que farão a diferença. 

Praça Marechal Humberto Delgado, 

Lisboa

Tel.: 217 232 900

www.zoo.pt

PALÁCIO DO GOVERNADOR

CARDÁPIO RENOVADO PROMETE 
PORTUGAL À MESA

O restaurante Ânfora, do Palácio do Governador, 

renovou a sua oferta para um cardápio exclusi-

vamente português. Assinado pela chef execu-

tiva do restaurante, Vera Silva, este novo menu 

procura, nas suas palavras, “resgatar” e “rein-

ventar” técnicas de conservação que se utilizam 

desde tempos remotos e pretende explorar 

produtos nacionais como o arroz das margens 

do Mondego. Assim, este verão, o restaurante 

da unidade lisboeta da NAU Hotels & Resorts, 

propõe como opções de entrada o “Nem sei por 

onde começar…”, que inclui carapau marinado e 

tártaro de atum. O menu continua com “O Sabor 

a(Mar)”, composto por opções de peixe como 

choco, bacalhau, pargo e garoupa. Os pratos de 

carne que compõem a secção da ementa “Será 

carne e não osso!” incluem opções como galo e 

entrecôte. Para finalizar a refeição com “O doce 

sabor”, há pastel de nata. 

Rua Bartolomeu Dias, 117, Lisboa

Tel.: 213 007 009

www.palaciogovernador.com
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TAP AIR PORTUGAL

CARLOS PAREDES 
TEM NOME 
EM AVIÃO

O mais recente Airbus da TAP foi batizado com 

o nome do músico português Carlos Paredes. É 

já uma tradição da transportadora atribuir aos 

seus aviões nomes ilustres da história de Portu-

gal, como os da fadista Amália Rodrigues e dos 

poetas Luís Vaz de Camões, Almada Negreiros e 

Sophia de Mello Breyner. Chega agora a vez de 

o músico e compositor Carlos Paredes, 15 anos 

após a sua morte, ficar imortalizado na fusela-

gem do mais recente A320NEO da companhia. 

A cerimónia de batismo decorreu num dos han-

gares de Lisboa, tendo a estreia acontecido num 

voo até Viena de Áustria.

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

Tel.: 218 415 000

www.flytap.pt

FUNDAÇÃO RICARDO 
DO ESPÍRITO SANTO SILVA

NOVAS 
FORMAÇÕES 
CERTIFICADAS

A Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva 

(FRESS) vai iniciar em setembro um ciclo de 

formações na área das artes decorativas e ofí-

cios relacionados. Estão abertas as candidatu-

ras aos cursos de Artesão das Artes e Ofícios 

em Madeira e Técnico de Pintura Decorativa. 

Estas formações, destinadas a maiores de 

idade, constituem uma opção alternativa ao 

ensino regular ou um reforço de qualificação 

do mesmo. Neste sentido, os requisitos obri-

gatórios exigem apenas que os formandos 

tenham o nono ano de escolaridade, podendo 

ou não ter também o 12.º. Os cursos incluem 

um período de estágio e são ministrados, quer 

por técnicos e mestres internos, quer por ou-

tros profissionais. O objetivo destas formações 

está em linha com a missão da fundação de 

contribuir para a salvaguarda das artes e dos 

ofícios, transmitindo às gerações mais novas as 

técnicas tradicionais do restauro e de conserva 

do património.

Largo Portas do Sol, 2, Lisboa

Tel.:  218 881 991

www.fress.pt

RESTAURANTE CASA DO LEÃO

APOSTA NA COZINHA TRADICIONAL 
PORTUGUESA

O restaurante Casa do Leão, situado dentro 

das muralhas do castelo de São Jorge, desta-

ca, na sua carta, a cozinha tradicional portu-

guesa, sugerindo aos seus clientes entradas 

como costeleta de sardinha panada ou canja 

de bacalhau. Para prato principal propõe a 

empada real de caça, o pato confitado ou a 

cataplana de tamboril. Não deixando de dar 

também opções vegetarianas, este espaço, 

com vista panorâmica sobre a cidade e so-

bre o rio, oferece ainda doçaria tradicional e 

caseira ou fruta da época para sobremesa. A 

antiga casa de feras acrescenta valor às recei-

tas tradicionais promovendo a sua divulgação, 

disponibilizando, numa página da internet, 

dedicada aos Authentic Flavours, os vídeos e 

as receitas confecionadas.  

Castelo de São Jorge, Lisboa 

Tel.: 218 880 154

www.pousadas.pt
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CONVIVÊNCIA(S). 
LISBOA PLURAL. 
Esta exposição revela o papel das minorias reli-

giosas e dos residentes estrangeiros na constru-

ção da imagem de Lisboa, entre a Idade Média e 

a Primeira República. Assim, é apresentada uma 

cidade multicultural, feita por muçulmanos, cris-

tãos e judeus, mas também por espanhóis, fran-

ceses, ingleses, italianos, flamengos, alemães e 

galegos e pelos africanos da era da escravatura. 

É sublinhada a presença destas comunidades 

nas grandes construções e na vivência quotidia-

na, nos ofícios especializados e na definição de 

bairros, bem como no comércio e na arte.

Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, até 

22 de dezembro, de terça a domingo, das 

10:00 às 18:00. Entradas: geral, 3 euros. 

Mais informações: www.museudelisboa.pt

MÁRIO LAGINHA 
E PEDRO BURMESTER
Mário Laginha e Pedro Burmester têm em co-

mum uma formação musical clássica, um dis-

co chamado “Duetos”, concertos um pouco por 

todo o mundo e a participação conjunta no pro-

jeto 3Pianos, onde se juntam a Bernardo Sas-

setti. Laginha seguiu um caminho mais próximo 

do jazz, enquanto Burmester enveredou por um 

percurso mais clássico. A dupla volta a juntar-se 

em palco para comemorar os 25 anos de “Due-

tos” e interpretar, num concerto a quatro mãos, 

temas como o “Grande Tango de Astor Piazzola” 

e “Prelude à l’aprés midi d’un faune”.

Centro Cultural de Belém, 20 de setembro, 

às 21:00. Entradas: a partir de 20 euros. 

Mais informações em: www.ccb.pt

POPULAR 
INATEL NA RUA
Divulgar as práticas culturais tradicionais: é este o 

objetivo do POPular, que leva música, teatro, et-

nografia, dança e jogos tradicionais a três locais. O 

Parque das Nações é o primeiro a acolher o even-

to, onde vão atuar, por exemplo, Realejo, O Gajo 

e Stereossauro. Segue-se a Ajuda, com destaque 

para o baile tradicional com os Zikhamu e os con-

certos de Luís Peixoto e Galandum Galundaina. 

Por fim, é a vez do Jardim da Estrela, com atua-

ções de Recanto, Seiva e Charanga, entre outros.

Parque das Nações – Parque Tejo, Ajuda – 

Largo da Igreja da Memória e Estrela – Jardim 

da Estrela, de 12 a 28 de setembro. Entrada 

livre. Mais informação em: www.inatel.pt
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