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É sabido que a ligação de Lisboa ao Tejo é 

ancestral. Mas eu diria mesmo que é umbilical. 

Todavia, foi-se perdendo com o tempo, com a 

cidade a crescer noutras direções. Mas há boas 

notícias: a frente ribeirinha vai transformar-se 

no novo Cais de Lisboa, graças a um projeto 

de requalificação em curso, que vai permitir 

devolver o rio aos lisboetas, mas também a 

todos os que visitam a cidade. 

Esse é um dos grandes méritos desta obra de 

grande envergadura a realizar em várias fren-

tes, cuja responsabilidade é da nossa associa-

ção por incumbência da Câmara Municipal de 

Lisboa. E – é preciso dizê-lo – que se deve, 

muito em particular, à determinação do presi-

dente Fernando Medina, que soube ultrapas-

sar todos os obstáculos.

O projeto criará, nomeadamente, novos es-

paços de lazer e devolverá outros à fruição 

pública, dotando esta zona da cidade de 

novas e aprazíveis condições para a prática 

de atividade marítimo-turística. Além de re-

cuperar património histórico e cultural, este 

projeto de requalificação irá reforçar o papel 

da frente ribeirinha como meeting point na 

cidade, por onde, diariamente, passam mui-

tos milhares de residentes e turistas. Recordo, 

a propósito, que um dos motivos pelos quais 

Lisboa tem ganho notoriedade e consolidado 

o posicionamento internacional como destino 

turístico “a não perder” deve-se, precisamen-

te, ao empreendedorismo e ao dinamismo re-

conhecidos ao setor do Turismo, principal im-

pulsionador da economia nacional. Lisboa tem 

não só sabido preservar as suas memórias, 

requalificando símbolos da sua História, como 

também modernizar-se, de modo a oferecer 

DEVOLVER O TEJO À CIDADE

E  | Editorial

novas experiências, tornando-se ainda mais 

atrativa para quem a visita. O mais recente 

inquérito de satisfação aos turistas estrangei-

ros, realizado pelo Observatório do Turismo 

de Lisboa, mostra isto mesmo. A esmagado-

ra maioria dos inquiridos, mais do que reco-

nhecer que a visita excedeu as expetativas, 

manifestou o desejo de regressar, não hesi-

tando em recomendar a visita. A sensação de 

segurança, a rede de transportes públicos, a 

sensação de segurança, a sinalização turística 

e o fácil acesso aos locais de interesse foram 

alguns dos fatores mais valorizados por estes 

turistas. Mas, multifacetada como é, Lisboa 

obteve igualmente uma apreciação muito re-

levante no que diz respeito à oferta comercial, 

tal como em termos da gastronomia, que é, 

como se sabe, um dos pontos fortes da cida-

de e da região. De salientar também que os 

inquiridos ficaram impressionados com a au-

tenticidade da capital portuguesa, bem como 

com a sua dimensão humana expressa, o 

mesmo é dizer com a arte de bem receber. 

Estes são resultados dos quais muito nos or-

gulhamos e que refletem o esforço e o pro-

fissionalismo de quantos trabalham no nosso 

setor, seguramente um dos mais competitivos 

e desafiantes no mundo atual. 
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FRENTE RIBEIRINHA SERÁ 
O NOVO CAIS DE LISBOA 

MAIS DO QUE 
SATISFEITOS, TURISTAS 

QUEREM REGRESSAR 
E RECOMENDAM A VISITA

José Luís Arnaut
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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A frente ribeirinha de Lisboa está a ser alvo de um 

projeto de reabilitação sem precedentes: trata-se 

mesmo da maior operação das últimas décadas, 

com o objetivo de valorizar a relação da cidade – de 

quem nela vive e de quem a visita – com o rio Tejo.

O projeto é da responsabilidade da Associação Tu-

rismo de Lisboa (ATL), por incumbência da Câmara 

Municipal de Lisboa (CML), e vai dotar a cidade de 

condições únicas para a atividade marítimo-turística, 

o transporte público fluvial entre as duas margens 

do rio e a criação de espaços de lazer e equipamen-

tos. A frente ribeirinha vai, assim, transformar-se no 

novo Cais de Lisboa.

“Não tenho dúvidas de que esta é uma obra ver-

dadeiramente transformadora da face de Lisboa e 

que vai deixar a frente ribeirinha inigualável, devol-

vendo-a aos lisboetas, mas também aos visitantes. 

Este é um objetivo ambicioso com o qual a câmara 

desde sempre se comprometeu e para o qual muito 

contribuirá esta obra”, sublinha o presidente da CML, 

Fernando Medina.

O autarca é secundado pelo diretor-geral da ATL, Vi-

tor Costa, que enfatiza o impacto que a reabilitação 

desta zona de Lisboa vai ter na imagem da cidade 

junto de quem a visita: “Este é um projeto que vai 

contribuir, certamente, para a valorização de Lisboa 

como destino turístico. Sabemos que o rio é já um 

forte atrativo da cidade, mas esta obra irá enriquecer 

ainda mais a experiência de quem nos procura”.

UMA OBRA, VÁRIAS FRENTES

A reabilitação envolve uma obra em várias frentes: 

o Muro das Namoradeiras, o Cais das Colunas, a Es-

REABILITAÇÃO PROFUNDA DA FRENTE RIBEIRINHA

O NOVO CAIS DE LISBOA

tação Sul e Sueste e a Doca da Marinha. Estas vão 

conhecer nova vida, os Pontões serão reforçados, 

ao mesmo tempo que serão criadas infraestrutu-

ras diferenciadas, como o Bacalhau Story Centre, o 

Centro Tejo e o Cais de Apoio à Atividade Náutica.

O Muro das Namoradeiras está já a ser recons-

truído, com a obra a repor o muro original e, ao 

mesmo tempo, a fazer o seu complemento até 

à Ribeira das Naus. É um processo que envolve 

a reposição dos postos de iluminação, que estão 

igualmente a ser reabilitados, de modo a man-

ter o traço original deste símbolo da cidade. O 

projeto é do arquiteto Bruno Soares.

No alinhamento, a zona envolvente do Cais das Co-

lunas vai também ser intervencionada, sendo-lhe 

devolvido o seu relacionamento pleno com o Tejo. 

Isto significa que será retirado o aterro instalado na 

sua nascente aquando da construção do túnel e 

da estação do Metropolitano, entre 2001 e 2010. 

E será precisamente com vista para o cais, ou melhor, 
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na Ala Nascente do Terreiro do Paço, que irá nascer 

o Bacalhau Story Centre, que, como o nome indica, 

será um espaço de homenagem a um dos símbolos 

da gastronomia e da cultura popular portuguesas. 

Ali, será dado a conhecer o que tem levado gera-

ções de pescadores a viajar até paragens longínquas 

e inóspitas atrás do peixe que desde sempre tem 

lugar marcado na mesa dos portugueses. O projeto 

é do professor Álvaro Garrido, do NewsMuseum e 

do arquiteto Tiago Silva Dias. O mesmo propósito de 

conservação das memórias preside à recuperação e 

modernização do navio Creoula, construído em Por-

tugal, em 1937, exatamente para as campanhas da 

pesca do bacalhau na Terra Nova. Depois de reabili-

tado, ficará ancorado na Doca da Marinha, estando 

a ser estudado um plano de visitas ao seu interior. 

Esta intervenção na frente ribeirinha inclui ainda a 

antiga Estação Sul e Sueste, que, durante décadas, 

assegurou o acesso fluvial à estação de caminhos 

de ferro do Barreiro e que agora recuperará o traça-

do original, da autoria do arquiteto Cottinelli Telmo, 

datado de 1929. Será, então, o polo central de aco-

lhimento da atividade marítimo-turística de Lisboa, 

sob projeto da arquiteta Ana Costa.

Integrados no projeto de reabilitação ribeirinha, os 

dois pontões da Transtejo/Soflusa serão reforçados 

e no quadro da reabilitação da Estação Sul e Sues-

te instalados três novos pontões com passadiços. A 

missão destas novas estruturas será acolher as em-

barcações dos diversos operadores, num sistema de 

slots por toque que possibilite uma atividade regular 

e eficaz, bem como uma utilização partilhada. Será 

ainda reabilitado o pontão da Doca da Marinha para 

dinamizar novas propostas de transporte fluvial.

O interior da estação acolherá o Centro Tejo, um 

espaço de promoção da oferta cultural e turísti-

ca dos municípios ribeirinhos, para iniciativas de 

frente ribeirinha. O arquiteto Bruno Soares as-

sina o projeto.

Entre a Estação Sul e Sueste e o novo Terminal 

de Cruzeiros, a Doca da Marinha vai dar lugar a 

um grande espaço arborizado, onde os peões e 

as vistas sobre a cidade e o rio recuperam prio-

ridade face ao automóvel. Este é um projeto da 

autoria do arquiteto João Luís Carrilho da Graça.

Um novo restaurante e quatro novos quiosques, 

com esplanadas e WC públicos, vão pontuar o es-

paço público. Também aqui o autor dos projetos é 

o arquiteto João Luís Carrilho da Graça.

O novo espaço ajardinado no lado nascente da 

Doca da Marinha vai acolher atividades lúdicas e 

musicais. O espelho de água da doca vai receber 

as embarcações tradicionais do Tejo integrantes 

da “Marinha do Tejo”, promovendo este espeta-

cular património cultural que remata com a sua 

beleza o movimento no Novo Cais de Lisboa.

O investimento desta intervenção é garantido por 

verbas do Fundo de Desenvolvimento Turístico de 

Lisboa, completadas por verbas asseguradas pela 

Associação Turismo de Lisboa. Prevê-se a inaugu-

ração do Novo Cais de Lisboa durante o próximo 

ano, em data a anunciar oportunamente.

valorização do rio e consciencialização ambien-

tal. O projeto é dos arquitetos Tiago Silva Dias e 

Pedro Mendes Leal. 

Na praça, a intervenção urbanística vai permitir 

recuperar os espaços públicos junto ao rio e ligar 

os percursos pedonais e cicláveis ao longo da 
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Rita Marques é a nova titular da Secretaria de 

Estado do Turismo, sucedendo a Ana Mendes Go-

dinho, que, na sequência das eleições legislativas 

de outubro, assumiu a pasta do Trabalho. 

É licenciada e mestre em Engenharia Eletrotécni-

ca e de Computadores pela Faculdade de Enge-

nharia da Universidade do Porto. Do seu percurso 

profissional faz parte a presidência do Conselho 

Fiscal da Fundação da Juventude, bem como a 

presidência da Portugal Ventures, uma sociedade 

pública de capital de risco, cargo este que detinha 

desde 2018, mas que, entretanto, abandonou. Foi 

ainda diretora executiva da Porto Business School 

para a área de MBA e Pós-Graduações, coordena-

dora da Unidade de Projetos da Universidade do 

Porto e gestora do Mercado Ásia-Pacífico e dos 

setores de Tecnologias e de Turismo na Agência 

Portuguesa para o Investimento. E desempenhou 

também funções de consultora sénior na Micro-

soft Corporation, nos EUA, e na ANACOM.

Assume a pasta do Turismo num momento alto 

da atividade, dado que, segundo o INE a maio-

ria dos indicadores cresceu nos primeiros oito 

meses do ano, em comparação com o mesmo 

período do ano passado. 

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

RITA MARQUES É A NOVA TITULAR

Portugal foi escolhido pelos leitores da Condé 

Nast Traveller, uma revista norte-americana 

sobre viagens de luxo e estilo de vida, como 

o melhor destino da Europa em 2019. Mais de 

600 mil pessoas participaram no Readers Choice 

Awards, classificando e partilhando as suas 

experiências recentes de viagens por cidades, 

ilhas, resorts, spas ou cruzeiros. 

E Portugal, além de ter ficado em primeiro 

lugar no que toca a destinos europeus, subiu 15 

posições no ranking mundial, deixando o 18.º 

patamar para entrar no pódio como terceiro 

melhor destino do mundo, apenas atrás da 

Indonésia, que se constitui como primeira 

classificada, e da Tailândia. 

O País está igualmente em destaque na 

categoria de spas, havendo duas unidades 

hoteleiras no top 20. 

A consultora Reputation Institute, dedicada à 

avaliação e gestão da reputação, quer de países, 

quer de empresas, coloca Portugal no 16.º 

lugar da lista, destacando a sua notoriedade e 

reputação a nível internacional. 

O estudo envolveu inquéritos a 58 mil indivíduos 

de países que formavam o antigo 8G – Canadá, 

França, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Reino 

Unido e EUA, e a avaliação incidiu sobre três 

dimensões: ambiente apelativo, governo efetivo 

e economia avançada. O desenvolvimento de um 

ambiente atraente, os comportamentos éticos 

e o sentimento de conforto e bem-estar são 

algumas dos principais atributos para construção 

da reputação.

A Suécia é, pelo segundo ano consecutivo, o país 

com a melhor reputação mundial, seguindo-se a 

Suíça, a Noruega e a Finlândia. Metade dos países 

receberam avaliações “fracas” ou “pobres”, mas 

Portugal colocou-se no nível “forte/robusto”. 

CONDÉ NAST TRAVELLER

PORTUGAL ELEITO 
MELHOR DESTINO 
EUROPEU

REPUTATION INSTITUTE

PORTUGAL “FORTE” 
E COM MAIS NOTORIEDADE
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A ANA – Aeroportos de Portugal foi distinguida com 

o Troféu Júri nos Troféus Luso-Franceses 2019. Estes 

galardões, organizados pela Câmara de Comércio 

e Indústria Luso-Francesa, pretendem incentivar as 

trocas comerciais entre os dois países e procuram 

distinguir as empresas pelo esforço e mérito obtidos.  

A atribuição deste prémio à empresa de aeropor-

tos teve na origem factos como a sua contribuição 

na ligação de Portugal ao mundo e o seu contri-

buto para o desenvolvimento social, económico 

e cultural. 

A mesa de jurados deste concurso era composta 

por empresários, patrocinadores e representantes 

da AICEP, do IAPMEI e de Conselheiros do Comércio 

Exterior. Durante o jantar de gala, que decorreu no 

SUD Lisboa, as empresas Visound Acústica, Renault 

Portugal, Delabie, Balanças Marques, BBG e CybE-

LE Lawgical também foram galardoadas.

É já o quarto ano consecutivo que o concelho 

de Sintra é o que mais dinamismo demográfico 

apresenta. Numa escala de 1 a 20, o município 

obtém uma pontuação de 18.0 valores. Esta 

métrica foi criada em 2014 pela Marktest e avalia 

os pontos fortes e fracos dos 308 concelhos do 

País, com o objetivo de munir de ferramentas e 

informações as empresas e entidades locais e 

dar a conhecer o enquadramento do concelho 

no paradigma nacional. 

Comércio, cultura, educação, energia, saúde e 

turismo são alguns dos 18 tópicos analisados. 

Este ano, no pódio, encontram-se também 

o concelho de Braga, empatado com Sintra, 

Albufeira, com um rating de 17,5, e, apenas 

uma décima abaixo, Mafra, Maia, Odivelas, 

Seixal e Vila Franca de Xira. 

TROFÉUS LUSO-FRANCESES 2019

ANA AEROPORTOS 
DISTINGUIDA 
PELO JÚRI

DINAMISMO DEMOGRÁFICO

SINTRA EM 
PRIMEIRO LUGAR

A Área Metropolitana de Lisboa vai receber 4,3 

milhões de euros destinados à regeneração ur-

bana, no âmbito da reprogramação do Portugal 

2020. Aos 18 municípios abrangidos, vão ser dis-

tribuídas diferentes verbas para execução finan-

ceira de projetos integrantes do Plano Estratégico 

e Desenvolvimento Urbano Sustentável. O critério 

utilizado para atribuir o financiamento foi propos-

to pela Comissão Diretiva do PORLisboa e assenta 

na taxa de execução de cada município.

Assim, Vila Franca de Xira é o município que vai re-

ceber a maior quantia, a fim de reforçar a requalifi-

cação de duas obras, nomeadamente, o Eixo Santa 

Sofia/Quinta da Mina e a Avenida Batista Pereira. 

Esta autarquia vai contar com 735,3 mil euros, por 

já ter executado 70% dos projetos em curso. 

À Câmara de Lisboa foram concedidos 537,5 mil 

euros, uma vez que a sua taxa de execução é 

de 51%. A autarquia com uma taxa de execução 

mais baixa é o Barreiro, que, com apenas 1%, 

recebe 12,9 mil euros. 

ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

4,3 MILHÕES DE EUROS 
PARA A REGENERAÇÃO URBANA 
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Lisboa vai receber, em abril de 2020, a conferên-

cia que procura tornar as cidades mais sustentá-

veis, a Urban Future Global Conferece (UFGC). 

Este evento procura criar “CityChangers”, isto é, 

pessoas dispostas a trabalhar essa causa comum.  

Na sua 5.ª edição, que vai decorrer em vários palcos 

da cidade, como o Pavilhão Carlos Lopes, a Funda-

ção Gulbenkian, a Estufa Fria e a Lx Factory, está 

prevista a participação de 3000 profissionais oriun-

dos de mais de 60 países. 

A propósito, o CEO e fundador da conferência, Ge-

rald Babel-Sutter, refere que “é necessário reafir-

mar as cidades” e que o “grande objetivo do Urban 

Future é torna-las lugares mais agradáveis para 

viver”, sobretudo para as gerações futuras. 

Constituindo-se como um dos principais eventos 

do programa Capital Verde Europeia 2020, a confe-

rência conta com quatro temas centrais: mobilida-

de, água, bairros e liderança, sendo que, em cada 

edição, os temas são adaptados às necessidades 

específicas do país que a acolhe.

CAPITAL VERDE EUROPEIA

LISBOA RECEBE 
CONFERÊNCIA URBAN FUTURE

Há novas razões para passar pelo Terminal de 

Cruzeiros de Lisboa. É que a chef Marlene Viei-

ra escolheu o edifício moderno assinado pelo 

arquiteto Carrilho da Graça para abrir, num só 

espaço, vários conceitos gastronómicos. Por um 

lado, um gastrobar, que se apresenta como 

um restaurante moderno e trendy, e que inclui 

uma loja de produtos portugueses e o primeiro 

dessert bar do País. Por outro lado, um restau-

rante de assinatura, onde se propõe demonstrar 

a sua paixão pela gastronomia nacional.  Com 

este projeto, Marlene Vieira pretende trazer um 

novo olhar sobre a tradição, ao mesmo tempo 

que homenageia a cozinha portuguesa. Assim, 

na Doca do Jardim do Tabaco passa a ser pos-

sível degustar cozinha de autor, por um lado e, 

por outro, experimentar o espaço dedicado ex-

clusivamente a sobremesas, onde a gastrónoma 

e o chef pasteleiro Luca Arguelles colocam a 

criatividade à prova. 

TERMINAL DE CRUZEIROS

ACOLHE O PRIMEIRO 
DESSERT BAR 
DO PAÍS
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Uma das maiores obras de arte urbana da Euro-

pa acaba de nascer em Lisboa. O talude que se 

encontra no Alto do Lumiar ganhou cor e outro 

interesse, graças ao trabalho do artista Rui Ale-

xandre Ferreira, conhecido como RAF. 

Convidado pela SGAL – Alta de Lisboa, o artista 

plástico deu nova vida aos 2600 metros qua-

drados que se encontravam apenas cobertos de 

cimento. Para dar dinamismo a este elemento 

predominante na paisagem, procurou transmi-

tir alegria recorrendo a cores vibrantes, efeitos 

visuais e tridimensionais, que criam a ideia de 

volume. Com o seu contributo, Rui pretende que 

o bairro se torne um local interessante e chama-

tivo, quer para o turismo, quer em termos co-

merciais, além de procurar atrair novos públicos 

e valorizar a zona.  

ARTE URBANA

LISBOA COM UMA DAS MAIORES 
OBRAS DA EUROPA
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INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO 2019

LISBOA BEM CLASSIFICADA PELOS VISITANTES

Para esta avaliação contribuíram parâmetros como 

a sensação de segurança, a oferta de monumen-

tos e edifícios notáveis, as condições de descanso/

relaxamento, a rede de transportes públicos e a 

facilidade de acesso de locais de interesse. 

No que se refere aos atributos melhor avaliados, as 

condições para realizar compras ficaram no topo, 

com uma pontuação de 8,96 (numa escala de 1 

a 10), seguidas da oferta de gastronomia típica 

(8,80) e dos postos de informação turística (8,74). 

Como mais-valias, os viajantes apontaram ainda a 

evidência de ser uma cidade capital, o elemento 

de ar livre do destino e o seu carácter histórico.

Ao nível da imagem, os principais atributos con-

>> 51,0% dos inquiridos na Região de 

Lisboa são do sexo feminino, o mesmo 

acontecendo com 50,4% na Cidade;

>> 49,4 % da amostra da Região de Lisboa 

tinha entre 35 e 54 anos, 40,1% tinha 

menos de 35 anos e 10,4% tinha mais 

de 54 anos. No caso de Lisboa Cidade, 

os inquiridos são um pouco mais jovens: 

46,1%, 46,0% e 7,9%, respetivamente;

>> Quase um terço dos visitantes estrangei-

ros entrevistados possuíam, no mínimo, 

uma licenciatura. No entanto, mais de me-

tade tinham frequência universitária;

>> Em praticamente todas as nacionalida-

des, a percentagem de estreantes é su-

perior a 90%, sendo de 99,6% no caso da 

Escandinávia e da Alemanha;

>> 41,5% da amostra era composta por 

indivíduos que viajavam com um grupo 

de amigos; com uma proporção de 27,6% 

surgiram os casais e, logo de seguida, as 

famílias (27,3%). O peso dos viajantes in-

dividuais era muito reduzido (2,2%).

Perfil

O grau de satisfação de quem visita Lisboa é ele-

vado: os mais de três mil turistas estrangeiros 

abrangidos pelo mais recente estudo promovido 

pelo Observatório do Turismo de Lisboa atribuí-

ram à região uma valorização média de 8,14, 

numa escala de 1 a 10, sendo que 78,8% dos 

respondentes a classificaram com 8 ou mais. De 

tal forma que quase 95% pondera regressar. 

O estudo envolveu estrangeiros de visita à Cida-

de e à Região de Lisboa, sendo que 51% eram 

mulheres e 49,4% tinham idades compreen-

didas entre os 35 e os 54 anos. Apenas 1,4% 

repetiam a sua visita (1,0%, considerando exclu-

sivamente os inquiridos na cidade). 
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LISBOA STORY CENTRE

UM DIÁLOGO SOBRE A PESTE NEGRA 
A peste negra é o tema das sessões de novem-

bro e dezembro do programa História ao Vivo do 

Lisboa Story Centre. O protagonista é o médico da 

época, que, com as suas vestes longas e negras, 

e cara coberta por uma máscara, vai descrever 

as causas e as consequências desta doença que 

atingiu Lisboa por duas vezes, a mais grave das 

quais em 1569. A História ao Vivo consiste em 

pequenas sessões de teatro com personagens 

que viveram na cidade noutras épocas, como 

Vasco da Gama, Luís Vás de Camões, a rainha D. 

Amélia, ou o Marquês de Pombal. 

siderados foram a atratividade (47,9%) e a au-

tenticidade (14,8%), mas também a dimensão 

humana (11,8%) e a diversidade de experiências 

(10,1%). Já no que respeita à diferenciação de 

Lisboa face a outros destinos, 30,8% apontaram a 

relevância histórica, 26,2% salientaram a autenti-

cidade e 23,5% a dimensão humana.

Em conformidade com estas respostas, 48,9% 

dos entrevistados declarou que as suas expec-

tativas iniciais foram excedidas durante a visita. 

O que explica que 94,7% considere provável ou 

muito provável voltar. E que 96% recomendem 

Lisboa como um dos dez destinos a visitar.

No que toca aos fatores que influenciaram a es-

colha de Lisboa como destino, os sites de viagens 

foram o mais preponderante (importante ou 

muito importante para 79,6% da amostra), em 

segundo lugar pesou o conselho de familiares e 

amigos (78,4%) e, em terceiro, a vontade intrín-

seca de visitar Lisboa (53,8%).

A maior parte dos participantes nesta amostra 

viajava em grupo de amigos (41,5%); outros 

27,6% viajavam em casal e 27,3% em família. 
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AVIAÇÃO

MAIS VOOS COM DESTINO A LISBOA 
Lisboa continua a ser um destino muito procu-

rado e a prova disso é que, este ano, o fluxo 

aéreo semanal durante o verão foi superior 

ao do ano passado. A maioria das partidas 

tem origem europeia, seguindo-se os paí-

ses americanos, responsáveis por 10,8% dos 

voos semanais, e, posteriormente, os países 

africanos, com 7,7% e os asiáticos com 1,7%.  

69 aviões por semana durante este período.  

Durante os meses de verão, aterraram, na 

capital portuguesa, aviões provenientes de 

mais de 100 cidades e de mais de 50 com-

panhias aéreas. Clermont-Ferrand, Lourdes, 

Cork, Doha, Chicago e San Francisco passa-

ram também a ter ligações diretas a Lisboa. 

O verão de 2019 ficou ainda marcado por 

mais uma rota direta — a Qatar Airways 

passou a fazer sete conexões por sema-

na, entre a capital asiática e a portuguesa.  

A atratividade de Lisboa mantém-se. Desde 

novembro, e até 28 de março de 2020, que a 

Asiana Airlines, membro da Star Alliance, rea-

liza voos diretos entre Seul e Lisboa, todas as 

segundas e quartas-feiras, num Airbus A350, 

com 311 lugares. 

As ligações intercontinentais diretas não ficam 

por aqui: a partir de 31 de março do próximo 

ano, a LAM – Linhas Aéreas de Moçambique, 

representada em Portugal pela Summerwind, 

vai voltar a ligar Maputo a Lisboa, com voos no-

turnos três vezes por semana em Airbus A340-

300, com capacidade para 267 passageiros. 

Em 2020, a capital portuguesa vai manter-

-se, igualmente, ligada a Boston, nos Estados 

Unidos: a Delta Air Lines anunciou que a rota 

sazonal de verão vai ter início a 22 de maio 

e prolongar-se até 30 de setembro, com voos 

diários, alongando-se por mais um mês, com-

parativamente com 2019. Em comunicado, a 

companhia aérea salienta ainda que os voos 

diários entre Nova Iorque e a capital portu-

guesa se realizam todo o ano em Boeings 757-

200, com 164 assentos. 

Segundo a análise do Observatório do Turismo 

de Lisboa, no top três das cidades com maior 

número de ligações aéreas existentes encon-

tra-se, em primeiro lugar, Madrid, com 115 li-

gações semanais, seguindo-se Paris, mais pre-

cisamente as partidas do aeroporto de Orly, 

de onde se contabilizam 89 voos em cada 

sete dias, e a fechar o pódio Barcelona, com 
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TURISTEIRO

CONHECER LISBOA COM UM CARTÃO DE VISITA
Fabiano Antunes, um dos autores do blogue brasileiro “Turisteiro”, veio conhecer a 
cidade de Fernando Pessoa, o seu poeta de eleição, e acabou por se encantar com o 
que encontrou: “É romântica, respira poesia e mostra a sua beleza em cada ruela”. Frisa 
os apontamentos em azulejo espalhados um pouco por todo o lado, a gastronomia 
“deliciosa” e o “triste”, mas “lindo” fado. Para dar a conhecer aos seus leitores alguns 
dos pontos de interesse da capital, adquiriu um Lisboa Card. 

DE ALFAMA À CASA DOS BICOS

O “Turisteiro” iniciou a visita pelo bairro de Alfa-

ma, “um dos mais famosos”, como refere. Nesta 

zona ficou a conhecer a Igreja Santo António de 

Lisboa, erguida sobre o local onde nascera a figu-

ra que lhe dá o nome. Foi parcialmente destruída 

pelo terramoto de 1755, mantendo-se apenas a 

capela-mor. No exterior, pode observar-se uma 

imagem do santo inaugurada pelo Papa João Pau-

lo II e, no interior, destaca-se a cúpula no centro, 

que oferece maior iluminação natural. Anexado à 

igreja, do lado esquerdo, existe um museu onde 

se pode visitar um espólio com diversos objetos 

ligados ao santo. Deste ponto, seguiu para a Casa 

dos Bicos, que também acolhe a Fundação José 

Saramago. O primeiro nome deste imóvel era casa 

de São Brás, tendo sido mandada construir por Brás 

Albuquerque, entre 1521 e 1523, depois de uma 

viagem a Itália. O filho do segundo vice-rei da Índia 

inspirou-se no Palácio dos Diamantes, em Ferrara, 

para o design da sua habitação. No entanto, no lu-

gar dos “diamantes”, os lisboetas só viam bicos de 

pedra, razão pela qual o nome que se perpetuou 

no tempo tenha sido Casa dos Bicos. Foi tendo 

várias utilidades públicas e privadas ao longo dos 

tempos, chegando a ser armazém de bacalhau. 

Desde 2012 que o piso superior é destinado à Fun-

dação José Saramago, num espaço agora aberto 

ao público onde se realizam conferências, recitais 

e exposições, entre outras atividades culturais. Ain-

da sobre a fundação, Fabiano deixa uma nota aos 

seus leitores, destacando a árvore fronteiriça sob a 

qual foram depositadas as cinzas do escritor. 

DA PRAÇA DO COMÉRCIO 
AO CHIADO

Outra paragem que não deixou o bloguista indi-

ferente foi a Praça do Comércio, outrora designa-

da Terreiro do Paço e ainda conhecida como tal. 

Reedificada depois do terramoto, mudou de nome 

com o intuito de valorizar a classe burguesa que 

muito contribuiu para a revitalização da cidade. 

Com uma planta geométrica e aberta a sul para o 

Tejo, esta praça foi em tempos a porta de entrada 
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Na sua viagem a Lisboa o bloguista brasi-

leiro utilizou o Lisboa Card, para se deslo-

car nos transportes públicos e visitar, com 

desconto nas entradas, alguns monumen-

tos que menciona no artigo, de entre os 

23 equipamentos a que dá acesso. Este 

cartão pode ser carregado para 1, 2 ou 3 

dias e o preço pode variar entre os 20 e 

os 42 euros. A utilização é ilimitada du-

rante o tempo previamente determinado, 

sendo que, a partir da primeira validação, 

começa a ser descontado e, terminado o 

período pago, deixa de funcionar.

Lisboa Card

de reis e chefes de Estado que visitavam o País. 

No centro e virado para o rio pode ver-se a estátua 

equestre de D. José I e a norte o Arco Triunfal onde 

começa a Rua Augusta. Com partida neste ponto, 

Fabiano explorou nas duas direções: no lado este, 

passou pelo Lisboa Story Center, um centro de in-

terpretação da história, que conta vários episódios 

decorridos ao longo dos séculos, e, posteriormen-

te, seguiu para o lado oeste, percorrendo a Rua 

do Ouro até ao elevador de Santa Justa, um dos 

poucos exemplares de ferro e também um dos ex-

-libris da capital. Depois de percorrer e admirar o 

engenho inaugurado em 1902, a etapa seguinte 

foram as ruínas do Convento do Carmo. O cenóbio 

foi mandado contruir em 1389 por D. Nuno Álva-

res Pereira, tendo sido inicialmente ocupado por 

frades carmelitas. Aquando do sismo que destruiu 

grande parte da cidade este monumento foi um 

dos afetados. A estrutura que sobreviveu, tanto ao 

tremor de terra, como ao incêndio que deflagrou 

de seguida, ganhou uma estética interessante, 

com vários arcos dispostos em diferentes sentidos 

a suportar o vazio. De passagem pelo Chiado não 

podia faltar a pausa no café A Brasileira, o estabe-

lecimento que vendia o genuíno produto do Brasil. 

Foi fundado por Adriano Soares Teles do Vale e 

tornou-se muito concorrido depois da implantação 

da república e da instalação do diretório republi-

cano, ali próximo. Por este café passaram muitos 

escritores, como Fernando Pessoa ou Almada Ne-

greiros. A sua decoração interior também faz desta 

casa um símbolo da cultura. O bloguista recorda 

que o seu poeta preferido era tão assíduo que, em 

1980, teve direito a uma estátua que o imortaliza 

na esplanada do café. 

COM O FOCO NO TEJO E NO MAR

Outros dois pontos da cidade que o autor salienta 

no artigo são a Torre de Belém e o Padrão dos 

Descobrimentos. O primeiro é descrito como “um 

dos mais expressivos monumentos” da capital. 

“Pequeno”, mas “lindo”, comenta, explicando que 

este exemplar da arquitetura manuelina serviu de 

defesa à barra de Lisboa e tem duas partes distin-

tas: por um lado, a torre de menagem medieval, 

por outro, o baluarte moderno. Já o Padrão dos 

Descobrimentos, concebido enquanto homena-

gem ao Infante D. Henrique, tem traço de Cottinelli 

Telmo, de 1940, e a estatuaria esculpida, da autoria 

de Leopoldo de Almeida. O destaque neste monu-

mento vai para o “gigantesco” mosaico que se en-

contra mesmo à frente – a rosa dos ventos com 50 

metros de diâmetro criada em cantaria de calcário, 

lioz negro e vermelho, que faz um bom retrato do 

tema quando fotografada do topo do edifício. Por 

fim e como o Lisboa Card permite a entrada em 

monumentos e transportes públicos, o bloguista 

reservou uma tarde para se deslocar até à zona 

mais oriental da cidade e aí visitar o “imperdível” 

oceanário, um dos melhores onde já esteve devido 

à diversidade de espécies que possui e a alguns 

espaços abertos que o tornam diferenciador. 
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HOSPITALIDADE 
TRADICIONAL 
CENTRADA 
NO CLIENTE
Os Hotéis Heritage 
Lisboa, propriedade de 
um grupo português, 
primam pela ligação ao 
património e à cultura 
da cidade, bem como 
pela excelência do 
serviço que oferecem, 
afirma o diretor-geral, 
Diogo Laranjo, para 
quem o aumento da 
notoriedade de Lisboa 
trouxe novos desafios.

DIOGO LARANJO
DIRETOR-GERAL 
DOS HOTÉIS HERITAGE

©
 M

IKE SERG
EA

N
T
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Entrevista | 

A marca Hotéis Heritage Lisboa 

nasceu há pouco mais de 20 

anos. Em que contexto, quais os 

principais marcos e como evo-

luiu?

A marca Hotéis Heritage Lisboa 

surgiu no ano da Expo’98. Em 

termos de ambiente, nos anos 

que precederam este importante 

evento, Lisboa registava um for-

te aumento da oferta hoteleira, 

que se deveu, em parte, à ne-

cessidade de a cidade fazer face 

ao previsível aumento da procu-

ra durante a exposição, tal como 

acontecera em Sevilha, em 1992. 

Após a Expo’98, essa procura caiu 

e tornou-se necessário procurar 

novos mercados e aumentar os 

existentes. Foi com esse intuito 

que nasceu a marca Hotéis He-

ritage Lisboa, que, à semelhança 

do tema da Expo’98, “Os Ocea-

nos: um património para o futu-

ro”, pretendia dar a conhecer o 

património nacional a quem nos 

visitava. Os Hotéis Heritage nas-

ceram sob o mote “Hotéis e Refú-

gios de Tradição geridos por uma 

empresa familiar portuguesa”, 

apostando, desde o início, na hos-

pitalidade tradicional centrada no 

cliente. Três famílias portuguesas 

uniram-se para, em conjunto, pro-

mover três unidades hoteleiras 

instaladas em antigos edifícios da 

cidade: As Janelas Verdes, o Hotel 

Britania e o Hotel Lisboa Plaza. 

Mais tarde, o desejo de consoli-

dar a ligação ao património e à 

cultura da cidade levou à procura 

de novos projetos em edifícios do 

século XVIII. Foi assim que, em 

2001, foi inaugurado o Solar Do 

Castelo, erguido no local onde se 

situavam as antigas cozinhas do 

Paço Real, e que, em 2007, surgiu 

o Heritage Avenida da Liberdade, 

numa feliz união entre traça origi-

nal e linhas contemporâneas.

Qual é o principal trunfo dife-

renciador da cadeia Heritage?

O staff é, sem dúvida, o nosso 

trunfo diferenciador. Temos uma 

equipa que trabalha connosco há 

muitos anos na central de gestão 

e nos hotéis. Conseguimos ter um 

nível de rotatividade inferior à 

média do mercado. Para tal con-

Questionado sobre quais os 

objetivos dos Hotéis Heritage 

Lisboa para 2020, Diogo Laran-

jo afirma que irão continuar a 

apostar na diferenciação e a 

procurar consolidar a marca 

Lisbon Heritage Collection no 

mercado internacional, acres-

centando que, neste momento, 

não existe qualquer projeto de 

expansão em curso. “Prefe-

rimos continuar a reforçar e 

a melhorar a qualidade das 

unidades atuais e é por esse 

motivo que desde o início a 

formação tem sido uma das 

principais apostas desta cadeia 

hoteleira. É deste modo que 

conseguimos estar atualizados 

continuamente, para assim ofe-

recermos um serviço cada vez 

mais adaptado aos segmentos 

de mercado que nos procu-

ram”, refere. Diogo Laranjo diz 

ainda: “Continuamos atentos a 

oportunidades de negócio que 

possam surgir dentro da nossa 

filosofia, sobretudo na cidade 

de Lisboa. No entanto, a ques-

tão do aeroporto é premente. 

Este impasse condiciona-nos 

muitíssimo em termos de pers-

petivar novos investimentos. 

Verificamos um aumento da 

oferta que não está a ser com-

pensada pela procura, que se 

encontra estrangulada pela ca-

pacidade do aeroporto atual”.

Diferenciação e consolidação 
da marca

Este ano 
lançámos a marca 
Lisbon Heritage 
Collection 
com o objetivo 
de reforçar o 
reconhecimento 
a nível 
internacional, 
visando, 
sobretudo, os 
países do centro 
e norte da 
Europa, Espanha, 
EUA e Brasil

tribui a aposta em formação que 

neste tipo de hotéis tem de ser 

contínua, pois o nível de serviço 

que queremos oferecer assim o 

exige. Por exemplo, além da for-

mação adquirida nas escolas de 

hotelaria nacionais, quatro dos 

nossos colaboradores frequentam 

este ano ou irão frequentar no 

próximo ano cursos na Universi-

dade de Cornell, em Ithaca, em 

Nova Iorque. Podemos dizer que 

o staff, a par da localização das 

unidades de charme, no centro 

histórico de Lisboa, integradas em 

antigas casas ou edifícios históri-

cos, é o que nos distingue verda-

deiramente. 

AMBIENTES COM 
FORTE CARÁTER

Quantas unidades hoteleiras 

possui a marca e como se cara-

terizam individualmente? 

São cinco as unidades dos Hotéis 

Heritage Lisboa: As Janelas Verdes, 

Heritage Avenida Liberdade Hotel, 

Hotel Britania, Hotel Lisboa Pla-

za e Solar Do Castelo. As Janelas 

Verdes, instaladas numa mansão 

do século XVIII, localizam-se no 

triângulo formado pelos bairros da 

Lapa, Madragoa e Santos Design 

District. Possui 29 quartos. 

O Heritage Avenida Liberdade 

representa a recuperação de um 

edifício do século XVIII, a qual es-

teve a cargo do arquiteto Miguel 

Câncio Martins. Está localizado em 

plena Avenida da Liberdade. Tem 

41 quartos e uma suite júnior. 

O Hotel Britania, que celebra 75 

anos, é o único hotel original art 

déco em Lisboa – um projeto do 

ilustre arquiteto português Cassia-

no Branco – a sobreviver intacto 

até aos dias de hoje e em relação 

ao qual, ao longo dos anos, temos 

procurado conservar o ambiente 

da época. Tem 29 quartos, três 

suites junior e uma terrace suite. 

Já o Hotel Lisboa Plaza, proprie-

dade da mesma família desde 

a sua construção em 1954, está 

localizado junto à Avenida da Li-

berdade e possui 94 quartos e 12 

suites. Por último, o Solar Do Cas-

telo, um palacete situado dentro 

das muralhas do Castelo de S. Jor-

ge, ergue-se no lugar das antigas 

cozinhas do Paço Real. Trata-se de 

um edifício do século XVIII, com 

apenas 20 quartos. 

Importa dizer que o nosso cliente 

valoriza, essencialmente, o facto 

de os hotéis serem de pequena 

dimensão, o que permite oferecer 

um serviço muito próximo e de 

qualidade, bem como a atenção 

ao detalhe em ambientes com 

forte caráter.

Qual o perfil do hóspede Herita-

ge e quais as principais nacio-

nalidades?

O cliente dos Hotéis Heritage procu-

ra cultura, mas com todo o conforto 

atual. Vem para conhecer a parte 

mais genuína cidade. São clientes 

com uma faixa etária mais eleva-

da, que procuram viver a cultura da 

cidade e as suas tradições. A par 

disso, temos também empresários 

que procuram uma alternativa aos 

hotéis standard e encontram aqui 

toda a tecnologia que necessitam 

aliada a um serviço mais pessoal. 

Os principais mercados emissores 

são os países da Europa e os Esta-

dos Unidos.



E  | Entrevista

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

18

As cinco unidades hoteleiras 

Heritage e a sua oferta:

>> As Janelas Verdes 

  – 29   quartos

>> Heritage Avenida 

Liberdade Hotel 

– 41 quartos, 1 Junior Suite

>> Hotel Britania 

– 26 quartos, 6 Junior Suites, 

1 Terrace Suite

>> Hotel Lisboa Plaza 

– 94 quartos, 12 Junior Suites

>> Solar Do Castelo 

– 20 quartos

Oferta hoteleira

Qual tem sido a estratégia e 

o foco da promoção interna-

cional?

Este ano lançámos a marca Lisbon 

Heritage Collection com o objetivo 

de reforçar o reconhecimento a 

nível internacional, visando, sobre-

tudo, os países do centro e norte 

da Europa, Espanha, EUA e Brasil. 

O nosso principal segmento de 

interesse são os city breaks rea-

lizados por turistas estrangeiros, 

sendo que sentimos necessidade 

de consolidar o nosso posiciona-

mento externo. Acreditamos que 

esta marca irá ajudar a alavancar 

a notoriedade que cada um dos 

hotéis possui já individualmente.

Qual o peso do turismo de ne-

gócios nos hotéis do grupo e 

que tipo de eventos costuma 

acolher?

O turismo de negócios repre-

senta cerca de 15% da ativida-

de. O nosso cliente de negócios 

procura-nos como uma alterna-

tiva aos hotéis que se posicio-

nam nesse segmento. Na maio-

ria, são clientes individuais que 

viajam em trabalho e procuram o 

conforto, a tecnologia e o serviço 

mais próximo que as nossas uni-

dades têm para oferecer.

A marca assumiu como missão 

a preservação do património 

arquitetónico e histórico de 

Lisboa. De que modo e que par-

cerias foram estabelecidas com 

este objetivo?

Todas as nossas unidades estão 

localizadas em edifícios históricos 

da cidade e algumas estão, inclu-

sivamente, classificadas como de 

interesse histórico e arquitetónico. 

Faz, por isso, todo o sentido aliar-

mo-nos e apoiarmos iniciativas 

que contribuam para a divulga-

ção e preservação do património 

cultural e histórico de Lisboa. É o 

caso das parcerias estabelecidas 

com os museus de Arte Antiga e 

do Chiado, com FRESS-Fundação 

Ricardo do Espírito Santo Silva, e, 

mais recentemente, com a Funda-

ção Calouste Gulbenkian. Acresce, 

este ano, mais uma edição da 

Trienal de Arquitectura de Lisboa. 

Doamos, também, anualmente 

0,5% da receita proveniente das 

reservas feitas através do nosso 

site a escolas de conservação de 

arte e restauro.
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RECONHECIMENTO 
INTERNACIONAL 
É MOTIVADOR

As cinco unidades do grupo 

acabam de receber mais um 

prémio, desta vez “os Mais Pro-

curados”. Qual o significado que 

atribui a esta distinção? Que ou-

tros prémios receberam?

Esta distinção da Expedia é um re-

conhecimento internacional da ex-

celência do serviço que oferecemos, 

e é, por isso, muito importante e 

motivadora para todo o nosso staff.  

Recebemos também o prémio “He-

roes of Hospitality”, da Booking, e o 

“Hall of Fame”, do Tripadvisor. São 

todos prémios de reconhecimento 

internacional em que o júri é o cliente.

Um dos objetivos comum a to-

dos os hotéis do grupo é “ex-

ceder as expetativas do clien-

te”. Como é que isto acontece 

na pática?

O contacto com o cliente é muito 

próximo em todas as unidades. Isso 

permite-nos, muitas vezes, anteci-

par as necessidades do cliente. 

No que se refere ao recruta-

mento, que caraterísticas é 

que o candidato deve possuir 

para trabalhar no grupo e 

quantos são os colaborado-

res?

Valorizamos muito as soft skills, 

portanto a simpatia, a comuni-

cação e a vontade de aprender. 

São caraterísticas essenciais para 

qualquer função dentro do grupo. 

Neste momento, temos cerca de 

150 colaboradores. A formação é 

essencialmente interna, por isso 

investimos tanto nela.
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Os Hotéis Heritage Lisboa re-

ceberam recentemente a certi-

ficação Energia Verde. Em que 

consiste concretamente?

É uma energia proveniente de 

fontes de energia 100% renovável. 

É mais uma medida que adotámos 

no sentido de contribuir para a 

redução das alterações climáticas 

e ajudar à proteção e conservação 

do meio ambiente.

Em termos de responsabilidade 

social, que iniciativas destaca?

Trabalhamos durante o ano com 

várias entidades, públicas e pri-

vadas, fazendo doação de bens 

ou disponibilizando alojamento. 

O staff, a par 
da localização 
das unidades 
de charme, no 
centro histórico 
de Lisboa, 
integradas em 
antigas casas 
ou edifícios 
históricos, 
é o que nos 
distingue 
verdadeiramente 

A sustentabilidade é uma das 

preocupações do grupo? Como 

é que isto se traduz na prática? 

Sim, é há muitos anos uma preocu-

pação e cada vez maior. Traduz-se 

num conjunto de medidas diárias 

de operação, transversais a todas 

as unidades hoteleiras e a todas 

as secções. As medidas vão desde 

o tipo de lâmpadas usado, ao tipo 

de energia, redução de consumos, 

reciclagem e até aos alimentos 

locais e sazonais. Chamamos-lhe 

sistema de gestão ecológica, que 

nos permite – envolvendo tam-

bém os clientes –, cumprir a le-

gislação ambiental e minimizar a 

nossa pegada ecológica.

A título de exemplo, refiro iniciati-

vas desenvolvidas com a AMARA, 

juntas de freguesia e bombeiros, 

entre outras entidades.

Como se carateriza a oferta 

de restauração do grupo? Que 

tipo(s) de cozinha oferece?

A nossa oferta de restauração é mui-

to reduzida e a pensar apenas no 

conforto dos clientes alojados nas 

nossas unidades. Temos uma carta 

de refeições ligeiras e snacks, que 

se encontra à disposição do cliente 

num horário alargado. Além disso, a 

oferta em termos de restaurantes é 

muito variada junto de qualquer das 

nossas unidades. 
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O crescimento da notoriedade 

de Lisboa enquanto destino 

turístico tem-se refletido na 

atividade das várias unidades 

hoteleiras Heritage, trazendo 

novos desafios, sobretudo ao 

nível da gestão e retenção de 

pessoal, declara Diogo Laranjo. 

“Por esse motivo, a formação 

é, mais que nunca, uma das 

nossas principais apostas, a 

par de contarmos com uma 

equipa em que mais de me-

tade dos colaboradores traba-

lha connosco há, pelo menos, 

há 15 anos. Isto permite-nos 

uma atualização contínua para 

assim definirmos as melhores 

estratégias de promoção e 

vendas, num setor tão dinâmi-

co como o do Turismo”, refere. 

O tipo de cliente também mu-

dou, pois a pressão da procu-

ra face à oferta na cidade de 

Lisboa levou a um crescimento 

acelerado de novos alojamen-

tos e a uma concorrência mais 

agressiva e o cliente é sensível 

a isso, destaca. “A nossa adap-

tação foi, sobretudo, ao nível 

da formação e de um investi-

mento cada vez maior nas si-

nergias entre as nossas unida-

des como forma de alavancar 

não só a promoção comum, 

mas também para rentabilizar 

ao máximo a operação diária”, 

sublinha.

Notoriedade de Lisboa 
traz novos desafios 

Certamente que terão sido já 

muitos os hóspedes célebres re-

cebidos. Haverá algum/alguns 

que gostasse de destacar?

São clientes, na maioria, ligados às 

artes e à política e que nos procu-

ram precisamente pela discrição. 

Que balanço é possível fazer 

do ano que está prestes a ter-

minar? 

Tem sido um ano em que notámos 

um certo abrandamento, mas, 

em termos de resultados, tem-se 

mantido semelhante a 2018.



V  | Visita Guiada
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

22

CINCO RAZÕES PARA VISITAR 

MUSEU BORDALO PINHEIRO
Não deve haver um só português que não conheça o Zé Povinho ou não tenha 
em casa uma peça de loiça de Bordalo Pinheiro. No entanto, será que conhecem 
bem o artista fascinante que viveu no final do século XIX e a sua riquíssima obra? 
O melhor é visitar o museu com o seu nome. E o respetivo diretor, João Alpuim 
Botelho, deixa cinco razões para o fazer.

1. PARA CONHECER MELHOR 

UM DOS MAIORES ARTISTAS 

PORTUGUESES

Rafael Bordalo Pinheiro teve uma 

longa carreira como caricaturista 

e como ceramista, mas também 

como decorador e o que hoje 

chamaríamos designer gráfico e 

decorador. Sabia que o artista foi 

premiado pelo governo francês 

pelo seu trabalho na exposição 

universal de 1879, quando foi 

construída a Torre Eiffel? 

2. PORQUE RAFAEL BORDALO 

PINHEIRO É UM ARTISTA 

DE CAUSAS… E DE HUMOR

Bordalo colocou sempre o seu 

enorme talento artístico ao 

serviço de grandes causas, 

desde logo a Política, pois 

era republicano no tempo da 

monarquia, mas, sobretudo, 

empenhou-se na denúncia das 

negociatas políticas, dos favores 

aos banqueiros e lutou sempre 

contra as desigualdades sociais. 

 

.

3. PORQUE PODE FICAR 

A CONHECER A HISTÓRIA 

DE PORTUGAL DE UMA 

FORMA DIVERTIDA

Rafael foi uma espécie de 

cronista político e social do seu 

tempo. Nos jornais que publicou 

semanalmente e de uma forma 

praticamente ininterrupta, entre 

1879 e 1905, podemos encontrar 

os grandes acontecimentos 

políticos da época e as grandes 

preocupações sociais, sempre 

4. PORQUE O ZÉ POVINHO 

CONTINUA A SER ATUAL

A personagem Zé Povinho foi criada 

por Rafael Bordalo Pinheiro para 

simbolizar o povo português e lhe 

“pôr um espelho” à frente: era 

necessário que percebesse como era 

tão maltratado e vilipendiado pelos 

poderes públicos. Mas também para 

o lembrar – e lembrar-nos – de que 

há sempre um remédio para esses 

abusos: o manguito!

5. PORQUE É UM VERDADEIRO 

MUSEU DE CHARME

Instalado numa moradia construída 

em 1914 para habitação, o seu 

proprietário, Ernesto Cruz Magalhães, 

desde logo destinou algumas salas, 

com entrada própria, para um museu 

onde seria exposta a sua coleção de 

obras de Bordalo Pinheiro. Estava, 

assim, concluído o mais antigo 

museu construído de raiz, ainda 

em funcionamento, e inaugurado 

um edifício que anunciava o estilo 

nacional e que viria a merecer 

uma Menção Honrosa no prémio 

Valmor desse ano. 

Por tudo isto, defendemos ser este 

o museu mais divertido de Lisboa, 

uma verdadeira casa do humor 

inteligente, de onde sairá com um 

sorriso – ou faça-nos um manguito!

apresentadas em caricaturas com 

um enorme sentido de humor.
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PAÇOS DO CONCELHO

COMO UMA FÉNIX DA ARQUITETURA LISBOETA 
Foi edificado pela primeira vez no âmbito das obras pombalinas, após o terramoto 
de 1755. Tinha pouco mais de um século quando foi totalmente destruído por um 
incêndio. Com um novo projeto procedeu-se à sua reconstrução, mas 100 anos 
mais tarde viria a ser novamente vitimado pelas chamas e novamente recuperada. 
O edifício de que se fala é o dos Paços do Concelho de Lisboa, recheado de 
simbolismo histórico para a cidade e para o País.

O PROJETO INICIAL

Situa-se no Largo do Município e foi dos seus 

balcões que se proclamou a República no dia 

5 de outubro de 1910. Mas, antes deste marco 

histórico, já o edifício tinha a sua narrativa para 

contar. Aquando da reconstrução da baixa pom-

balina, após o terramoto do século XVIII que afe-

tou grande parte da cidade, o projeto de Eugénio 

dos Santos ganhava vida, a poucos metros do 

então Terreiro do Paço. Segundo um trecho do 

livro “Portugal Pittoresco e Illustrado”, de Alfredo 

Mesquita, o primeiro edifício de três pisos teria 

sido construído com madeiras do Brasil e a sua 

estrutura era composta por três corpos. O central 

era ocupado por um portão de ferro no piso in-

ferior e, no primeiro andar, semelhante aos dias 

de hoje, uma grande sacada estendia o salão 

nobre até à rua. Os corpos laterais possuíam 17 

janelas cada um, sendo que 10 tinham balcão 

no primeiro piso. Na noite de 19 de novembro 

de 1863, e sem motivo aparente, deflagrou um 

incêndio que reduziu o edifício a escombros. A 

sua reconstrução decorreu entre 1865 e 1880 

e foi projetada por Domingos Parente da Silva. 

Nesta obra, o desenho do remate da fachada foi 

modificado para dar espaço à colocação de um 

grande frontão clássico com decoração escultóri-

ca do francês Anatole Calmels. No interior, o des-

taque vai para a escadaria central, da autoria de 

José Luís Monteiro, e para a decoração pictórica 

na qual participaram vários artistas, como Pe-

reira Cão, Columbano Bordalo Pinheiro, José Ma-

lhoa e José Rodrigues. Entre as décadas de 1930 

e 1940, realizaram-se acrescentos arquitetóni-

cos ao edifício, inclusivamente mais um andar, 

conferindo-lhe um aspeto de mansão que não 

constava no projeto tardo-oitocentista inicial.

DA RECONSTRUÇÃO 
AOS DIAS DE HOJE

Em 1996, mais precisamente no dia 7 de novem-

bro, as labaredas voltaram a afetar os Paços do 

Concelho, destruindo os pisos superiores, os tetos 

e as pinturas do primeiro andar. É o arquiteto Silva 

Dias quem conduz o plano de intervenção e res-

central é ainda ladeada por dois panos, cada um 

com uma janela em arco de volta perfeita no piso 

inferior. Nos panos laterais, cada janela do primeiro 

andar tem a sua própria sacada de pedra.

INTERIOR

O espaço central do edifício é ocupado sobre-

tudo pela larga escadaria que dá acesso ao 

piso superior. A cúpula que se pode observar 

ao subir foi decorada por Columbano Bordalo 

Pinheiro com motivos ao estilo Renascentista. 

Ainda no andar inferior existe a Sala do Arqui-

vo, composta por estantes repletas de livros, 

tauro, optando por aproximar o projeto ao anterior-

mente planeado por Domingos Parente da Silva. 

Atualmente, pode ser descrito como um edifico 

de estilo neoclássico. A sua fachada é dividida em 

três partes, cada uma com uma porta em arco de 

volta perfeita sobreposta por uma janela idêntica 

no piso superior. Neste segundo piso, existem oito 

colunas a suportar o frontão e quatro óculos – pe-

quenas janelas circulares. O piso térreo é separado 

do superior por um balcão a toda a toda a largura 

dos três arcos. Nesta sacada estão colocadas três 

pares de colunas dóricas a limitar e separar as ja-

nelas, assim como a sustentar a pedra triangular 

esculpida que se encontra por cima. A fachada 
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incluindo duas galerias com grade de ferro for-

jado. No primeiro andar, encontram-se duas 

outras salas e o Salão Nobre, cuja porta tem 

esculpido o Brasão da Cidade. 

SALÃO NOBRE 

Neste espaço, o principal destaque vai para o 

teto, onde é possível ver a “Exaltação de Lisboa”, 

uma grande pintura da autoria de José Rodrigues. 

Ao centro desta composição encontra-se uma 

mulher a representar a capital e retratam-se as 

principais atividades, como a navegação, o co-

mércio e a indústria, não esquecendo a estreita 

relação com o Tejo, bem como alusões à inspi-

ração literária, à poesia, à pintura e à escultura, 

referindo ainda a fama e os génios. Nesta área, 

salientam-se, além dos fogões de mármore de 

Carrara, elementos decorativos que se repetem 

ritmicamente e que integram brasões de outras 

cidades. Ainda nos detalhes da ornamentação 

sobressaem medalhões evocativos de persona-

lidades da História, como o escritor Gil Vicente, o 

matemático Pedro Nunes, o diplomata Damião 

de Gois, o artista Francisco d’Holanda e o padre 

António Vieira.

No primeiro domingo de cada mês, a Câ-

mara Municipal de Lisboa abre as portas 

do edifício dos Paços do Concelho para dar 

a conhecer ao público a sua história, pro-

porcionando visitas guiadas pelas diversas 

salas. A entrada é livre, mas requer ins-

crição prévia (através do email ezequiel.

marinho@cm-lisboa.pt).

Visitas Guiadas
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SALA DAS SESSÕES PRIVADAS

Apresenta um teto com tons claros e escuros e os 

cantos são ornamentados com composições de 

monarcas de países com ligações a Portugal como 

o imperador francês Napoleão; D. Pedro II, impe-

rador do Brasil; a rainha Vitória de Inglaterra; além 

de D. Luís I. A pintura ao centro é também uma 

alegoria à cidade: esta composição retrata Lisboa 

como uma figura feminina, com uma veste oficial 

romana, a coroar a indústria, estando também 

representados o comércio e a navegação. Nesta 

divisão, o mobiliário é constituído por peças duplas 

de madeira de carvalho decoradas com o brasão 

da capital, estando ainda patentes dois quadros de 

Domingos Sequeira, um intitulado “A Cidade de 

Lisboa protege as vítimas das Invasões Francesas” 

e o outro “O Génio da Nação Portuguesa.” 

SALA DA REPÚBLICA

Ganhou esta designação por ser decorada com re-

tratos de personalidades relacionadas com o movi-

mento republicano, mas também é conhecida por 

sala dourada devido aos seus apontamentos deco-

rativos nessa cor. Nesta divisão é também no teto 

que ficam as principais impressões: está pintado 

com flores, frutos e grinaldas, possui medalhões 

ovais que representam a música, o canto, as artes 

e as letras, sendo que os de maior dimensão exi-

bem alegorias camonianas e são acompanhados 

por versos de Os Lusíadas. Nas paredes encon-

tram-se telas a óleo com os retratos dos políticos 

republicanos Miguel Bombarda, Manuel de Arriaga 

e Cândido dos Reis.
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Assistir ao nascer do sol à beira Tejo faz-nos 

sentir uma espécie de navegadores em ponto 

pequeno, de partida para a conquista do mundo. 

É uma sensação poderosa/deliciosa começar a 

madrugada à beira rio, na zona ocidental de Lis-

boa, com a companhia do excelentíssimo Infan-

te D. Henrique e pouco mais gente àquela hora. 

Até há bem pouco tempo, na minha recente era 

de atleta praticante, as minhas manhãs eram 

de corrida, às 6H30, nesta zona da cidade. Com 

partida na arquitetura manuelina dos Jerónimos 

e com esperança (só esperança, porque ainda 

são uns 4km só de ida) na meta do MAAT. Mais 

uma boa surpresa: para bons apreciadores de 

varandas, a do MAAT, que ocupa toda a zona do 

telhado, é qualquer coisa de estupendo.

Também gosto de “explanar” no Museu de Arte 

Antiga. Costumo fazê-lo com um chá na York 

House. E com um livro no jardim do Palácio Gal-

veias. Os livros têm essa capacidade extraordi-

nária de nos proporcionarem novos pontos de 

encontro. Já gostava de Ler Devagar na LxFac-

tory, uma livraria que me apresentou este espa-

ço hippie chic e contemporâneo, com o mundo 

A MINHA LISBOA SECRETA

Bem perto, está um dos meus museus de elei-

ção. Gosto tanto do laboratório antigo do Mu-

seu de História Natural e da Ciência. Também 

sou assídua frequentadora da Gulbenkian – um 

programa enorme de música e arte num mes-

mo espaço, limitado, elegante e sem filas – é 

sempre bom! E aos fãs de ciência (ou de cultu-

ra, em geral), recomendo a visita e os objetos 

inesperados do Museu da Farmácia. O único 

preservativo do século XVIII está aqui, perto do 

Miradouro de Santa Catarina. É feito de pele de 

ovelha e, garante o colecionador que o possuía, 

pertenceu ao Marquês de Sade. (Aqui entre nós, 

não estou muito convencida…). 

Júlia Pinheiro, a personalidade que assina este postal, fala da sua Lisboa secreta, numa 
viagem com várias paragens, muita cultura e gastronomia. A apresentadora descreve a 
cidade, do nascer ao por do sol, através das suas atividades preferidas. Desde corridas 
à beira Tejo às leituras na Biblioteca das Galveias, passando pelos programas culturais 
da Gulbenkian. A capital é, na sua opinião, “uma janela secreta para o mundo”.

a acontecer. Agora tenho andado também para 

os lados do Príncipe Real, onde abriu a Travessa, 

em contramão com as notícias de encerramen-

to de livrarias. Muito bonito este espaço carioca 

de curadoria literária, cujo proprietário brasileiro 

assume ter como romance favorito “Os Maias”. 

Está explicado por que a nona Travessa é em 

Lisboa, a primeira fora do Brasil.   

O bom desta Lisboa, menina e moça, é ser 

uma janela secreta para o mundo. É o que 

sinto sempre que me sento à mesa do JNc-

QUOI Asia. Tenho celebrado aqui algumas das 

datas mais especiais nos últimos tempos. É 

um sítio especial onde tenho juntado a fa-

mília. E onde tenho a China, o Japão, a Tai-

lândia e a Índia, sem sair de casa, de Lisboa, 

a minha cidade. Que é também a cidade e o 

berço de escritores universais como Pessoa. 

“O povo português é, essencialmente, cos-

mopolita. Nunca um verdadeiro português foi 

português: foi sempre tudo”. Eu tinha de citar 

Pessoa. Só para dizer que a minha Lisboa se-

creta (ainda) é um privilégio.          
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SUSTENTABILIDADE 

VIAJAR DE FORMA ECOLÓGICA
As preocupações com a sustentabilidade estendem-se ao turismo, não só a quem viaja, 
mas também a quem presta serviços. As empresas estão cada vez mais atentas a esta 
preocupação dos indivíduos e das comunidades, adotando boas práticas ambientais nas 
suas operações e oferecendo programas que refletem esse posicionamento. Disso dá 
conta o World Travel & Tourism Council (WTTC) que, num artigo publicado no blogue 
Medium, espelha as mais recentes tendências neste domínio.

IMPACTO NA COMUNIDADE

O WTTC sublinha que há já muitas empresas 

do setor turístico a pôr em prática medidas 

locais para que a atividade turística traga di-

versas vantagens para os destinos. Segundo 

a publicação, “no topo da lista de experiên-

cias que os visitantes desejam” estão as pa-

ragens em lojas de artesanato e de cultura 

local, experiências que fortalecem a cone-

xão com as comunidades. Outro exemplo de 

atividades que se refletem na comunidade 

são os passeios sustentáveis orientados por 

operadores certificados e através dos quais 

é possível perceber como boa parte dos gas-

tos da visita permanece na comunidade. É 

utilizando este tipo de estratégias que os 

turistas têm maior perceção de que as em-

presas com as quais viajam impactam na 

comunidade e na criação de mudanças sus-

tentáveis.  

LUTA CONTRA O PLÁSTICO

As preocupações cada vez maiores com o 

ambiente, assim como o aumento da cons-

ciencialização dos problemas que o planeta 

enfrenta tornam visíveis uma mudança de 

hábitos, tanto nas rotinas do dia a dia, como 

em férias, quer por parte dos consumidores, 

quer pela própria indústria turística. Uma das 

primeiras medidas adotadas neste sentido 

foi a abolição de alguns materiais descartá-

veis, de que são exemplo as palhinhas, a par 

da restrição de outros plásticos de utilização 

única. Em linha com esta atitude genérica, 

também as empresas do setor assumem o 

protagonismo na redução da utilização de 

produtos prejudiciais ao meio ambiente. E 

são já vários os exemplos de destinos que 

promovem iniciativas ecológicas, nomeada-

mente incentivando a reciclagem e a reuti-

lização de recipientes, quando possível. Há 

também cada vez mais espaços de aloja-

mento a procurar alternativas a frascos de 

champô e a garrafas plásticas de utilização 

única.

BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS

As práticas mais ecológicas beneficiam, além 

do meio ambiente, tanto as unidades hote-

leiras, como os hóspedes. A tendência já não 

passa por os hotéis pedirem aos seus clientes 

um maior cuidado e consciência ambiental. 

Há novas abordagens a ser implementadas, 

de que é exemplo a oferta de vouchers para 

descontar no restaurante do estabelecimen-

to, ou para usar em determinadas lojas pró-

prias ou parceiras. Enquanto quem está hos-

pedado se sente recompensado por ser mais 

sustentável, os hotéis conseguem reduzir a 

utilização de produtos de limpeza, bem como 

de energia e água, ao incentivarem os hós-

pedes a abdicar, por exemplo, de reposição 

diária de toalhas.

BIODIVERSIDADE

Diretamente ligada ao meio ambiente está tam-

bém a temática da biodiversidade. Segundo o 

WTTC, há, igualmente, uma crescente preocupa-

ção e cuidado com a conservação e a valorização 
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apoio de mais de uma centena de empresas 

globais da área. O WTTC, em conjunto com 

alguns dos seus parceiros, está também a 

trabalhar num projeto que procura sensibili-

zar os viajantes para comportamentos mais 

sustentáveis. 

As práticas 
mais ecológicas 
beneficiam, 
além do meio 
ambiente, tanto 
as unidades 
hoteleiras, 
como os 
hóspedes

da vida selvagem. É uma mudança de atitude 

que decorre do facto de fenómenos como a 

acidificação dos oceanos e o desmatamento 

e branqueamento de corais terem começado 

a impactar negativamente as experiências 

dos turistas. Em consequência, muitos são os 

visitantes que incluem nos seus percursos as 

visitas a reservas e parques naturais, para 

tomarem contacto com as espécies nos seus 

habitats. O artigo sustenta que esta tendên-

cia em ascensão contribui para conscienciali-

zar os turistas de que é preciso adquirir hábi-

tos mais sustentáveis, pois naqueles espaços 

é mais fácil perceber quais os impactos am-

bientais provenientes do consumo humano. 

Além disso, são já vários os países a adotar 

medidas específicas com o intuito de preser-

var determinadas espécies: por exemplo, as 

autoridades de parques marinhos no México, 

nas Caraíbas e no Havai já proíbem a utili-

zação de protetores solares que contenham 

produtos químicos, como a oxibenzona, os 

quais destroem os corais. 

Tendo em conta que a fauna e a flora es-

tão entre os principais atrativos turísticos, o 

WTTC defende que é do interesse máximo 

do setor preserva-las. Nesse sentido, criou 

um compromisso com os seus membros mo-

tivando-os à participação na luta global con-

tra o comércio ilegal de animais selvagens, 

através da adoção de medidas de tolerância 

zero para esta situação. Em poucos meses, 

esta ação de sensibilização transformou-

-se num movimento global, tendo ganho 
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OUTUBRO 2019

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
>> Dia 16 – 3.ª Reunião do Conselho Consultivo do Aeroporto de Lisboa;

>> Dia 23 a 26 - Expo Tourism Japan.

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

Restaurantes 13

Alojamento 22

Agências de viagens 15

Passeios e circuitos 14

Transferes e rent-a-car 9

Casas de Fado 2

Outros 11

TOTAL 86

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

>> Abertura de inscrições WS India e Coreia/Japão;

>> LISBOA CONVENTION BUREAU – Atualização do manual de trabalho 2020;

>> Consulta para execução do stand Feiras Internacionais 2020.

PROMOÇÃO TURÍSTICA

PROMOÇÃO DO DESTINO – CANAIS ONLINE  
– PROJETO DIGITAL

POSTS REDES SOCIAIS
>> Facebook  63

>> Twitter  77

>> Instagram 62

>> Pinterest  17

>> YouTube  1

> VISITAS AO SITE:  321,519

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 TdP.

>> MULTIMERCADOS - Gestão da participação, organização e coordenação 

da participação de Portugal e do seu trade nos certames internacionais 

de 2019. 

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

>> JAPÃO – participação da ARPT de Lisboa na feira Tourism Expo Japan 

2019. 

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

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

Presentes quatro elementos;

>> FRANÇA – Fam Trip “Easyjet/AFTM”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 22 elementos;

>> HOLANDA – Fam Trip “TAP Aviareps”. Programa realizado em Lisboa e na 

Região de Lisboa. Presentes 11 elementos;

>> ITÁLIA - Fam Trip “Volonline/TA DMC”. Programa realizado em Lisboa e 

na Região de Lisboa. Presentes 14 elementos;

>> MULTIMERCADOS – Fam Trip “Tourism For All”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 10 elementos;

>> RÚSSIA - Fam trip “Good Time Travel”. Programa realizado em Lisboa e 

na Região de Lisboa. Presentes 18 elementos;

>> RÚSSIA - Fam trip “PAC Group”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

113 elementos.

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>> ALEMANHA – Jornal “Frankfurter Allgemeine”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente um elemento;

>> ALEMANHA – Revista “Frieze”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

um elemento;

>> ALEMANHA – Revista “AIT Magazin”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>> ALEMANHA – Revista “Detail”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

um elemento;

>> AUSTRÁLIA – Revista “Law Society Journal”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes dois elementos;

>> AÚSTRIA – Blogue “The Viennese Girl”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>> BÉLGICA – Revista “Cine Europa”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>> BRASIL – Blogue “Alexandre Taleb”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes dois elementos;
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>> BRASIL – Blogue “www.especiallifestyle.com”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente um elemento;

>> BRASIL – Grupo “Martinhal”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

seis elementos dos seguintes meios de comunicação: guia “Viajar Melhor”; 

revista “Go Where”; Revista “Hoteís”; suplemento do jornal “Folha de São 

Paulo”; jornal “DCI”; instagrammer Mónica Salgado;

>> BRASIL – Revista “Archdaily Brazil”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>> BRASIL – Revista “Vitruvius”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

um elemento;

>> BRASIL – Revista “Viajar”. Programa realizado em Lisboa. Presente um 

elemento;

>> COREIA DO SUL – “Canal SBS - TJB”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes três elementos;

>> COREIA DO SUL – Grupo “Asiana”. Programa realizado em Lisboa e região 

de Lisboa. Presentes sete influenciadores: revista “BC magazine”; Jeae 

Kwon; Blogue “NAVER”; Lee So-Hyeon; instagrammers “Travel Master”; 

“What’s Up Jay”;

>> COREIA DO SUL – Programa TV “Battle Trip”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 16 elementos;

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

um elemento;

>> ESLOVÉNIA – Revista “Architectuul”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>> EAU – Revista “Harper’s Bazaar Arábia”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>> ESPANHA – Grupo “Barceló”. Programa realizado em Lisboa e região de 

Lisboa. Presentes sete elementos dos seguintes elementos: suplemento 

“El Viajero de El País”; revistas “De Viajes”, “Puerta de Embarque”, “Buena 

Vida” e “Viajes National Geografic”;

>> ESPANHA – Revista “Arquitectura Viva”. Programa realizado em Lisboa.  

Presente um elemento;

>> ESPANHA – Revista “Neo2”. Programa realizado em Lisboa. Presente um 

elemento;

>> EUA – “Canal Israelita JL”. Programa realizado em Lisboa. Presentes seis 

elementos;

>> EUA – Freelancer – Norma Davidoff. Programa realizado em Lisboa. 

presente um elemento;

>> EUA – Revista “Hollywood Reporter”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>> EUA – Freelancer “Merissa Principe”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>> EUA – TV “JLTV “, em colaboração com o TP. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes seis elementos;

>> EUA – Influenciador Nick Crawford. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes dois elementos;

>> FINLÂNDIA – Revista “Finnish Architectural Review”. Programa realizado 

em Lisboa. Presente um elemento;

>> FRANÇA – Blogue “Trace ta route”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>> FRANÇA – Jornal “Libération”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

um elemento;

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

um elemento;

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

um elemento;

>> FRANÇA – Revista “D’Architecture”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

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

elemento;
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>> FRANÇA – Revista “Euronews”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

um elemento;

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

elemento;

>> FRANÇA – Revista “Journal des Arts”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>> FRANÇA – Revista “L’Architecture d’Aujourd’hui”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente um elemento;

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

um elemento;

>> FRANÇA – Revista “Pin Up”. Programa realizado em Lisboa. Presente um 

elemento;

>> FRANÇA – Revista “So Film & Cine”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

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

elemento;

>> FRANÇA – Revista “Cahiers du Cinéma”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>> HOLANDA – Revista “Volume”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

um elemento;

>> HUNGRIA – Revista “infoPont”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

um elemento;

>> IRLANDA – Programa de rádio “Holiday Doctor”, em colaboração com o 

TP. Programa realizado em Lisboa. Presentes dois elementos;

>> ITÁLIA – Revista “Vogue”. Programa realizado em Lisboa. Presente um 

elemento;

>> ITÁLIA – Revista “Interni”. Programa realizado em Lisboa. Presente um 

elemento;

>> ITÁLIA – “Il Manifesto”. Programa realizado em Lisboa. Presente um 

elemento;

>> ITÁLIA – Jornal “La Repubblica”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

um elemento;

>> ITÁLIA – Revista “Artribune”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

um elemento;

>> ITÁLIA – Revista “Domus”. Programa realizado em Lisboa. Presente um 

elemento;

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

elementos;

>> JAPÃO – Grupo “Asiana”. Programa realizado em Lisboa e região de 

Lisboa. Presentes quatro influenciadores: jornal online “Yomiuri”; portal 

“Danro.asahi”; portal “Hommania.com”; e portal “Tabippo.net”;

>> LETÓNIA – Programa TV “Stars Travel”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes quatro elementos;

>> POLÓNIA – “Grupo Wizzair”. Programa realizado em Lisboa e região de 

Lisboa. Presentes sete elementos dos seguintes meios de comunicação: 

revista “Claudia”; portal “Onet.pl”; revista “Świat I Ludzie”; revista “Travel 

Compass”; rádio “Polskie Czwórka” e portal “Wp.pl”;

>> QATAR – Grupo “Qatar Airways”. Programa realizado em Lisboa e na 

região. Presentes 10 elementos dos seguintes meios de comunicação: 

@catslavery; revista “Straits Times”; @sophiewillocq; revista “Kompas 

Indonesia”; @iw.wm; portal “The Cloud”; @jessicachaw; @neollene; @

asma.nasa;

>> UK – Revista “Wire”. Programa realizado em Lisboa. Presente um 

elemento;

>> REINO UNIDO – Revista “Icon”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

um elemento;

>> REINO UNIDO – Revista “Wallpaper”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>> RÚSSIA – Canal TNT, programa “The Bachelor”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes três elementos;

>> SUÉCIA – Revista “Disegno”. Programa realizado em Lisboa. Presente um 

elemento.

OUTROS

APOIO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO
>> ALEMANHA – Agência de imagens “VISUM”;

>> ESPANHA – Revista “Viajes de National Geographic”;

>> EUA – Guia “Rick Steves Europe”;

>> FRANÇA – Revista “Ego la revue”;

>> ITÁLIA – Revista “Lonely Planet”;

>> UK – Jornal “Sunday Times”;

>> UK – Revista online “The Culture trip”;

>> UK – Revista “Conde Nast Traveller”;

>> UK – Guia “Insight Guides”.

OUTROS:
>> Atualização da base de contactos; 

>> Atualização da base de clipping; 

>> Organização das apresentações ATL.



Relatório de Atividades | R
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

41

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>> CWT;

>> Event Point;

>> Meeting & Congressi.

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

corporate e associativos;

>> Candidaturas no âmbito do Programa Lisboa – 13.

APOIO NAS EDIÇÕES EM LISBOA
>> IECON;

>> Virtual Educa 2020; 

>> EBES Conference;

>> ICCO Global Summit;

>> World Coal Leaders Network;

>> Congresso Ibérico Primatologia;

>> Forum Mice Redez Vous;

>> XXI Encuentro entre amigos;  

>> EURACT; 

>> ENEX;

>> WTYTC - World youth student travel conference;

>> IFDC - FOOD CONFERENCE;

>> AMI CM&PSS;

>> PHYSIOMA;

>> Symposium intra articular ISIAT;

>> EUROAVIA;

>> EOQ – QUALIDADE.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>> Multimercados - Fam Destination Mice — Programa realizado em 

Lisboa. Presentes nove organizadores de eventos da Itália, México, 

Argentina, Rússia e Turquia;

>> Mercado India - Fam “Top Indian Destination Wedding Planners” –

Programa realizado em Lisboa. Presentes seis Wedding Planners;

>> Mercado Alemanha – Fam trip iniciativa do LCB. Programa de três 

dias realizado na Região de Lisboa (Lisboa, Cascais e Sintra) Presentes 13 

Buyers MI;

>> Mercado UK - Fam trip iniciativa do LCB. Programa de três dias realizado 

na Região de Lisboa (Lisboa, Cascais e Sintra) Presentes 14 Buyers MI;  

>> Mercado Itália – Iniciativa do associado TA DMC. Apoio com refeição;

>> Mercado Polónia – Iniciativa do associado MTS Globe. Apoio com 

refeição;

>> VI – EU PVSEC 2020.

PROMOÇÃO DE GOLF 

IGTM
>> MULTIMERCADOS – Participação da ARPT de Lisboa/ Lisboa Golf Coast na 

feira IGTM 2019. 

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA
>>Edição do número 190, da Revista Institucional do Turismo de Lisboa (RTL).

MELHORIA DA INFORMAÇÃO 
E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

GUIA FOLLOW ME
>> Produção do n.º 286, de outubro;

>> Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>> Lisboa – 206.201

>> Sintra – 31.525

>> Ericeira – 2.111

>> Arrábida – 1.033

>>TURISTAS ATENDIDOS TOTAL:  240.870

>>Lisboa Story Centre – 10.866 visitantes

>>Arco da Rua Augusta – 17.453 visitantes

>>Mitos e Lendas de Sintra – 929 visitantes

>>Experiência Pilar7 – 7.158 visitantes

>>Lisboa Card – 37.089 cartões vendidos

>>PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 286
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DOUBLETREE 
BY HILTON LISBON – FONTANA PARK

REFORÇA EQUIPA 
COMERCIAL

O Fontana Park acolhe dois novos membros 

na sua equipa; Vivian Kaiser, que vem ocu-

par o cargo de Commercial Manager, passan-

do a ser responsável pelo departamento de 

marketing, vendas, grupos, eventos e reser-

vas; e Vânia Marques, que, no papel de Sales 

Manager, vai ficar encarregue de estabelecer 

novas parcerias, quer no mercado local, quer 

em países emergentes no segmento corpora-

tivo e MICE (Meetings, Incentives, Conferen-

ces and Exhibitions). O diretor-geral, Gonça-

lo Coelho de Sousa, revela-se satisfeito “por 

poder contar com as valências de ambas as 

profissionais”, confiante de que “irão mar-

ca a diferença no departamento comercial”. 

Rua Eng.º Vieira da Silva, 2, Lisboa

Tel.: 210 410 600

www.doubletree3.hilton.com

RM GUEST HOUSE

DISTINGUIDA 
COM SPECIAL 
AWARD

A RM Guest House, na mesma altura em que 

celebra o terceiro aniversário, é distinguida 

com O Special Award da Seven Stars Luxury 

& Lifestyle Awards. Esta organização foi criada 

para identificar e atribuir o selo de excelência 

de forma a que o consumidor saiba que está a 

ser acolhido com uma “hospitalidade e estilo 

de vida de luxo”, convidando todos a votar e 

a eleger as unidades mais luxuosas dentro das 

várias categorias. A edição deste ano culminou 

a 5 de outubro com a cerimónia de entrega de 

prémios, na Grécia. Localizada na principal ave-

nida de Setúbal, a RM Guest House disponibili-

za sete suites com “um serviço personalizado, 

design e conforto”. 

Av. Luísa Tody, 59

Rua Padre Silvestre Serrão, 8, Setúbal 

Tel.: 265 400 119

www.rmguesthouse.ptC
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INTERCONTINENTAL LISBON

RENOVA DECORAÇÃO 
DE QUARTOS E SUITES

Uma decoração com elementos de portuga-

lidade, é assim que o InterContinental Lisbon 

descreve os seus renovados quartos e sui-

tes. O hotel realizou algumas remodelações 

dando destacando, sobretudo, as divisões 

duplex. Compostas por sala de estar e de 

reunião, cozinha, espaço de trabalho, walk in 

closet, bem como, em alguns casos, terraço 

com vista para o Tejo, estas suites incorpo-

ram vários apontamentos com referências à 

cultura local. Com especial atenção para os 

pequenos detalhes, destacam-se a placa do 

número do quarto com um fundo em azu-

lejo e as guitarras portuguesas penduradas 

na parede. Predominam tons azuis e terra e 

através um design moderno com linhas sim-

ples a marca procura aliar-se à cultura local. 

Rua Castilho, 149, Lisboa

Tel.: 213 818 700

www.intercontinental.com
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SUD LISBOA 

PARTILHA 
EXPERIÊNCIAS 
E SABORES 
NO NATAL

O SUD Lisboa já está preparado para o Natal, as 

luzes e as decorações já estão a postos, assim 

como os vários menus sugeridos pelo chef exe-

cutivo, Patrick Lefeuvre. Das escolhas destacam-

-se o bacalhau com pimentos, o lombinho de 

porco preto e o medalhão de lavagante suado, 

para pratos principais, enquanto nas sobremesas 

há sugestões como sopa de frutos vermelhos ou 

panna cotta de citrinos. Além da experiência 

gastronómica e da vista para o rio Tejo, o am-

biente de festa não vai faltar, com cantores ao 

vivo, DJ e os hits de Natal. O SUD Lisboa Hall, que 

se caracteriza pela sua capacidade de mutação, 

está igualmente preparado para receber encon-

tros de empresas, em eventos entre cem a qui-

nhentas pessoas, apresentando cinco menus de 

Natal assinados pelo chef Angel Reyes.

Av. Brasília, Pavilhão Poente, Lisboa

Tel.: 211 592 700

www.sudlisboa.com

PAVILHÃO DO CONHECIMENTO

APRESENTA “PUM! 
A VIDA SECRETA 
DOS INTESTINOS”

A mais recente exposição temporária do Pavi-

lhão do Conhecimento quer dar a conhecer os 

segredos e o modo de funcionamento do órgão 

que se constitui quase como um segundo cére-

bro. “PUM! A vida secreta dos intestinos” procu-

ra, de forma lúdica, dar respostas a perguntas 

como “haverá uma posição correta para nos 

sentarmos na sanita?”, ou “como se manifestam 

as alergias e as intolerâncias?”. São 31 módulos 

dispersos por três grandes áreas de exposição. 

Na primeira, o público é convidado a fazer uma 

visita guiada ao processo digestivo, onde “a co-

reografia da digestão” reproduz o movimento 

específico de cada órgão; na segunda, os prota-

gonistas são os micróbios intestinais; e a última 

é dedicada ao bem-estar do intestino, onde se 

podem aprender algumas dicas para aplicar no 

dia a dia de forma a proteger e diversificar a 

microbiota.

Largo José Mariano Gago, 1, 

Parque das Nações

Tel.: 218 917 100

www.pavconhecimento.pt

SEGUNDO MUELLE 

LANÇA NOVA 
CARTA

De inspiração 100% peruana, o Segundo Muelle 

renova a sua ementa para continuar a apresentar 

novos sabores provenientes deste país da Amé-

rica do sul. O restaurante dá a conhecer alguns 

“clássicos”, como o Piqueo del Mar, composto 

por tártaro de salmão, Cebiche Nikkei, Cebiche 

de camarão envoltos em leche de tigre. Cebiche 

Carritillero, um novo prato que inclui peixe branco, 

maricos e um crocante de lula. Este mais recen-

te menu é ainda contemplado por um Cebiche 

Tropical, uma combinação de camarão e atum 

fresco envoltos num molho exótico, pelo Poke 

Bowl Acebichado, à base de quinoa e salmão, 

igualmente envolvido em molho exótico, e ain-

da por um Risotto Lima Norte de atum grelhado. 

O Segundo Muelle disponibiliza ainda um novo 

Cheesecake do Chef e bebidas como “Frozen de 

Frutos Vermelhos” e “Pisco de Maçã Verde”.

Praça D. Luís I, 30, Lisboa

Tel.: 210 133 540

www.segundomuelle.com
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SHERATON CASCAIS RESORT

COM ANIMAÇÃO 
NO NATAL 
E PASSAGEM 
DO ANO

O Natal e a entrada em 2020 vão ter música 

e animação no Sheraton Cascais. A abertura da 

quadra começa no dia 21, às sete e meia da 

noite, com um jantar a juntar-se à atuação do St. 

Dominics Gospel Choir, que vai interpretar temas 

natalícios mundialmente reconhecidos. O res-

taurante do hotel, na noite de consoada, convida 

as famílias a desfrutar do jantar com animação 

musical em duo, ou a levar a sua refeição pre-

parada pelo Chef Pedro Rebelo dos Santos para 

casa, num especial serviço de take away. No dia 

de Natal haverá um brunch servido em regime 

buffet. Já a entrada no ano novo será com um 

dress code casual-chique e começa com um jan-

tar no Glass Terrace com pratos representativos 

dos quatro cantos do mundo, decoração temá-

tica, música e dançarinos. A festa segue noite 

dentro na pista de dança da sala do Guincho e, 

no dia seguinte, no primeiro dia do ano, é servi-

do um brunch buffet.

Rua das Palmeiras, lote 5, Cascais

Tel.: 214 829 100

www.sheratoncascaisresort.com 

LISBON MARRIOTT HOTEL 

TEM NOVO MENU

Inspirada nas cores e sabores da cozinha 

tradicional portuguesa e mediterrânica, é assim 

que o restaurante CITRUS, do Lisbon Marriott 

Hotel, apresenta a sua nova carta. Criado pelo 

chef executivo António Alexandre, o menu conta 

agora com mais entradas, incluindo camarão 

salteado com alho, tártaro de salmão, carpaccio 

de novilho e salada de quinoa vermelha. Para 

pratos principais, há várias opções de carne, como 

frango, costeletas de borrego ou naco da vazia, 

bem como um conjunto de pratos de peixe, onde 

se reforça o conceito dos grelhados. O cliente 

pode optar por dourada, camarão tigre, lombo 

de bacalhau, polvo ou pelo naco de atum. Já nas 

sobremesas, destacam-se o crumble de maçã, 

o bolo de chocolate vegano, o pudim Abade de 

Priscos, o gelado de caramelo com pipocas e o 

cheesecake.

Av. dos Combatentes, 45, Lisboa

Tel.: 217 235 400

www.lisbonmarriott.com

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

APOIA 
RECUPERAÇÃO 
DO AQUÁRIO 
VASCO DA GAMA

O município de Oeiras vai investir 500 mil euros 

na recuperação do Aquário Vasco da Gama. Há 

já três anos que a casa das otárias (espécie de 

leão marinho) e a das tartarugas se encontram 

vazias. A Marinha portuguesa realizou um estu-

do de recuperação de ambos os espaços e pediu 

apoio ao gabinete de projetos do Promontório 

da Câmara, que, reconhecendo a importância 

cultural e pedagógica do Aquário, irá compartici-

par financeiramente. O objetivo passa por recon-

verter estes dois tanques para fins semelhantes. 

Assim, o reservatório antes destinado às otárias 

passará a ser a casa de algumas espécies de 

peixes da costa e o das tartarugas vai albergar 

tartarugas de água doce. 

Largo Marquês de Pombal, Oeiras

Tel.: 214 408 358 

www.cm-oeiras.pt
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MYRIAD BY SANA 

CELEBRA 
ANIVERSÁRIO 
COM HÓSPEDES 

O grupo hoteleiro SANA assinala o seu aniversá-

rio com uma oferta para os hóspedes. Em par-

ceria com a Galp, o grupo, com dez hotéis na 

capital, lançou a campanha “20 anos, 2 noites, 

20Ś”, que vai estar em vigor até dia 31 de de-

zembro. Este “presente de aniversário” consiste 

num desconto de até 20 euros em combustível a 

todos os clientes que pernoitarem duas ou mais 

noites numa das unidades SANA. No momento 

do check-in é entregue um código para utilizar 

na aplicação Evodriver.  De seguida, esse códi-

go gera quatro vales, cada um de cinco euros, 

para descontar ao abastecer nos postos da Galp 

com combustível Evologic, até 31 de março do 

próximo ano.

Cais das Naus, Lote 2.21.01

Tel.: 211 107 600 

ww.myriad.pt

MAAT

INAUGURA QUATRO NOVAS EXPOSIÇÕES

O MAAT tem quatro novas exposições para ex-

plorar. Na sala do Cinzeiro 8, o museu dá vida 

a uma instalação de cenário urbano e em es-

tado de semiabandono: Vasco Barata convida 

os visitantes a refletirem sobre o espaço livre 

temporário que fica desobstruído entre o fluxo 

e o refluxo das marés económicas, em “Drea-

mers Never Learn”. Por sua vez, “Ama como 

a estrada começa” foi criada para a Project 

Room e é inspirada num episódio biográfico 

do poeta Cesariny. Esta peça justapõe referên-

cias antagónicas como impureza e higiene, 

doença e cura, crime e castigo. Já “A Poéti-

ca da Razão” é uma exposição que desafia a 

utilização de um meio para múltiplos fins e faz 

parte integrante da 5.ª edição da Trienal de 

Arquitetura de Lisboa. Por fim, Angela Bullo-

ch apresenta uma experiência imersiva onde, 

através de tecnologias de representação 3D, 

objetos, sons, geometrias e avatares coexis-

tem e interagem. 

Av. Brasília, Central Tejo, Belém, Lisboa

Tel.: 210 028 130 

www.maat.pt

FAROL HOTEL 

DESPEDE-SE 
DE 2019 EM FESTA

O Farol Hotel despede-se de 2019 com “cha-

ve de ouro”, contemplando uma programação 

especial para este réveillon. Duas noites em 

quarto duplo ou júnior suite, tratamento VIP e 

pequeno almoço buffet juntam-se à festa de 

encerramento do ano, que inclui cocktail e jan-

tar de gala, onde serão servidos pratos como 

cavala braseada, ravioli de rabo de boi trufado, 

lavagante assado, bem como vitela grelhada. À 

meia noite haverá champagne e as tradicionais 

12 passas, bar aberto e ainda ceia. No dia 1 

de janeiro, o hotel disponibiliza um brunch com 

bebidas incluídas.  

Av. Rei Humberto II de Itália, 7, Cascais

Tel.: 214 823 490

www.farol.com.pt
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HOTEL MUNDIAL

RESTAURANTE REABRE 
AO PÚBLICO

O Restaurante Panorâmico Varanda de Lisboa, do 

Hotel Mundial, foi totalmente renovado e reabriu 

ao público com cardápio assinado pelo chef Vi-

tor Sobral. A carta desta estação dá destaque a 

produtos da época, brindando à sazonalidade. A 

tradicionalidade frisa-se aos almoços, durante a 

semana, nas especialidades diárias. Apesar do re-

branding, e segundo o hotel, o foco mantém-se 

na “qualidade excecional dos produtos e o serviço 

de excelência que lhe é reconhecido”. Além da 

gastronomia, os clientes podem usufruir de um 

espaço com uma decoração mais elegante, num 

ambiente diferenciador e refletor do “melhor da 

vida urbana contemporânea”. O projeto foi de-

senhado pelo ateliê Arquitectura, Engenharia & 

Imobiliária e Artica by Cristina Santos Silva.

Praça Martim Moniz, 2, Lisboa

Tel.: 218 842 000

www.hotel-mundial.pt 

www.varandadelisboa.pt

PORTOBAY MARQUÊS 

PROGRAMA 
SOLIDÁRIO 
PARA INSTITUIÇÕES 
LOCAIS

Este ano, o grupo hoteleiro PortoBay Hotels & 

Resort, no âmbito do projeto HOPE, angariou 

mais de 67 mil euros. A iniciativa “Small Gestu-

res Big Hopes” teve início em 2012, conta com 

a participação de todos os hotéis da marca em 

Portugal, incluindo o PortoBay Marquês, e rever-

te a favor de instituições nas localidades onde 

o grupo está presente. À angariação, juntaram-

-se as contribuições dos hóspedes e o valor 

acumulado foi distribuído por seis instituições 

beneficiárias presentes em Lisboa, no Algarve e 

na Madeira. Esta é a sétima campanha do pro-

grama, que, no total, já entregou 389 mil euros. 

Rua Duque de Palmela, 32, Lisboa

Tel.:  210 402 000

www.portobay.com

SOFITEL LISBON LIBERDADE

MELHOR LUXURY 
BRAND HOTEL

Os World Luxury Hotel Awards distinguiram o 

Sofitel Lisbon Liberdade como melhor Luxury 

Brand Hotel do Sul da Europa, ficando assim 

reconhecido no setor internacional pelo servi-

ço ao nível da hospitalidade de luxo. Situado 

em plena Avenida da Liberdade, este hotel é 

embaixador do “Live The French Way”, convi-

dando os seus hóspedes a desfrutarem do seu 

estilo francês. Oferece aos clientes um espaço 

para apreciar bebidas, o bar Intra-Muros, e um 

restaurante com assinatura do chef executivo 

Daniel Schlaipfer, o AdLib. Os galardões são 

atribuídos mediante votações realizadas por di-

ferentes atores da indústria do turismo de luxo, 

incluindo hóspedes. Nesta 13.ª edição, a marca 

Sofitel conquistou mais de 30 distinções.

Av. da Liberdade, 127, Lisboa

Tel.: 213 228 350

www.sofitel-lisboa.com
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TAP AIR PORTUGAL

LANÇA VOOS 
DE MÉDIO CURSO 
ECONOMYXTRA

A Transportadora Aérea Portuguesa lançou uma 

nova forma de viagem em modo económico, a 

economyXtra. A partir de agora, nas viagens de 

médio curso, os clientes podem escolher esta 

opção, além das classes já existentes, econó-

mica e executiva. A economyXtra oferece várias 

vantagens a nível de conforto, fornecendo mais 

espaço para as pernas, cadeiras reclináveis e en-

costo de cabeça ajustável. Disponibiliza também 

refeições quentes ao almoço e jantar em algu-

mas rotas, tomadas elétricas, entradas USB no 

lugar e ainda suporte para o tablet. Com esta 

nova opção de viagem, a TAP pretende propor-

cionar um serviço diferenciado com máxima fle-

xibilidade de escolha. 

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

Tel.: 218 415 000

www.flytap.pt

HOTÉIS HERITAGE LISBOA

HOTEL BRITANIA 
CELEBRA 
75.º ANIVERSÁRIO

Foi inaugurado no dia 13 de outubro de 1944 

e, à data, chamava-se Hotel do Império. Proje-

tado pelo arquiteto Cassiano Branco, descrevia-

-se como um edifício moderno pelo facto de os 

quartos parecerem “pequenos apartamentos”, 

sendo constituídos por antecâmara, quarto, casa 

de banho privativa e alguns deles com sala. Na 

comemoração do 75.º aniversário, num convivo 

entre staff e clientes, recordaram-se histórias 

e vivências neste espaço por onde passaram 

personalidades como Manuel Fontes Pereira 

de Melo, Francisco de Sousa Tavares, Sofia de 

Mello Breyner, Omar Shariff, entre tantos outros. 

Apesar de ter mudado o nome, sendo agora co-

nhecido como Hotel Britania, o grupo Heritage 

procurou manter vivas as memórias de outros 

tempos. 

Rua Rodrigues Sampaio, 17, Lisboa

Tel.: 213 155 016

www.heritage.ptx

HOTEL FORTALEZA DO GUINCHO

APROXIMA JOVENS 
DA ALTA COZINHA

O Hotel Fortaleza do Guincho criou uma iniciativa 

que dá a oportunidade a jovens até aos 30 anos 

de ficarem a saber mais sobre um restaurante 

Michelin. Assim, até fevereiro do próximo ano, 

às segundas-feiras, os recém-formados em ho-

telaria, estudantes de gastronomia, amantes de 

cozinha ou simples interessados no tema vão 

poder juntar-se à mesa para participar num de-

bate gastronómico e troca de ideias sobre a res-

tauração. Este projeto, que conta com um menu 

assinado pelo chef Gil Fernandes e a sua equipa, 

tem como principal objetivo dar oportunidade 

aos mais jovens de ver e sentir de perto a alta 

cozinha e o seu ambiente. O menu especial tem 

um valor de 55 euros e inclui entrada, prato de 

peixe, sobremesa e seleção de vinhos do som-

melier do restaurante.

Estrada do Guincho, Cascais

Tel.: 214 870 491

www.fortalezadoguincho.com
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INSPIRA SANTA MARTA HOTEL

RENOVA 
CERTIFICAÇÃO 
GREEN GLOBE

Com o lema “Doing the Right Thing” o Inspira 

Santa Marta Hotel renova, pelo nono ano conse-

cutivo, a certificação Green Globe, uma distinção 

de sustentabilidade reconhecida internacional-

mente. Esta empresa avaliadora considera mais 

de 40 critérios, fazendo parte dos principais a 

sustentabilidade económica, a gestão da susten-

tabilidade, projetos de preservação do ambien-

te, a responsabilidade social e a herança cultu-

ral. As unidades hoteleiras reconhecidas com 

esta distinção alcançam benefícios ao nível da 

gestão de custos, com uma maior eficiência no 

uso dos seus recursos, assim como uma maior 

reputação no que diz respeito aos valores de 

sustentabilidade.

Rua de Santa Marta, 48, Lisboa

Tel.: 210 440 900

www.inspirahotels.com

OCEANÁRIO DE LISBOA

LITERACIA AZUL 
PARA TODAS 
AS IDADES

Para pequenos e graúdos, desde alunos do pré-

-escolar ao secundário, passando pelos professo-

res, o Oceanário de Lisboa tem um novo progra-

ma de literacia ambiental repleto de atividades, 

jogos, desafios e surpresas, que, além de se 

pautarem por marcar a diferença no futuro dos 

oceanos, estimulam o espírito de equipa, a cria-

tividade e a capacidade de resolução de proble-

mas. A 20.ª edição do programa de literacia azul 

conta, este ano, com a novidade “Ler O Mar”, 

que implica a leitura de autores como Sophia 

de Mello Breyner Andresen, Luís de Camões, 

Padre António Vieira, entre outros, como ponto 

de partida para atividades originais. A juntar a 

esta vertente e em linha com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da UNESCO, está a 

“Crise Climática”, uma fração do programa que 

conta com atividades específicas visando a sen-

sibilização para esta problemática.

Esplanada D. Carlos I, Lisboa

Tel.: 218 917 000

www.oceanario.pt

ARMAZÉNS DO CHIADO

CELEBRA 
REABERTURA 

Este ano, assinalaram-se 31 anos do incêndio 

que destruiu os armazéns Grandella, no Chiado, 

a par com outros 18 edifícios em redor. Duran-

te dez anos o espaço esteve abandonado, mas 

os arquitetos Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto 

Moura conferiram-lhe nova vida, modernidade 

e outro dinamismo, tanto ao edifício, como à 

rua. A reconstrução deste espaço primou pelo 

equilíbrio entre a história, a arquitetura e o uso 

urbano. Os armazéns do Chiado são geridos pela 

Multi Portugal desde a sua reabertura e, este 

ano, para comemorar duas décadas de portas 

abertas, houve animação e ofertas para os clien-

tes, numa parceria entre a gestora de centros 

comerciais e os lojistas. 

Rua do Carmo, 2, Lisboa

Tel.: 213 210 600

www.armazensdochiado.com
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O TEMPO 
DAS MULHERES 
A exposição fotográfica de Alfredo Cunha assina-

la os seus 50 anos de carreira e conta com mais 

de 60 imagens de mulheres de vários pontos do 

mundo. Da mostra fazem, assim, parte retratos 

captados em países como Índia, Jordânia, Timor-

-Leste, Brasil, Haiti e Sri Lanka. O fotojornalista 

captou, com a sua lente, o género feminino em 

diferentes contextos, e episódios da vida cul-

tural, social, religiosa e coletiva. Os textos que 

acompanham as imagens são da autoria da 

jornalista Maria Antónia Palla, uma das grandes 

defensoras nacionais dos direitos das mulheres.

Até 12 de janeiro de 2020, Museu de Lisboa 

— Torreão Poente, Praça do Comércio. Mais 

informações em: www.museudelisboa.pt

LISBON FILM 
ORCHESTRA
Se as músicas dos filmes e das séries que vê não 

lhe saem da cabeça, vai, provavelmente, rever-se 

neste espetáculo e encontrar uma versão sinfó-

nica de muitas delas. É que esse é o mote deste 

concerto, em que a Lisbon Film Orchestra prome-

te surpreender com interpretações de temas que 

têm marcado a atualidade e que fazem parte de 

obras cinematográficas como “Bohemian Rhapso-

dy”, “A Star is Born” e “The Greatest ShowMan”. 

Não vão faltar também referências às séries “La 

Casa de Papel”, “Downtown Abbey” ou “Game of 

Thrones”. Em palco estará uma orquestra sinfó-

nica, dirigida pelo maestro Nuno de Sá, com 56 

músicos e dois cantores convidados.

Dia 7 de dezembro, às 21:30, Campo Pequeno. 

Entradas: a partir de 12,50 euros. Mais 

informação em: www.campopequeno.com

MACAU 20 ANOS
A Fundação Oriente está a comemorar o 20.º 

aniversário da transferência da administração de 

Macau para a China com uma programação diver-

sificada. A mesa-redonda “Identidade Macaense: 

Que Futuro?” dá início ao programa de dezembro, 

no dia 6, seguindo-se, no dia 8, a exibição dos 

filmes “O Som do Bambu”, de Javier Martinez, 

e “Cidade Ecrã”, de Rui Filipe Torres. A música 

macaense sobe ao palco do auditório do museu a 

13, com o espetáculo “Macau/RAEM 20 Anos/20 

Poemas/20 Canções”, do duo A Outra Banda e 

Amigos, e, no dia 19, com o Trio Sunny Side Up a 

dar voz a “Tributo a Macau 2”.

Até dia 19 de dezembro, Museu do Oriente, 

Av. Brasília, Doca de Alcântara (Norte). 

Entrada livre. Mais informação em:

www.museudooriente.pt

E
V

E
N

T
O

C
O

N
C

E
R

T
O

E
X

P
O

SI
Ç

Ã
O

Revista dirigida aos associados 
do Turismo de Lisboa, 
empresários, decisores 

e estudiosos da indústria turística.

DIRETOR
VÍTOR COSTA

vcosta@visitlisboa.com

TURISMO DE LISBOA
T. 210 312 700

Fax: 210 312 899
www.visitlisboa.com 
atl@visitlisboa.com

•
EDITOR

Edifício Lisboa Oriente, 
Avenida Infante D. Henrique, 333 H

Escritório 49 • 1800-282 Lisboa
T. 218 508 110 - Fax 218 530 426
Email: lpmcom@lpmcom.pt

SECRETARIADO
ANA PAULA PAIS

anapaulapais@lpmcom.pt

CONSULTORA COMERCIAL
SÓNIA COUTINHO

soniacoutinho@lpmcom.pt
T. 961 504 580
T. 21 850 81 10 

 Fax. 21 853 04 26

TIRAGEM
2000 exemplares

PERIODICIDADE
Mensal

IMPRESSÃO
RPO

DEPÓSITO LEGAL
206156/04

Isento de registo no ICS ao abrigo 
do artigo 9.º da Lei de Imprensa 

n.º2/99 de 13 de Janeiro

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AOS ASSOCIADOS

DO TURISMO DE LISBOA

•
ASSINATURA ANUAL

24 euros

COM O APOIO DE:



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Lisboa_card_Revista_TL_Abr_2019.pdf   1   03/04/2019   13:50:46



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Mitos_lendas_Rev_Turismo_Fev_2018.pdf   2   20-02-2018   15:35:50


