
novembro 2019  

OBSERVATÓRIO
DO TURISMO
DE LISBOA

Índice LISBOA
XXXX

N . º  1 9 2  |  D E Z E M B R O  |  2 0 1 9

ÁGUA DE LISBOA   

Quando os turistas 
são embaixadores

WORLD TRAVEL AWARDS   

E a melhor cidade é…

HUGO MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA DE ODIVELAS 

CONCELHO 
CONQUISTOU UMA 
NOVA CENTRALIDADE



Lisboa Shop I
Rua do Arsenal, 7 - 15, Lisboa

Lisboa Shop II
Rua Jardim do Regedor, 50 (Restauradores), Lisboa

www.visitlisboa.com

Leve Lisboa consigo

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_anúncio Lisboa Shop Revista Turismo_Janeiro_2020.pdf   1   10/12/2019   16:22:42



4  EDITORIAL
As perspetivas para 2020, à luz da visão estratégica do Turismo  

de Lisboa, estão em foco no último editorial do ano.

5  NACIONAL
Lisboa enquanto destino turístico continua a gerar boas notícias, quer nacionais, 

quer internacionais. 

10  BOLETIM INTERNO 
Os prémios recebidos por Lisboa, nomeadamente nos World Travel Awards, 
são o principal destaque, mas há também lugar para o anúncio de dois novos 

postos de turismo na cidade.

12  ENTREVISTA  
A água de Lisboa é também um bom argumento para visita à cidade,  

como explica o diretor de Comunicação da EPAL, Marcos Sá.

16  ENTREVISTA 
O presidente da Câmara de Odivelas, Hugo Martins, é o protagonista da 
entrevista que faz a capa desta edição, na qual desenvolve a sua estratégia 
para o concelho.

22  POSTAL DE LISBOA
A apresentadora de televisão Leonor Poeiras partilha o seu olhar  

sobre a cidade onde nasceu, cresceu e continua a viver.

23  OBSERVATÓRIO
Os resultados da hotelaria na Cidade e na Região de Lisboa no mês  

de novembro, bem como o desempenho dos cruzeiros e do golfe.

32  TESOUROS
Esta edição dá a conhecer a Vila Sassetti, um chalé  
do século XIX escondido na serra de Sintra.

34  LISBOA VISTA DE FORA
A norte-americana Martha Stewart, que se notabilizou como apresentadora  
de televisão, veio a Lisboa e partilhou as suas impressões da cidade.

36  TENDÊNCIAS
A digitalização é o caminho da indústria turística, como evidencia um estudo 
recente da Oxford Economics sobre Portugal.

43  MARKET PLACE
Este é o espaço para a atualidade dos associados do Turismo de Lisboa,  
da hotelaria aos serviços, da cultura ao entretenimento.

1612 32

05



Lisboa consolida-se enquanto destino turístico 

de exceção, tal como o demonstra a sua recente 

eleição como Melhor Destino City Break do Mun-

do, no âmbito dos World Travel Awards. Compe-

tindo lado a lado com 15 outras cidades, Lisboa 

evidenciou-se, de novo, pela riqueza, diferencia-

ção e qualidade da sua oferta turística, vencendo 

na categoria pelo segundo ano consecutivo. É, 

pois, com base nos sucessivos reconhecimentos 

que constatamos que o destino tem vindo não só 

a consolidar-se no altamente competitivo mapa 

do turismo global como a crescer, impulsionado 

pela assertividade da promoção internacional, 

que, dia após dia, granjeia notoriedade e reco-

nhecimento para a capital portuguesa. Segura e 

trendy, simultaneamente histórica e desafiante, 

Lisboa tem-se revelado como o destino ideal 

para quem pretende realizar uma escapadinha, 

viajar em negócios ou ambos. A sua oferta cul-

tural e de lazer é vasta, de modo a agradar a 

um público eclético e alargado, tal como a diri-

gida ao segmento corporate, que aqui encontra 

não só as infraestruturas adequadas ao evento 

que pretende promover, bem como apoio pro-

fissional especializado. Independentemente da 

dimensão e das caraterísticas do evento, Lisboa, 

cidade e região, é uma anfitriã perfeita, expe-

riente e com múltiplas provas dadas. 

É neste contexto, de merecida premiação, que 

Lisboa volta, assim, a elevar os níveis mundiais 

de excelência no setor do Turismo – vital para a 

economia, do destino e do país –, estabelecen-

do um novo patamar de qualidade, que outros 

destinos procurarão seguir. Com uma localização 

privilegiada, que garante facilidade de aces-

so, nomeadamente, aos continentes africano e 

DESTINO TURÍSTICO DE EXCEÇÃO

E  | Editorial

americano, Lisboa é, na realidade, uma cidade 

com um encanto especial, potenciado pela ex-

tensa frente ribeirinha que a carateriza. A rela-

ção privilegiada com o Rio Tejo é facilitadora da 

prática de desportos náuticos, bem como convi-

dativa à realização de passeios à beira rio ou ao 

desfrute de especialidades gastronómicas num 

cenário ímpar. As diversas intervenções de re-

qualificação do espaço permitiram não apenas a 

devolução do mesmo ao usufruto público, bem 

como criaram novos pontos de encontro numa 

capital que prima pela autenticidade e legado 

histórico, sem, no entanto, deixar de olhar o fu-

turo com convicção e arrojo. 

Para terminar, recordo que a construção de um 

destino turístico é um processo contínuo, que 

requer estratégia concertada, dinamismo, pro-

moção e esforço diário. Lisboa não foge à regra. 

O balanço do ano que agora termina é positivo, 

o que nos leva a encarar 2020 com confiança e 

com a certeza que podemos fazer mais e ainda 

melhor.
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MELHOR DESTINO CITY 
BREAK DO MUNDO

RELAÇÃO PRIVILEGIADA 
COM O RIO TEJO

O BALANÇO DO ANO 
É POSITIVO

José Luís Arnaut
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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A capital portuguesa é a quarta, a nível eu-

ropeu, em ocupação turística, ficando apenas 

atrás de Paris, Londres e Amesterdão, de acordo 

com a 14.ª edição do Atlas da Hotelaria, da De-

loitte. O estudo revela também que a Área Me-

tropolitana de Lisboa é a segunda região com 

mais oferta hoteleira, disponibilizando 31.108 

quartos, e a que domina a receita por quarto 

disponível, atingindo os 73,96€. A consultora 

conclui que “esta evolução positiva tem condu-

zido a que inúmeras entidades internacionais 

classifiquem Lisboa e também outras cidades 

portuguesas como melhores destinos turísticos 

na Europa e no Mundo”. O Atlas da Hotelaria 

adianta que, em 2018, o número de dormidas 

ultrapassou em Portugal os 66 milhões e que 

as unidades hoteleiras aumentaram para duas 

mil, uma subida de 12% face a 2017.

ATLAS DA HOTELARIA 

LISBOA NO TOP 5 DA OCUPAÇÃO TURÍSTICA

Um estudo realizado pela empresa InterNa-

tions, envolvendo 82 cidades, coloca a capital 

portuguesa entre as melhores para expatria-

dos, elevando-a ao sexto lugar do ranking. 

Entre os indicadores que elegem Lisboa como 

o destino europeu mais bem classificado en-

contra-se a felicidade: 86% das pessoas re-

vela-se feliz por viver na cidade, colocando-a 

acima da média mundial (74%). As categorias 

como "sentir-se bem-vindo" e "clima e lazer” 

elevam Lisboa à terceira posição da tabela 

mundial e 79% dos inquiridos valoriza o facto 

de, na capital portuguesa, ser fácil absorver 

hábitos culturais. Em contrapartida, os aspetos 

em que a cidade se encontra menos bem clas-

sificada são referentes ao emprego e carreira, 

com a opinião dos inquiridos a colocar a cida-

de em 72.º lugar. Os primeiros três melhores 

destinos para expatriados são asiáticos, Taipei, 

Kuala Lumpur e Ho Chi Mihn, e a fechar as dez 

primeiras posições, entre o sétimo e o décimo 

lugar, encontram-se as cidades europeias de 

Barcelona (Espanha), Zug (Suíça), Haia (Holan-

da) e Basileia (Suíça). 

INTERNATIONS

LISBOA É O 
MELHOR DESTINO 
EUROPEU PARA 
EXPATRIADOS
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Há mais um livro sobre Lisboa: trata-se de “LX 

Joga”, o quarto da série criada por Joana Stichini 

Vilela e Pedro Fernandes e que se propõe levar 

os leitores a participar nos principais aconteci-

mentos que marcaram a cidade, mas também o 

País. Depois de "LX60 – A vida em Lisboa nunca 

mais foi a mesma", de "LX70 – Lisboa, do sonho 

à realidade" e de "LX80, Lisboa entra numa nova 

era", os autores apresentam uma edição que re-

corda algumas histórias e personagens icónicas 

de cada década do século XX. Diferenciando-se 

ligeiramente dos restantes, “LX Joga” inclui de-

senhos para recortar, como a cara de Eusébio e 

de Amália; jogos de palavras, como reescrever o 

Manifesto Anti-Dantas; um labirinto para redes-

cobrir o caminho que leva Sá Carneiro a encon-

trar Snu Abecassis; e outros jogos que parecem 

retirados dos cadernos de passatempos. O quar-

to livro desta série chega às livrarias pela editora 

Dom Quixote, destina-se a todas as idades e de-

safia o público a ir além de uma simples leitura, 

propondo, assim, recortes, riscos e diversão.  

NOVO LIVRO

PERCORRER 
O SÉCULO XX 
POR LISBOA

AEROPORTO DE LISBOA

SAÍDAS RÁPIDAS 
PARA MELHOR 
EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL
A partir do início do próximo ano, o Aeropor-

to Humberto Delgado vai realizar intervenções 

para a criação de duas saídas rápidas de aviões, 

de forma a melhorar a eficiência da operação. 

O intuito destas rápidas saídas de pista prende-

-se com a obtenção de maior fluidez do tráfego 

aéreo, a redução dos percursos e das emissões 

de dióxido de carbono. De forma a não perturbar 

o trânsito, as obras vão decorrer durante o pe-

ríodo noturno, entre as onze e meia da noite e 

as cinco e meia da manhã, estimando-se que se 

prolonguem pelos primeiros seis meses do ano.
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A edição de 2020 do Guia Michelin para a região 

ibérica atribuiu estrelas a quatro novos restauran-

tes portugueses. No total, Portugal contabiliza 27 

restaurantes com, pelo menos, uma estrela Miche-

lin e 35 outros com selo Bib Gourmand, a catego-

ria que premeia os espaços com “melhor relação 

qualidade-preço”, por 30 euros por pessoa. No 

guia vermelho, a Região de Lisboa é a mais bem 

posicionada, somando oito premiados. Na cidade, 

os espaços Epur e Fifty Seconds by Martin Berasa-

tegui são os restaurantes que se juntam ao Ele-

ven e ao Loco, que já possuíam distinção Michelin. 

Na capital, além destes quatro estabelecimentos, 

existem mais dois que se mantêm, este ano, com 

duas estrelas, o Alma e o Belcanto. 

No que toca ao selo com o nome do famoso 

boneco da marca francesa, há seis novidades no 

guia, todas atribuídas a espaços de diferentes 

regiões, incluindo o restaurante Saraiva’s, em 

Lisboa. Nesta edição, a equipa de inspetores 

concluiu que há cada vez mais restaurantes fora 

das grandes cidades com jovens cozinheiros a 

envolver novas técnicas com sabores locais a 

merecer esta distinção.  

GUIA MICHELIN 2020

OITO PREMIADOS NA REGIÃO DE LISBOA

A capital portuguesa é o oitavo melhor destino 

europeu de 2019. O site de viagens TripAdvisor 

recolheu os comentários e opiniões dos utiliza-

dores e criou um ranking dos melhores destinos 

deste ano. Lisboa, além de estar dentro dos dez 

destinos a visitar em termos europeus, situa-se 

em 18.º lugar a nível mundial, com os turistas a 

salientarem interesse em monumentos como o 

Padrão dos Descobrimentos e a Torre de Belém. 

A encabeçar a lista de destinos a não perder 

encontra-se a capital britânica, seguida de Paris 

e de Roma. A nível mundial, além das cidades 

europeias, o destaque vai para destinos como 

Bali, na Indonésia, e Phuket, na Tailândia. 

TRIPADVISOR

LISBOA NO TOP 10 
DOS DESTINOS



 | NacionalN
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

8

O governo vai reforçar, para os próximos qua-

tro anos, a Linha de Apoio à Qualificação da 

Oferta turística (LAQO). O ministro da Econo-

mia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, 

anunciou, durante o 31.º Congresso Nacio-

nal de Hotelaria e Turismo, que este apoio 

financeiro será dotado de 250 mil milhões 

de euros. 

A LAQO é uma linha de crédito, cujo objetivo é 

apoiar as empresas turísticas. Com esta prorroga-

ção, as entidades turísticas passam a ter à sua dis-

posição apoio financeiro para, conforme descreve 

o ministro, “a requalificação e o reposicionamen-

to competitivo das empresas, o desenvolvimento 

de projetos de investimento inovadores e o de-

senvolvimento de estratégias que incorporem a 

dimensão do digital e o valor da sustentabilida-

de”, isto é, que promovam a descarbonização, a 

economia circular e a transição energética. Pedro 

Siza Vieira explicou ainda a importância que tem 

tido a existência deste financiamento nos últimos 

anos: entre 2016 e 2019, a LAQO apoiou 270 pro-

jetos, aos quais se associaram 375 milhões de 

euros de investimento.

QUALIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA

LINHA DE APOIO COM 250 MIL MILHÕES DE EUROS 
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A empresa de deslocação low-cost francesa Tran-

savia vai ter, a partir da primavera de 2020, duas 

novas rotas em Portugal, passando a ligar Lisboa 

e Faro a Montpellier, a histórica cidade que alber-

ga a igreja original de Notre Dame des Tables. "A 

aposta nestas duas novas rotas portuguesas, de 

e para Montpellier, reitera o nosso compromisso 

continuado com Portugal”, afirma, a propósito, a 

CEO da companhia, Nathalie Stubler. 

Assim, a partir de abril do próximo ano, a em-

presa de low-cost vai ser a primeira a proporcio-

nar alguns destinos “exclusivos” aos habitantes 

daquela região francesa, ligando-a, de forma 

direta, como afirma Nathalie Stubler, às “mag-

nificas cidades de Lisboa e Faro”. Neste sentido, 

as ligações para a capital serão às terças, quin-

tas e domingos, enquanto para a cidade algarvia 

ocorrerão às segundas e sextas-feiras.

LIGAÇÕES AÉREAS 

NOVAS ROTAS 
PARA LISBOA 
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WORLD TRAVEL AWARDS 2019

E O MELHOR DESTINO CITY BREAK VOLTA A SER LISBOA

Lisboa voltou a ser eleita o “Melhor Destino City 

Break” do Mundo, nos World Travel Awards (WTA), 

o que acontece pela terceira vez consecutiva. Para a 

Associação Turismo de Lisboa (ATL), este galardão é 

o reflexo da atratividade e da qualidade da oferta 

da capital portuguesa no que respeita a estadias de 

curta duração.

A propósito, a diretora executiva da ATL, Paula 

Oliveira, afirma que este galardão vem salien-

tar “o trabalho desenvolvido na requalificação 

do património, promoção do destino e melhoria 

da oferta cultural, gastronómica e turística”. A 

responsável acrescenta ainda que “Lisboa con-

tinua a reinventar-se e a inovar para continuar 

a superar as expectativas dos lisboetas e de 

quem visita”, destacando a dinamização lide-

rada pela própria associação como motor dessa 

atratividade.

Com a renovação deste prémio, Lisboa saiu da Royal 

Opera House, em Mascate, no Sultanato de Omã, 

onde, em novembro, decorreu a cerimónia, reforça-

da como uma referência de excelência no setor do 

turismo, a nível global.

A ATL realça, ainda, que a dinamização contínua 

do Turismo em Lisboa tem sido o principal im-

pulsionador do reconhecimento de Lisboa nos 

World Travel Awards. “Projetos de reabilitação 

como o Novo Cais de Lisboa são exemplo de 

como Lisboa continua a reinventar-se e a inovar 

para continuar a superar as expectativas dos lis-

boetas e de quem nos visita”, refere a diretora 

executiva. 

No ano passado, Lisboa conquistou, pela pri-

meira vez, nos WTA, o prémio de “Melhor Ci-

dade Destino do Mundo” e, pela segunda vez, 

o “Melhor Destino City Break”, a nível mundial. 

Já em junho deste ano, recebeu três distinções 

europeias nos WTA, entre as quais se destaca o 

facto de, pela primeira vez, a Associação Turismo 

de Lisboa (ATL) ter sido considerada o “Melhor 

City Tourist Board”, como reconhecimento da 

excelência do trabalho que tem realizado para 

desenvolver o turismo em Lisboa.

Estes prémios são considerados os “Óscares do Tu-

rismo” e resultam de uma votação online, na qual 

participaram o público em geral e milhares profissio-

nais de Turismo e Viagens à escala mundial. 

Além desta distinção, a cidade e a região de Lisboa 

trouxeram outros prémios. A Parques de Sintra vol-

tou a sagrar-se a “Melhor Empresa do Mundo em 

Conservação”, o que acontece desde 2013. Como 

melhor hotel clássico do mundo foi escolhido, pela 

segunda vez consecutiva, o Olissipo Lapa Palace. Si-

tuado na freguesia da Lapa, é constituído por 109 

quartos e suites e oferece diversos serviços, como 

spa, ginásio, espaço para eventos e piscinas aqueci-

das, no interior e no exterior.

O Press & PR Manager da ATL, Vítor Carriço, recebeu o prémio
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SÃO SEBASTIÃO E BAIXA CHIADO

DOIS NOVOS POSTOS DE TURISMO

Os Irish Travel Trade Awards 2019 elegeram 

Lisboa como melhor cidade para estadias de 

curta duração na Europa. A escolha e a votação 

foram feitas pelos profissionais da indústria tu-

rística da Irlanda e o prémio atribuído pela re-

vista de viagens Irish Travel Trade News, que se 

publica há 50 anos. Esta foi a primeira vez que 

La capital portuguesa foi distinguida.

Segundo a diretora executiva da Associação Tu-

rismo de Lisboa, Paula Oliveira, um dos fatores 

que poderá ter contribuído para esta escolha 

foi a visita de mais de 180 mil turistas irlande-

ses à capital, só nos primeiros oito meses do 

ano. E sublinha, que “estes prémios também 

refletem a aposta contínua de Lisboa na requa-

lificação do património, na disponibilização de 

novos equipamentos e no enriquecimento da 

oferta cultural e gastronómica”.  “É sempre gra-

tificante quando Lisboa é reconhecida como o 

melhor destino turístico a visitar”, conclui. 

Melhor destino europeu para os irlandeses

Susana Cardoso, do Turismo de Portugal, recebeu o prémio para Lisboa

A Associação Turismo de Lisboa (ATL) inau-

gurou dois novos postos de turismo na cida-

de, desta vez nas estações de Metro de São 

Sebastião e da Baixa-Chiado, com o objetivo 

de melhorar a experiência dos viajantes que 

visitam a capital. 

A escolha daqueles locais prendeu-se com a 

quantidade de visitantes que ali afluem: “São 

Sebastião e Baixa-Chiado são as duas esta-

ções de Metro onde há um grande fluxo de 

turistas e, como tal, fazia todo o sentido re-

forçar a informação nestes espaços”, explica 

a diretora executiva da ATL, Paula Oliveira. 

Nestes dois novos locais é possível comprar 

circuitos turísticos, produtos de merchandi-

sing, bem como fazer reservas de alojamento 

em hotéis associados da ATL. A localização 

destes postos Ask Me traz, segundo Paula 

Oliveira, outras vantagens, pois “a experiên-

cia do turista é ampliada e a divulgação do 

Lisboa Card é potenciada”. Com estas inau-

gurações, a região de Lisboa passa a ter 20 

postos turísticos geridos pela ATL. 
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OS TURISTAS 
SÃO UM PÚBLICO 
FUNDAMENTAL

MARCOS SÁ
DIRETOR 
DE COMUNICAÇÃO DA EPAL

Quais são os fatores que tornam 

a água da torneira da região de 

Lisboa uma das melhores para 

se consumir? 

Em Lisboa, bebemos uma das me-

lhores águas da Europa. A água é 

proveniente, na sua larga maioria, 

da Albufeira de Castelo do Bode e, 

em menor escala, do Rio Tejo, e 

de outras pequenas captações. Só 

a Albufeira de Castelo do Bode é 

responsável por cerca de 80% da 

água produzida pela EPAL, água de 

excelente qualidade na sua origem, 

proveniente do rio Zêzere e que é, 

posteriormente, tratada na ETA da 

Asseiceira, a maior Estação de Trata-

mento de Água em Portugal. Após 

Promover 
o consumo 
de água da torneira, 
enaltecendo a água 
de Lisboa como 
uma das melhores 
da Europa, é a 
missão da EPAL. 
E os turistas 
fazem parte dessa 
estratégia, pois, 
como afirma 
o diretor de 
Comunicação, 
Marcos Sá, são eles 
que levam a cidade 
além-fronteiras. 

a sua captação, a água passa por 

diversos processos de tratamento 

e de controlo da qualidade, reali-

zados através de equipamentos de 

monitorização contínua, instalados 

em pontos estratégicos do sistema 

de abastecimento, e de análises la-

boratoriais executadas por técnicos 

qualificados. Por ano, a EPAL efetua 

mais de 300 mil análises ao contro-

lo da qualidade da água (número 

de análises superior ao estipulado 

na legislação), em que 99,9% se 

revelam em conformidade com os 

parâmetros legais nacionais e euro-

peus. Hoje, estamos tão à vontade 

com a qualidade da água que lan-

çámos uma app, única no mundo, 

onde os cidadãos podem aceder 

aos resultados online das análises 

no local de consumo.

O que tem vindo a ser feito para 

elevar a água da EPAL a uma 

das melhores? 

Em Lisboa, a água da torneira for-

necida pela EPAL é uma água com 

mineralização média baixa, com 

grau de dureza macio e ligeira-

mente alcalina, podendo ser des-

crita como não tendo sabor per-

cetível e com sensação de água 

leve ao paladar. A EPAL analisa e 

controla diariamente a qualidade 

da água captada, transportada e 

fornecida. 
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A excelência da qualificação dos 

nossos técnicos e a tecnologia que 

adotamos nos nossos equipamen-

tos de monitorização e controlo 

permitem que tenhamos informa-

ção em tempo real da qualidade 

que levamos aos nossos clientes, 

com um nível rápido de atuação 

sempre que se verifiquem situa-

ções anómalas, no sentido de as 

corrigir em tempo útil. Somos tam-

bém dotados de um Plano de Con-

trolo da Qualidade da Água (PCQA) 

no sistema de abastecimento, que 

se rege por controlar a qualidade 

da água desde a sua origem, a 

eficiência de tratamento nas diver-

sas operações, os requisitos legais 

definidos em decreto-lei e na ope-

racionalização e vigilância do nível 

de qualidade da água ao longo do 

sistema de abastecimento. Estes 

elevados níveis de cumprimento 

resultam da eficácia dos processos 

de tratamento e controlo da água, 

complementados pela estratégia 

de investimento na reabilitação 

das suas infraestruturas de abas-

tecimento, incluindo a renovação 

da rede de distribuição de Lisboa, 

e com a aposta em tecnologia so-

fisticada nos seus laboratórios acre-

ditados.

A EPAL tem vindo a juntar-se a 

várias marcas e a criar iniciati-

vas para incentivar os consumi-

dores a beber água da torneira. 

Estas medidas também se es-

tenderam aos turistas? De que 

forma? 

A EPAL implementou uma estraté-

gia de comunicação bastante as-

sertiva com os seus diversos públi-

cos-alvo, com o objetivo de afirmar, 

em diversas vertentes, a qualidade, 

confiança e sustentabilidade da 

água da torneira, com soluções de 

valorização deste produto. Toda a 

nossa linha comunicacional reflete 

o nosso objetivo: chegar a todas 

pessoas e despertar uma consciên-

cia ambiental responsável, dura-

doura na sociedade. Os turistas que 

nos visitam são, por isso, um públi-

co-alvo fundamental, pois são eles 

que levam Lisboa além-fronteiras. 

Queremos comunicar também 

para eles, levando-os a conhe-

cer e a consumir a nossa água de 

excelente qualidade. A este nível, 

desenvolvemos uma atuação, con-

vergente, em diferentes targets.

A garrafa Lisbon Soul, com a assi-

natura do prestigiado e galardoado 

arquiteto Siza Vieira, desenvolvida 

em parceria com a AHP - Associa-

ção da Hotelaria de Portugal, re-

presenta uma opção de prestígio e 

sofisticação que eleva e posiciona 

a água da torneira ao seu patamar 

de excelência. A criação desta gar-

rafa teve como objetivo mostrar 

aos turistas que a água da rede 

de Lisboa é de excelência e que 

proporciona um posicionamento 

sustentável e alinhado com as ten-

dências de vanguarda das grandes 

capitais mundiais. Sendo Lisboa 

uma anfitriã de inúmeros eventos 

profissionais, lançámos também a 

Lisbon Tap Water Bottle, uma gar-

A confiança nas 
infraestruturas 
de abastecimento 
é sinal de 
desenvolvimento 
e determinante 
para o crescimento 
turístico
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Julgamos ser 
de interesse 
turístico e 
ambiental 
divulgar 
que Lisboa 
disponibiliza 
água da torneira 
de excelente 
qualidade

rafa exclusiva para os centros de 

congressos, hotéis e universidades 

que queiram presentear todos os 

seus clientes, nacionais e estran-

geiros, com água da torneira, pas-

sando a mensagem de que a nossa 

água é de qualidade, podendo e 

devendo ser consumida com toda 

a segurança, divulgando-a além-

-fronteiras. É importante salientar 

que estes espaços acolhem milha-

res de pessoas por ano, oriundas 

de todas as partes do mundo e 

que, assim, têm oportunidade de 

conhecer e consumir a nossa água. 

O CCB, a Gulbenkian, a Fundação 

Champalimaud, e muitas universi-

dades e hotéis já aderiram a este 

conceito. Temos também apoiado 

eventos que acontecem na cidade, 

nacionais e internacionais, com a 

presença dos nossos aguadeiros, 

que vão distribuindo gratuitamente 

copos de água a todos. A título de 

exemplo, estivemos recentemente 

no World Bike Tour, onde aliámos 

o consumo de água da torneira à 

mobilidade sustentável. O Pátio da 

Água, este ano, foi outro sucesso e 

alcançou cerca de 100 mil pessoas, 

promovendo o consumo da água 

da torneira a todos os que visitam 

ou vivem em Lisboa.

A EPAL tem vindo a lançar e a 

comercializar vários modelos de 

garrafas reutilizáveis. Por que 

razão existem tantas versões e 

diversos formatos? 

A resposta é simples. Porque existem 

diversos públicos com diferentes gos-

tos e posicionamentos. E, para que 

consigamos fazer com que todos eles 

consumam a água da rede pública, 

criámos várias garrafas que vão ao 

encontro das diferentes necessidades 

destes segmentos. Há cerca de cinco 

anos começámos por introduzir um 

programa de incentivo ao consumo 

de água da torneira para grandes 

públicos-alvo como o Estado e empre-

sas, hotelaria, centros de congressos, 

universidades, escolas, entre outros. 

Este programa inclui a disponibilização 

de jarros de vidro, de fabrico nacional 

pelo Depósito da Marinha Grande, 

porque comprar local também é 

sustentabilidade, e que se destina às 

áreas comuns das entidades públicas 

e privadas. A Fill Forever, lançada em 

2014, é fabricada em PET 100% reuti-

lizável e reciclável e foi desenvolvida 

como uma solução para a portabilida-

de da água da torneira. Já se tornou 

um objeto trendy e incentivador da 

mudança de comportamentos para 

hábitos que contribuem para reduzir, 
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significativamente, a pegada ecoló-

gica. Recentemente, lançámos a gar-

rafa Cool, uma garrafa de barro que 

tem a particularidade de refrescar a 

água de forma natural e sem recurso 

a energia. De referir que é feita com 

materiais 100% portugueses e traba-

lhados à mão, pelo que estamos, ao 

mesmo tempo, a promover a olaria 

portuguesa. 

Que feedback recebem dos es-

tabelecimentos com atividades 

ligadas ao turismo que têm 

aderido a esta iniciativa?

O feedback tem sido bastante po-

sitivo e a verdade é que, cada vez 

mais, hotéis e restaurantes estão a 

solicitar-nos parceria para que dis-

ponibilizem água da torneira aos 

seus clientes, realidade que hoje 

já vemos em Paris, Nova Iorque ou 

Londres. A confiança nas infraestru-

turas de abastecimento é sinal de 

desenvolvimento e determinante 

para o crescimento turístico.

A aplicação H2O Quality, lança-

da este verão, tem recebido a 

adesão esperada? 

A app H2O Quality é um sucesso. Em 

apenas três meses, foi descarregada 

por cerca de sete mil utilizadores. 

Estamos, inclusivamente, a receber 

vários contactos de entidades ges-

toras de outros municípios, que se 

mostram muito interessadas nesta 

dos iremos objetivamente contribuir 

para a redução de CO2 e redução da 

produção de plástico. 

Quais são as medidas e os ob-

jetivos da EPAL para um futuro 

próximo?

Ao nível da restauração estamos 

a desenvolver, juntamente com 

a Zomato, um projeto que visa 

agregar o maior número de es-

tabelecimentos em torno de uma 

missão ambiental que passa por 

disponibilizar água da torneira em 

restaurantes, promovendo, assim, 

a opção mais sustentável. Todos 

os restaurantes que queiram ade-

rir a esta iniciativa irão fazer parte 

da coleção “Aqui bebo água da 

Toda 
a nossa linha 
comunicacional 
reflete o nosso 
objetivo: chegar 
a todas pessoas 
e despertar uma 
consciência 
ambiental 
responsável, 
duradoura 
na sociedade

torneira”, disponível na app da Zo-

mato. Nos locais aderentes, serão 

disponibilizados jarros e garrafas 

oferecidos pela EPAL para a con-

cretização desta iniciativa. Os es-

tabelecimentos aderentes estarão 

identificados com um selo na por-

ta/janela, bem como no mapa cir-

cular por natureza que irá constar 

no website www.epalcircularpor-

natureza.pt. Esta será uma deci-

são consciente por parte de todos 

os clientes Zomato, que poderão 

decidir qual o restaurante onde 

querem ir almoçar/jantar, tendo 

por base a informação de quais 

promovem o consumo da água da 

torneira. São práticas que, de uma 

forma muito simples, promovem 

hábitos e comportamentos amigos 

do ambiente, ao mesmo tempo 

que capitalizam a atenção dos 

consumidores sobre estes estabe-

lecimentos, posicionando-os como 

sustentáveis e ambientalmente 

conscientes. O lançamento desta 

coleção será realizado no início de 

2020, ano em que Lisboa será Ca-

pital Verde Europeia e contará no 

início com a participação/adesão 

de mais de 30 restaurantes da 

Capital. O objetivo é que este mo-

vimento cresça de forma orgânica 

e que cada vez mais restaurantes 

queiram juntar-se a esta iniciativa, 

verdadeiramente impactante e útil 

para o meio ambiente. 

aplicação e que pretendem disponi-

bilizar online os dados da qualidade 

da água que distribuem aos seus 

clientes. Esta app é pioneira no setor 

da água a nível mundial e permite a 

qualquer cidadão ou turista aceder 

aos resultados da qualidade da água 

em Lisboa, relativos ao local de con-

sumo onde se encontram.

Como podem os turistas ficar a 

saber da sua existência? 

A primeira fase de divulgação da 

app foi bastante visível e presente. 

Abrangeu diversos meios, incluindo 

anúncios em revistas e jornais, a 

produção de um vídeo promocional, 

publicação nas redes sociais da EPAL 

e outdoors. Foi também disponibili-

zada toda a informação em portu-

guês e em inglês no site da EPAL.

Neste momento, estamos a prepa-

rar a divulgação de um conjunto de 

informações sobre através da AHP 

e, em breve, realizaremos parce-

rias de divulgação com o Turismo 

de Portugal, o Turismo de Lisboa, a 

Câmara Municipal de Lisboa, a ANA 

Aeroportos, a TAP, assim como com 

as plataformas e associações de 

alojamento local, pois julgamos ser 

de interesse turístico e ambiental di-

vulgar que Lisboa disponibiliza água 

da torneira de excelente qualidade, 

mas também uma aposta forte na 

responsabilidade ambiental, pois se 

os turistas estiverem bem informa-
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CONCELHO COM 
VIDA E DINÂMICA 
PRÓPRIAS
Odivelas é um dos concelhos mais 
jovens do país, evidenciando-se 
hoje como um território moderno 
e dinâmico, mais qualificado e mais 
coeso, que, em pouco mais de duas 
décadas de profunda transformação 
e desenvolvimento, conquistou 
uma nova centralidade na Área 
Metropolitana de Lisboa. Quem o 
afirma é o presidente da Câmara 
Municipal, Hugo Martins, para quem 
o progresso é uma conquista diária.

HUGO MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS
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O concelho de Odivelas é um 

dos mais novos do País, com 

pouco mais de duas décadas. 

Como se carateriza? 

Apesar da nossa juventude, o 

concelho de Odivelas tem vindo, 

ao longo dos anos, a modificar o 

paradigma a que este território 

se encontrava outrora associado. 

Muito por força da irreverência, da 

capacidade inovadora e da dinâmi-

ca das nossas gentes e das nossas 

instituições. Aliás, parece já longín-

quo o momento em que Odivelas 

se tornou num território autónomo 

e com soberania própria. Pouco 

mais de duas décadas de profunda 

transformação e de um desenvolvi-

mento assinalável, que permitiram 

ao concelho conquistar uma nova 

centralidade na Área Metropolitana 

de Lisboa (AML). Odivelas é hoje 

um território moderno e dinâmi-

co, mais qualificado e mais coeso. 

Contamos, também, com um am-

plo e extraordinário conjunto de 

acessibilidades e equipamentos, 

assim como com serviços públicos 

de qualidade e proximidade. Toda 

esta visível transformação motivou 

a atratividade de muitas famílias, 

que aqui têm vindo a fixar-se, as-

sim como de um largo número 

de empresários que acreditam e 

investem diariamente no municí-

pio, dando garantias de um futuro 

com sustentabilidade demográfica 

e consistência económica.

A qualificação e modernização 

do território, e o estímulo e in-

centivo ao tecido empresarial 

e ao empreendedorismo foram 

alguns dos compromissos assu-

midos. O que tem sido feito com 

este objetivo?

A Câmara Municipal de Odivelas 

assumiu-se, desde a primeira 

hora, como um pilar estratégico 

e um catalisador fundamental 

no incentivo ao investimento. 

O desenvolvimento de projetos 

inovadores, de eventos e de ati-

vidades empreendedoras, como 

também a isenção do pagamento 

da taxa de derrama às empresas 

que aqui se instalem e criem pos-

tos efetivos de trabalho são disso 

exemplo. A criação de condições 

favoráveis ao investimento como 

Odivelas vai ser Cidade Europeia 

do Desporto 2020, razão pela 

qual perguntámos ao presiden-

te da autarquia como tenciona 

capitalizar esta bem-sucedida 

candidatura. Em resposta, Hugo 

Martins começou por dizer que 

foi graças ao incentivo à atividade 

física e à aposta na prática des-

portiva, nas suas mais variadas 

vertentes e modalidades, que foi 

possível alcançar esta importante 

distinção. Nos últimos anos, tem 

sido realizado um investimento 

significativo em infraestruturas 

e equipamentos públicos e co-

letivos, associado ao estímulo 

permanente de comportamen-

tos e hábitos de vida saudáveis, 

numa lógica de Desporto para 

Todos, sublinha. Além de Cidade 

Europeia do Desporto, pretende-

-se afirmar Odivelas como um 

concelho de referência a nível in-

ternacional, que desenvolve uma 

cultura desportiva eclética, inclu-

siva e intergeracional, acrescenta. 

“Destaco, por isso, a importância 

do nosso movimento associativo 

concelhio, não apenas desportivo, 

mas também educativo, social, 

cultural e recreativo, cuja parti-

cipação e envolvimento têm-se 

revelado fundamentais na dina-

mização desta filosofia desportiva 

municipal. Com os nossos clubes 

e associações temos consegui-

do fazer do território um espaço 

de renovada energia e saúde, 

promovendo em conjunto uma 

atividade física inclusiva, dirigida 

a crianças e jovens, a homens e 

mulheres, a pessoas com defi-

ciência e transversal a todas as 

idades, concorrendo ativamente 

para uma sã convivência social 

integrada”, declara. Mas Odive-

las é, também, reconhecido por 

receber inúmeras provas nacio-

nais e internacionais em diversas 

modalidades. Do judo ao jiu-jitsu, 

do futsal à ginástica, do voleibol 

ao corfebol, do boxe ao goalball, 

do atletismo ao ténis de mesa. 

“É um grande desafio e ninguém 

pode ficar de fora. Estou certo 

que Odivelas – Cidade Europeia 

do Desporto 2020 será uma 

longa maratona de sucessos e 

conquistas”, conclui.

Cidade Europeia do Desporto 2020

Contamos hoje 
com um território 
reconhecidamente 
mais moderno, 
mais qualificado, 
mais desenvolvido 
ao nível económico, 
social e humano, 
e com elevados 
patamares de 
qualidade de vida

a Start In Odivelas — Incubado-

ra de Empresas, que, em quatro 

anos de existência, acolheu mais 

de três dezenas de empresas que 

geraram mais de uma centena de 

novos postos de trabalho e in-

jetaram um valor superior a um 

milhão e meio de euros na eco-

nomia local; o Programa “Mais 

Apoio, Mais Emprego” que tem 

apoiado múltiplos projetos em-

presariais empreendedores; a or-

ganização de eventos e iniciativas 

como o “Compras ao Luar” ou os 

já tradicionais festivais anuais da 

Sopa e da Marmelada Branca de 

Odivelas, que têm permitido afir-

mar a identidade do concelho e 

dinamizar o tecido económico lo-

cal; o Prémio anual de Distinção 

Empresarial e a iniciativa “Odive-

las Reconhece”, eventos concebi-

dos com o intuito de incentivar e 

reconhecer o mérito da carreira 

empresarial, da criação de em-

prego e a responsabilidade social 

das nossas empresas; têm sido, 

de facto, apostas ganhas e que 

têm contribuído de forma subs-

tancial para fortalecer as nossas 

empresas e para sermos hoje um 

município com uma taxa de de-

semprego residual.

Disse também que o concelho 

conquistou uma nova centrali-

dade na Área Metropolitana de 

Lisboa. Quer especificar como e 

porquê?

Odivelas afirmou-se, em definitivo, 

no contexto metropolitano e os 

números demonstram a evolução 

e a confiança que tem vindo a ser 

depositada no nosso território. O 

concelho conta hoje com 160.000 

residentes. Milhares de famílias 

que decidiram adotar este conce-

lho como seu e que escolheram 

Odivelas para aqui desenvolver o 

seu projeto de vida. Mas os núme-

ros são, de facto, surpreendentes. 

Somos, pelo quinto ano consecuti-

vo, o concelho com a maior taxa de 

natalidade de Portugal Continental, 

invertendo a atual tendência de-

mográfica nacional, o que demons-

tra uma consistência demográfica e 

de renovação de gerações notável. 

Acresce, também, que somos o se-

gundo município do País com maior 

saldo natural, ou seja, o concelho 

com a segunda maior diferença 

entre o número de nascimentos e 

número de óbitos. Beneficiamos 

de uma localização geográfica 

privilegiada, no seio da AML e na 

primeira coroa da capital. Estamos 

dotados de excelentes acessibili-

dades e infraestruturas rodoviárias 

(CREL, CRIL, IC16, IC22) e dispomos 

de três estações de metropolitano 

(Odivelas, Senhor Roubado e Ponti-

nha), o que tem reforçado o caráter 

de centralidade de Odivelas no sis-

tema urbano metropolitano. Todos 

estes fatores, associados a uma di-

nâmica municipal assinalável, têm 

propiciado um clima de confiança 

junto das pessoas e dos empresá-

rios, que têm escolhido Odivelas 

para viver, trabalhar e investir.
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O nome Odivelas está asso-

ciado a uma lenda que atra-

vessa vários séculos e que 

Hugo Martins aproveita para 

recordar.  Conta-se que D. Di-

nis tinha o hábito de se des-

locar à noite ao Mosteiro de 

S. Dinis e S. Bernardo, onde 

se encontravam em clausura 

as monjas bernardas da Or-

dem de Cister. Certa noite, 

sabendo a rainha dos verda-

deiros motivos dessas deslo-

cações, resolveu esperá-lo e 

quando o rei fazia o seu per-

curso para o encontro, a rai-

nha interpelou-o proferindo 

as seguintes palavras: “Ide 

vê-las senhor. Ide vê-las”. 

Pelo que, segundo a lenda, 

a expressão “Ide vê-las”, por 

evolução, terá dado o nome 

a Odivelas, acrescenta.

Odivelas 
tem uma lenda

TERRITÓRIO MODERNO 
E QUALIFICADO

Quais são os principais desafios 

que Odivelas, um município da 

periferia de Lisboa, enfrenta? 

O que tem sido feito no senti-

do de deixar de ser visto como 

dormitório?

Odivelas já não é considerado um 

dormitório de Lisboa. Essa expres-

são deixou de fazer sentido. Conta-

mos hoje com um território reco-

nhecidamente mais moderno, mais 

qualificado, mais desenvolvido ao 

nível económico, social e humano, 

e com elevados patamares de qua-

lidade de vida. Em pouco mais de 

duas décadas ergueram-se novos 

equipamentos e infraestruturas de 

saúde, de apoio social, educativo e 

desportivo de elevada qualidade e 

com múltiplas valências, além de 

dezenas de novos espaços verdes, 

de lazer e fruição. Destaco equipa-

mentos e serviços de qualidade e 

proximidade como a Loja do Cida-

dão, o Julgado de Paz, o incontor-

nável Pavilhão Multiusos, palco de 

inúmeros eventos de índole metro-

politana, nacional e internacional, o 

Centro Cultural Malaposta, o Centro 

de Exposições ou a Casa da Juven-

tude. Destaco, também, uma agen-

da municipal permanente e repleta 

de desafios e iniciativas nas mais 

diversas áreas, do desporto à cultu-

ra, da juventude ao associativismo, 

passando por inúmeros festivais e 

momentos como a Bienal de Cultu-

ras Lusófonas, o Festival das Sopas, 

o Festival da Marmelada Branca de 

Odivelas, a Semana do Desporto 

ou o Mês da Juventude. Odivelas 

é hoje um concelho com vida e 

dinâmica própria, onde é possível 

usufruir com facilidade de serviços 

distintos e atividades diversas. 

Odivelas está bem servida em 

termos de acessibilidades? O 

prolongamento do Metro até 

Loures continua a ser um de-

sígnio para este ano?

Tal como já tive a oportunidade 

de referir, Odivelas é um concelho 

com localização privilegiada e, sem 

dúvida, um dos municípios da AML 
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com melhores acessibilidades no 

contexto metropolitano. Estamos 

na primeira coroa da capital e be-

neficiamos de acessos imediatos a 

Lisboa, à A8, à A9, à CRIL, à A5 e 

a toda a rede rodoviária nacional, 

por diversos locais do Concelho. 

Rapidamente encontramos vias 

que nos ligam ao norte, ao centro 

e ao sul do país. Aliás, esta situação 

geográfica de excelência esteve na 

base da decisão de muitas famílias 

em escolher Odivelas para residir. O 

prolongamento do Metro a norte do 

concelho de Odivelas é uma neces-

sidade premente e imperiosa, pelo 

qual me tenho batido com grande 

determinação. Além da importância 

desta expansão para as populações 

dos concelhos de Loures, Mafra, So-

bral de Monte Agraço, Arruda dos 

Vinhos, Torres Vedras, etc., existem 

vários benefícios, também, para a 

cidade de Odivelas que, diariamen-

te, é fustigada pelo estacionamen-

to massivo de todos aqueles que, 

oriundos desses territórios, acedem 

à rede de Metro nas estações de 

Odivelas e do Senhor Roubado 

para se dirigirem para a capital. 

São milhares de viaturas que, todos 

os dias, parqueiam em Odivelas, 

congestionando o estacionamento 

e trazendo muitas viaturas para a 

rede viária concelhia. O prolonga-

mento da rede de Metro a norte de 

Odivelas traria melhor mobilidade 

interna e mais estacionamento para 

aqueles que aqui residem e traba-

lham. Este é um tema que merece 

uma resposta efetiva e urgente por 

parte da administração central.

RIQUEZA HISTÓRICA

Do ponto de vista do turismo, 

o que é que Odivelas tem para 

oferecer, nomeadamente no 

que se refere ao património, 

hotelaria e restauração?

O concelho tem uma história recen-

te, mas o passado deste território 

atravessa muitos séculos e impor-

tantes momentos do percurso de 

Portugal enquanto País. D. Dinis, um 

dos reis mais destacados da nossa 

História, encontra-se sepultado no 

emblemático Mosteiro de São Dinis 

e São Bernardo, um monumento de 

reconhecido prestígio e com grande 

A câmara municipal desenvolve, 

de forma permanente, uma agen-

da diversificada em atividades de 

âmbito social, cultural, desportivo 

e de lazer, com o objetivo claro de 

proporcionar formas de ocupação 

e enriquecimento ao quotidiano 

dos odivelenses e de todos aque-

les que visitam o território, afirma 

Hugo Martins. “Contamos com 

inúmeras iniciativas de caráter 

regular, que passam por eventos 

de natureza municipal, nacional e 

internacional. Destaco o Festival 

da Sopa em Caneças, o Festival 

da Marmelada Branca de Odive-

las, a Semana do Desporto, o Mês 

da Juventude, o Cinema ao Luar, 

a Oração pela Paz, o Mês Sénior 

ou a Bienal de Culturas Lusófonas, 

um grandioso evento de unifi-

cação e consolidação cultural de 

considerável sucesso e projeção 

além-fronteiras”, refere. Salien-

ta ainda as produções do Centro 

Cultural Malaposta e as diversas 

competições que se realizam no 

Pavilhão Multiusos de Odivelas.

Agenda cultura diversificada

significado histórico e cultural, cuja 

construção remonta ao séc. XIII. 

Aqui nasceu a famosa Marmelada 

Branca de Odivelas, uma iguaria que 

marca a identidade do município e 

que já conquistou uma posição só-

lida no roteiro atual da gastronomia 

e doçaria conventual, em termos 

nacionais. Mas destaco, igualmente, 

outros monumentos tão distintos 

como a Anta de Pedras Grandes em 

Caneças, a Igreja Matriz de Odivelas, 

a Igreja Matriz da Póvoa de Santo 

Adrião, o Memorial de Odivelas, o 

Padrão do Senhor Roubado, o Centro 

Cultural da Malaposta, a Biblioteca 

Municipal D. Dinis ou as famosas 

Fontes de Caneças, imortalizadas 

no filme “Aldeia da Roupa Branca”. 

Acarinhamos, também, no nosso 

território, a expressão maior do ber-

ço da democracia, um monumento 

macional com um significado ímpar 

na nossa História contemporânea, o 

“Posto de Comando do Movimento 

das Forças Armadas”, na Pontinha, 

que nos relembra, dia após dia, os 

mais elevados valores da Revolução 

de Abril e que representa a maior 

conquista que um povo pode ter, a 

sua liberdade.

O Mosteiro de Odivelas passou 

recentemente para a gestão da 

autarquia. Que projetos há para 

este monumento identitário 

dos odivelenses?

Neste local funcionou, durante 

mais de um século, o Instituto de 

Odivelas, uma instituição de ensi-

Odivelas 
afirmou-se, 
em definitivo, 
no contexto 
metropolitano 
e os números 
demonstram 
a evolução e a 
confiança que 
tem vindo a ser 
depositada no 
nosso território
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no de referência nacional que en-

cerrou portas no final do ano letivo 

2014/2015, por decisão do anterior 

governo. Muitas foram as diligências, 

institucionais e públicas, levadas a 

efeito para impedir esse desfecho. 

Algumas delas, inclusive, promovidas 

pela sociedade civil, como também 

pelas alunas e ex-alunas do Instituto. 

Infelizmente, não foi possível contra-

riar esse incompreensível veredicto, 

que deixou devoluto um vasto patri-

mónio, sem perspetivas de usufruto 

nem qualquer projeto de utilização 

futura. Face ao prestígio, ao valor e 

ao significado histórico e cultural des-

te imóvel, e pela importância que se 

reveste para o concelho, para a sua 

identidade e suas raízes, a câmara 

municipal procurou uma solução que 

permitisse salvaguardar e valorizar 

este verdadeiro símbolo do nosso 

território. Queremos trazer uma nova 

vida ao Mosteiro S. Dinis e S. Bernar-

do e garantir a sua legítima fruição 

por parte da população residente e 

visitante. É esse o nosso principal 

objetivo. A câmara municipal irá re-

servar uma área para utilização dos 

seus serviços. Estamos, em simultâ-

neo, a desenvolver projetos para a 

criação de um centro interpretativo 

do mosteiro, que congregue igual-

mente vários momentos da história 

do território, assim como para a cons-

trução do grande parque da cidade, 

com ligação a toda a zona envol-

vente. Dinamizámos, recentemente, 

uma consulta pública para convidar 

outras entidades a ocupar os espaços 

remanescentes, que desenvolvam 

atividades que se adequem ao uso 

e à nobreza daquele espaço e o re-

sultado foi muito positivo. Uma resi-

dência universitária, uma instituição 

do ensino superior, uma escola de 

artes e música, etc., foram algumas 

das propostas que recebemos. O 

desafio é grande e muito em breve 

iremos apresentar publicamente o 

projeto integral que, estou certo, será 

do agrado geral.

Que outros projetos de recupe-

ração e valorização patrimonial 

estão previstos ou já em curso?

Temos vindo a investir com grande 

determinação na recuperação e na 

valorização do nosso património his-

tórico e nestes dois últimos anos de-

rio. Assumimos, recentemente, a 

gestão do Mosteiro de S. Dinis e 

S. Bernardo, com o compromis-

so de trazer uma nova vida para 

este monumento nacional de 

enorme valor histórico e cultural. 

Inaugurámos o novo e moderno 

Centro de Saúde de Odivelas, um 

equipamento deveras imprescin-

dível para o nosso território que 

serve cerca de 41.800 utentes. 

Estamos a concluir o projeto para 

iniciar a construção da nova Uni-

dade de Saúde de Famões. Te-

mos realizado um investimento 

sem precedentes na requalifica-

ção e na beneficiação do nosso 

parque escolar, com escolas mo-

dernas e reabilitadas, essenciais 

para melhorar a qualidade da 

educação no nosso concelho. Em 

setembro, foi inaugurada a nova 

EB Integrada dos Castanheiros, 

em Caneças, que resultou de 

um investimento municipal su-

perior a um milhão e meio de 

euros. Somos dos poucos mu-

nicípios do País que continua a 

dicámos mais de um milhão e meio 

de euros a esta vertente. A interven-

ção realizada na Anta das Pedras 

Grandes, em Caneças, a reabilitação 

da Quinta do Espírito Santo, o restau-

ro do painel de azulejos do Padrão 

do Senhor Roubado ou a recuperação 

do Túmulo de D. Dinis, em Odivelas, 

são disso claro exemplo e corolário. 

Mas estão, também, já adjudicadas 

diversas obras de reabilitação no 

centro urbano de Odivelas. Estas 

intervenções, que representam um 

investimento superior a três milhões 

de euros, visam criar mais bolsas de 

estacionamento, introduzir medidas 

de acalmia de tráfego, renovar a 

rede de abastecimento de água e 

reformular os pontos de recolha de 

resíduos urbanos, dando continuida-

de à requalificação do espaço público 

e da rede viária que o município tem 

vindo a desenvolver. Uma aposta na 

modernização, na mobilidade, na re-

vitalização do nosso comércio local, 

como também na salvaguarda e na 

reabilitação do nosso importante pa-

trimónio histórico e cultural.

MUNICÍPIO 
DE CONFIANÇA

Que balanço faz destes dois 

anos à frente da autarquia?

Assumi a presidência da Câmara 

Municipal de Odivelas em 2015, 

e, desde então, têm sido quatro 

anos muito estimulantes e extre-

mamente positivos. Temos tra-

balhado de forma empenhada, 

séria e responsável e isso é hoje 

amplamente reconhecido. Somos 

um município de confiança, com 

um desempenho e uma solidez 

financeira notáveis. Pagamos aos 

nossos fornecedores num prazo 

médio inferior a 14 dias e regis-

tamos, ainda, o segundo menor 

passivo por habitante da AML. 

Um município com 20 anos de 

existência, que nasceu necessa-

riamente endividado e que pas-

sou por um processo “doloroso” 

de instalação, com as dificulda-

des naturais que resultam não 

apenas da génese, mas também 

de toda afirmação de um territó-
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garantir três refeições escolares 

diárias (pequeno-almoço, almo-

ço e lanche) a todos os alunos 

da rede pública do Pré-escolar 

e do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Distribuímos, também, de forma 

totalmente gratuita, as fichas 

escolares até ao 6.º ano de es-

colaridade. Estas medidas têm 

constituído um apoio fundamen-

tal para o orçamento de muitas 

famílias do concelho, que podem 

canalizar essas verbas para ou-

tras necessidades essenciais. Em 

2018/2019 assumimo-nos, tam-

bém, como pioneiros no funcio-

namento do ano escolar em dois 

semestres letivos. Um ambicioso 

projeto coletivo, que envolveu 

toda a comunidade educativa, 

com um amplo sucesso e que se 

encontra, neste momento, a ser 

replicado em outros municípios 

do país. Criámos, igualmente, 

novas respostas sociais ao nível 

da infância, da deficiência e da 

3.ª idade, assim como projetos 

intergeracionais de natureza 

social, cultural e desportiva, di-

nâmicos e inovadores, de apoio 

aos diversos segmentos popula-

cionais. E, inevitavelmente, não 

podia deixar de assinalar que 

Odivelas foi eleita Cidade Euro-

peia do Desporto em 2020, uma 

escolha que reflete a aposta que 

o município tem vindo a realizar 

na promoção da atividade física 

e da prática desportiva, formal 

e informal. Entre muitas outras 

conquistas e projetos concreti-

zados, conseguimos demonstrar 

que é possível ter contas sólidas 

e, ao mesmo tempo, investir na 

modernização e no desenvol-

vimento económico e social do 

nosso concelho, nas pessoas e na 

sua qualidade de vida.

A ambição permanece e o 

progresso continua a ser uma 

conquista diária”. Continuam 

a ser pilares do seu mandato? 

Sem dúvida. A insatisfação per-

manente de um trabalho sempre 

incompleto, com dedicação diária 

e grande determinação para dar 

continuidade a este visível proje-

to de progresso e de modernida-

de para o concelho de Odivelas.

A proximidade da capital e 

as excelentes acessibilidades 

de que o concelho está servi-

do têm constituído um fator 

dissuasor ao investimento 

em unidades hoteleiras no 

município, cuja oferta, neste 

domínio, resume-se exclusiva-

mente a algumas habitações 

registadas como alojamento 

local, diz Hugo Martins. Neste 

contexto, recorda que este é 

um território com apenas 27 

km2 e com grande densidade 

populacional, onde escasseiam 

terrenos disponíveis com as 

caraterísticas adequadas para 

esse efeito. “Não obstante, ao 

longo deste ano temos vindo a 

ser abordados por um conjunto 

de investidores do ramo com 

interesse em levar por diante 

investimentos dessa natureza 

no concelho”, refere.

Oferta de 
alojamento local

Somos, 
pelo quinto ano 
consecutivo, 
o concelho com 
a maior taxa 
de natalidade 
de Portugal 
Continental, 
invertendo a 
atual tendência 
demográfica 
nacional
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Cresci no Alto de Santo Amaro. Sou das que brin-

cava na rua, jogava à apanhada e à sirumba. 

O jardim do Alto de Santo Amaro é meu, era a 

minha segunda casa... não havia relógios, nem 

telefones. Quando era hora de jantar, a minha 

mãe chamava-me da varanda. O largo da capeli-

nha continua a ter das vistas mais bonitas sobre o 

Tejo, era para lá que íamos brincar às escondidas 

e foi lá também que tive catequese durante anos. 

O palácio dos Condes de Vale Flor abria-se aos do-

mingos para a missa na pequenina e maravilhosa 

capelinha privada da família. Eu e os meus irmãos 

adorávamos os domingos, porque podíamos ficar 

a brincar no jardim do palácio e, por vezes, ir até 

às cavalariças também, se o portão estivesse 

aberto. Este palácio hoje é o Pestana Hotel. 

A MINHA LISBOA SECRETA

também sociais, como o mercado de doação de 

roupa, que se faz ali de vez em quando. Beber 

uma cerveja na varanda do São Jorge depois de 

uma sessão de cinema no verão, não tem preço 

e ir ao Hot Clube de vez em quando ouvir um 

bom jazz também não. 

Ainda por estes lados, quem para no Jardim do 

Torel descobre um segredo muito bem guarda-

do... além da desafogada vista, este jardim/mi-

radouro conta com uma escola primária. O meu 

filho já não brinca na rua como eu brinquei, mas 

teve a felicidade de estudar nesta escola pública, 

a Escola de São José, e desse modo passar os in-

tervalos a brincar num miradouro. Um privilégio! 

Sou uma apaixonada pela minha cidade, todos 

os anos descubro mais um recanto, mais um 

bairro. Nos últimos dois anos, estive a estudar 

Pintura na escola de artes visuais ArCo, instalada 

no antigo mercado de Xabregas. Que bonita fi-

cou a conversão do mercado em escola! Curiosa 

como sou, investiguei o bairro todo, descobri a 

melhor tasquinha, as melhores velharias e os 

bonitos jardins de algumas quintas e palacetes 

antigos e abandonados.  

Há muito para ver em Lisboa, para além do 

que vem nos guias turísticos. É sair de casa um 

dia sem destino e descobrir por si mesmo.... 

Lisboa linda!

A apresentadora de televisão Leonor Poeiras, autora deste Postal, revela-se uma 
“apaixonada” por Lisboa, onde nasceu, passou a infância e agora vive. Descreve-se 
como sendo “da Baixa, do Chiado, da Avenida da Liberdade e do Jardim do Torel”. 
Cresceu no Alto de Santo Amaro e ainda hoje continua a descobrir 
e redescobrir a “sua” cidade. 

Mas, a minha Lisboa ocupa mais espaço. Eu sou 

da Baixa, do Chiado, da Avenida da Liberdade e 

do Jardim do Torel. Gosto dos mercadinhos de 

antiguidades e dos de artesanato que fazem na 

Praça da Alegria. Subir a avenida com tempo e 

calma e olhar para cima e ver as folhas dos plá-

tanos a dar-nos sombra fresca, olhar para a di-

reita e ver uma escultura do Rui Chafes mesmo 

ali ao nosso lado, a avenida é um museu ao ar 

livre e é palco de muitas atividades culturais e 
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VILA SASSETTI

UM CHALÉ ESCONDIDO ENTRE A PAISAGEM 
Utilizado por quem se encontra no centro histórico e se quer dirigir ao Palácio da Pena 
ou ao Castelo dos Mouros a pé, sem recorrer à estrada, assim como por quem pretende 
apenas passear por Sintra, o caminho da Vila Sassetti foi inaugurado pela Parques de Sintra 
em 2016 e pode descrever-se como um caminho sinuoso que combina a arquitetura de um 
edifício fora do comum com o verde da restante paisagem. Na vertente norte da serra, a 
área de, aproximadamente, 12.000 m2 conjuga um jardim diversificado com água artificial, 
num percurso de 1850 metros, onde também se encontram o chalé, os edifícios anexos, 
assim como a casa do caseiro. A propriedade, desenhada pelo arquiteto Luigi Manini, 
entre 1890 e 1894, foi mandada edificar por Victor Sassetti, para habitação estival.

VICTOR SASSETTI

Victor Carlos Sassetti nasceu em Sintra e foi um 

conhecido proprietário da segunda metade do 

século XIX. Herdou dos pais o Hotel Victor, por 

onde tinham o hábito de passar alguns aristo-

cratas da época, como Ramalho Ortigão, Alberto 

Pimentel e Eça de Queirós, que chegou a fazer 

uma referência na obra “Os Maias”, descreven-

do-o como “um notável lugar”, ou Camilo Caste-

lo Branco, que também o menciona em “A Que-

da dum Anjo”. No entanto, foi com a exploração 

do Braganza Hotel, em Lisboa, que veio a ganhar 

destaque enquanto empresário. A unidade ho-

teleira lisboeta ganhou fama e era frequentada 

por políticos, diplomatas, artistas de ópera e ou-

tras personalidades ilustres. 

O empresário tinha por eleição o lugar onde 

nasceu, razão pela qual, em 1890, adquiriu 

terrenos na serra e construiu um discreto 

chalé entre a vila e o castelo dos Mouros. 

Entregou a obra a um arquiteto seu amigo, 

Luigi Manini, que teve em conta o conforto 

e o recato da família, o que explica que, ao 

contrário dos restantes palácios e chalés que 

se encontram na serra, este fica longe da es-

trada, tornando o espaço mais intimista, iso-

lado e privativo. O imóvel destaca-se pelo seu 

estilo florentino quatrocentista, sendo a sua 

traçada e estrutura pautadas pela rusticida-

de. Construído em pedra em sentido vertical 

e numa superfície desnivelada, é composto 

por um torreão cilíndrico central e dois corpos 

adossados com registos e volumes diferentes. 
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Eça de Queirós 
chegou a fazer 
uma referência na 
obra “Os Maias”, 
descrevendo-o 
como “um notável 
lugar”

outras alterações, nomeadamente, a deslocação 

da porta de entrada para sul e a colocação de 

grades de ferro nas janelas. Em 1958, data do 

fim desta renovação, a propriedade muda de 

nome para Quinta da Amizade. Até 2004, altu-

ra em que foi adquirida pela Câmara Municipal 

de Sintra, pertenceu ainda a Isabel Maria Castro 

Santos e a Sara Gabriel Teixeira de Albergaria.

A VILA 

O edifício era composto por três pisos, sendo que, 

no primeiro, se encontrava o vestíbulo de entra-

da, decorado com painéis com cenas de caça nas 

paredes de granito e pedra. No torreão central, 

situava-se a sala de desenho, que possuía azu-

lejos que ilustravam a história da quinta e era la-

deada pela sala de jantar, cuja planta tinha forma 

pentagonal. Ainda no piso térreo havia mais uma 

sala com lareira, uma cozinha e dois quartos. 

Uma escada de granito dava acesso ao segundo 

andar, onde se encontrava outro vestíbulo, uma 

sala de estar, adornada com azulejos geométri-

cos dos séculos XIV e XV, e um corredor que dava 

acesso ao quarto principal, assim como à bibliote-

ca e à casa de banho. Nesta área, existia também 

uma porta para o jardim. No último patamar, a 

que se acedia através de uma escadaria em espi-

ral, situava-se um quarto de dormir. O jardim era 

composto por uma panóplia de espécies de plan-

tas, entre elas cameleiras, centúrias, magnólias, 

laranjeiras, palmeiras, limoeiros e velhos cedros 

libaneses. Várias fontes e canteiros de buxo com-

pletavam este espaço verde.

RECENTES INTERVENÇÕES

A propriedade pertence à Sociedade Parques de 

Sintra Monte da Lua desde o início desta década 

e, antes de se tornar um local de passagem aber-

to ao público, foi submetida a algumas alterações. 

Assim, no edifício principal realizaram-se obras 

de restauro das fachadas e dos elementos deco-

rativos, de que são exemplo os painéis de azulejo 

do século XVII. A tipologia original da cobertura 

de todos os edifícios foi reposta. Os telhados 

mantêm a sua origem mourisca, com um cunho 

arcaico e telhas com desenho e material próprio 

para facilitar o escoamento da água. No jardim 

que rodeia a casa, substituiu-se o pavimento por 

calçada e os muros passaram a ser constituídos 

por pedra de granito. Os canteiros ganharam 

nova vida, tendo sido adquiridas plantas idênticas 

às que existiam na propriedade no século XIX, e 

a pérgula ganhou nova cobertura, também esta 

idêntica à que existia anteriormente, recorrendo-

-se a registos fotográficos da época. Foi criado 

um sistema de rega, e feitas recuperações para 

a impermeabilização do depósito e dos tanques 

que alimentam a linha de água artificial. Tam-

bém os portões e as portas dos edifícios anexos 

foram substituídos e uniformizados. Nesta inter-

venção, foram igualmente criados uma rede de 

esgotos, de abastecimento de água potável, um 

sistema de energia e telecomunicações. 

Possui telhados de água e chaminés descen-

tradas. As janelas procuram aproximar-se das 

origens árabes de Sintra, derivando, por isso, 

para um estilo mais arabizante, sendo algu-

mas delas emolduradas com arcos de tijolo. Os 

balcões cumprem o propósito da localização, 

permitem observar a paisagem da planície, o 

horizonte até ao mar e ainda a vista da própria 

serra e dos seus vários palácios que a com-

põem. Quando desenhou o projeto, o arquiteto 

não se limitou à casa, planificou também o es-

paço envolvente, transformando-o num jardim 

composto por pequenos lagos, alguns regatos, 

cascatas e fios de água que se misturam com a 

componente vegetal plantada de forma estra-

tégica, isto é, para manter a vista desafogada. 

Em dezembro de 1915, Victor Sasseti morre de-

vido à epidemia da gripe, herdando a vila a sua 

mulher, Mary, e o filho, Carlos. Alugaram-na a 

Calouste Gulbenkian, que fez uso do espaço de 

forma esporádica, entre os anos de 1920 e 1955. 

Posteriormente, a vila foi vendida a Isabel Luísa 

Real, que a mandou ampliar, de modo a incluir 

mais salas no edifício principal, acrescentando 

também o atual corpo nascente, instalações 

sanitárias e a casa do caseiro. Realizou ainda 
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MARTHA STEWART

EX-APRESENTADORA NORTE-AMERICANA 
RENDEU-SE A LISBOA
A capital portuguesa continua a atrair personalidades de todo o mundo. 
Neste outono, quem passeou pelas ruas da cidade foi a ex-apresentadora 
de televisão e empresária norte-americana Martha Stewart, acompanhada 
pelo seu “braço direito”, produtor e amigo, Kevin Sharkey. 

CALÇADA PORTUGUESA

Durante a sua visita, Martha Stewart, por muitos 

considerada “guru do lifestyle”, deu também des-

taque à calçada portuguesa, publicando vários dos 

padrões que encontrou pelo chão da capital. Para 

explicar a publicação de seis fotografias relativas a 

este tema, esclarece os seguidores que “existe uma 

tradição de calçada em Portugal, onde os pedreiros 

se sentam em fila e batem cubos de pedra, criando 

praças, calçadas e corredores. Existem infinitos pa-

drões e tamanhos”. Esta pavimentação da cidade 

remota ao tempo em que a Península Ibérica esta-

va sob ocupação romana. Com os anos e o aumen-

to da densidade populacional, foi-se alastrando das 

vias principais para grande parte das ruas da cidade. 

No entanto, o terramoto de 1755 pouco deixou. O 

primeiro registo fotográfico conhecido, do que hoje 

consideramos calçada portuguesa, remota a 1842, 

quando o Castelo de São Jorge estava ocupado pelo 

CASTANHAS ASSADAS

A visita foi de curta duração, mas o encanto foi 

notório nas redes sociais. Tanto a conhecida apre-

sentadora como o assistente foram registando 

pormenores da cidade, sobretudo no Instagram. 

Chegaram no dia de São Martinho, data que, em 

Portugal, se associa à maturação e prova do vinho 

do ano e à apanha da castanha. Diz a tradição 

que neste dia se faça um magusto, com casta-

nhas assadas, por vezes, figos secos e nozes, mas 

sobretudo água-pé, — uma bebida alcoólica que 

resulta da adição de água a bagaço de uva, ou 

jeropiga. Sendo época de magusto, não espanta 

que pelas ruas da cidade se encontrem pessoas 

a assar e a vender o fruto do momento. Martha 

Stewart não pôde deixar de provar e de registar o 

momento: publicou uma fotografia dos assadores 

legendando-a com a frase “Castanhas assadas 

nas ruas de Lisboa, que delicioso”. 
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Batalhão de Caçadores N.º 5, comandado pelo te-

nente general Eusébio Furtado. Narra a história que 

o militar mandou calcetar a parada do quartel apro-

veitando a mão de obra dos presos da cadeia do 

Limoeiro. Utilizando pedra calcária branca e basalto 

preto criou-se o primeiro tapete calcetado com pa-

drão em ziguezague. A ideia original ganhou no-

toriedade e seis anos mais tarde, sob orientação 

do mesmo tenente general, a praça do Rossio foi 

igualmente decorada a branco e preto.  

MUSEU DO AZULEJO

Através de uma fotografia em que a empresária 

e o produtor se encontram atrás de um painel de 

cartão, deixando visíveis apenas as caras e criando, 

assim, a ilusão de se encontrarem “mascarados” 

de uma dama e um soldado de outros tempos, é 

possível perceber que tiveram a oportunidade de 

explorar o Museu do Azulejo. Um espaço de bele-

za incontornável que se distingue pela quantidade 

de talha dourada e de painéis decorativos da tipi-

camente portuguesa cerâmica azul e branca.  Na 

legenda, Martha Stewart descreve o museu como 

um “extraordinário local para visitar e aprender 

imenso sobre esta magnífica arte de produção de 

azulejo”. E Kevin Sharkey também partilhou um ins-

tantâneo da visita, concretamente, uma fotografia 

de uma passagem entre salas, onde todas as pare-

des que se podem ver estão revestidas a azulejo. 

O produtor classifica o museu como um lugar “ins-

pirador”. Antes de ter sido convertido em museu, 

este edifício era o Convento da Madre de Deus. Foi 

construído, em 1522, para albergar as freiras da Or-

dem de Santa Clara e, com o passar dos séculos, 

foi sofrendo obras de ampliação e algumas modifi-

cações. Só em 1965 se oficializou que seria a casa 

nacional do azulejo, dedicado a estudar, conservar 

e divulgar exemplares representativos da evolução 

da cerâmica e do azulejo em Portugal. 

SINTRA 

Nesta passagem por Lisboa, Martha e o seu pro-

dutor pararam ainda em Sintra: a ex-apresentadora 

de televisão não partilhou nas suas redes qualquer 

fotografia, mas Kevin não resistiu a publicar uma 

imagem na Sala dos Brasões, no Palácio Nacional 

de Sintra. “Olhem para cima”, convida, na legenda, 

fazendo referência à decoração do teto.  Mandado 

decorar por D. Manuel I, este salão reúne todas as 

insígnias e brasões das 72 famílias de nobres por-

tugueses mais influentes daquele tempo. O registo 

heráldico do século XVI pintado na cúpula é uma 

referência, ainda hoje, procurada por portugueses 

e luso-descendentes de todo o mundo. 

GASTRONOMIA 

Como “guru do lifestyle”, Martha Stewart 

não podia deixar de fazer referências à 

gastronomia portuguesa e a alguns restau-

rantes de renome na capital. Na sua primeira 

noite, jantou no Belcanto, o restaurante do 

chef José Avillez com duas estrelas Michelin 

e que descreveu como sendo “maravilhoso”, 

na legenda dos vários pratos e bebidas que 

fotografou antes da degustação. Na noite se-

guinte, a paragem foi à beira do rio Tejo, no 

Feitoria, do chef João Rodrigues e com uma 

estrela Michelin, onde a ex-apresentadora 

apreciou um “saboroso menu acompanhado 

por excelentes vinhos”, como demonstra no 

seu perfil da rede social. Durante a visita, os 

norte-americanos ficaram instalados no Hotel 

Ritz Lisbon Four Seasons e, apesar de a em-

presária não ter feito referência no Instagram, 

Kevin Sharkey recolheu algumas imagens dos 

espaços comuns, revelando a “grande inspira-

ção” de Henri Samuel, um aclamado designer 

de interiores francês e autor das obras que 

adornam o hotel. Por fim, antes do regresso 

aos Estados Unidos, o produtor deixou na le-

genda da sua última fotografia em Lisboa, que 

retrata a Praça do Comércio, vista do Tejo para 

o arco da Rua Augusta, uma mensagem para 

os amigos e seguidores: “Se ainda não vieram 

visitar Portugal têm de vir. Bonitas pessoas, 

bonita cultura, bonito país. Verdadeiramente 

europeu”. 
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OXFORD ECONOMICS

APOSTAR NA DIGITALIZAÇÃO DO TURISMO 
A indústria turística portuguesa tem vindo a apostar cada vez mais na digitalização. 
E, segundo um estudo encomendado pela Google à Oxford Economics, o investimento 
nas infraestruturas e competências digitais, assim como no aumento da atividade 
tecnológica, poderão gerar, nos próximos anos, 50 mil novos postos de trabalho. 
O estudo estima que os impactos sobre o emprego tragam adicionalmente 1,3 mil 
milhões de euros de gastos com turismo. 

UTILIZAÇÃO DO TELEMÓVEL 

Em Portugal, o turismo pode continuar a crescer 

potenciado pela aposta no online. Quem o afirma 

é o managing director da divisão de Economia do 

Turismo da Oxford Economics, David Goodger. A 

empresa de análise de dados concluiu que 87% 

dos jovens da geração millennial considera que, 

para realizar uma viagem, o equipamento mais 

essencial é o smartphone e que 61% dos via-

jantes faz downloads de aplicações relacionadas 

com a viagem. Revela ainda que 80% das des-

locações são influenciadas por conteúdos online, 

pois é, cada vez mais, através de dispositivos 

móveis que se pesquisam destinos turísticos, seja 

antes, durante ou depois da viagem. 

Sabendo-se que o smartphone é essencial para 

a experiência dos utilizadores, o tempo e o 

desempenho das ações que este desencadeia 

são fundamentais. A Google já realizou vários 

estudos sobre o tempo que os websites demo-

ram a carregar e o número de pessoas que, 

efetivamente, visita as páginas. A conclusão foi 

a de que os websites que ficam visíveis em cin-

co segundos conseguem obter até duas vezes 

mais receitas de publicidade do que os que de-

moram cerca de 19 segundos a carregar; e ou-

tra conclusão relevante prendeu-se com o facto 

de 53% das visitas a websites via telemóvel 

serem abortadas quando a informação demora 

mais de três segundos a ficar visível, percen-

tagem que vai aumentando à medida que o 

tempo de espera cresce. A Oxford Economics 

aponta ainda para o facto de, em comparação 

com os portugueses, os visitantes estrangeiros 

serem quem mais utiliza os serviços digitais e, 

nesse sentido, recomenda que as empresas do 

setor de viagens invistam em estratégias de 
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negócios online e as direcionem para os requi-

sitos dos turistas internacionais.

LITERACIA DIGITAL

Apesar de as empresas portuguesas ligadas à ati-

vidade turística se situarem abaixo da média da 

União Europeia no que diz respeito à adoção das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), a 

multinacional ressalva que, em Portugal, 40% da 

ocupação dos alojamentos é comprada em plata-

formas, websites e agências de viagens na Internet. 

Em contrapartida, noutros setores, as ferramentas 

digitais para a obtenção de serviços são utilizadas 

por apenas 18% das pessoas. David Goodger res-

salva que “as interações online podem estimular a 

procura e ajudar a ganhar participação de mercado”. 

Este estudo demonstra que a inovação aumenta a 

produtividade entre 5% e 13%, com impactos posi-

tivos para os turistas. Neste sentido, não só as gran-

des companhias irão beneficiar com a aposta no 

digital, como, ao proporcionar serviços mais adequa-

dos aos visitantes, as empresas de menor dimensão 

irão conseguir competir no mesmo mercado. O in-

dustry manager da Google, José Maria Júdice, para 

o turismo em Portugal, explica que “as pequenas 

empresas são um motor essencial de inovação e 

de crescimento da economia”, acrescentando que, 

“embora a Internet tenha criado novas oportunida-

des, também introduziu complexidade”, o que faz 

com que muitos proprietários não tenham tempo 

para explorar as novas potencialidades, apesar de 

saberem que “o sucesso depende de encontrarem 

novos clientes e mantê-los”.

A empresa de análise quantitativa de 

dados deixa algumas sugestões para os 

agentes da indústria do turismo melhora-

rem a presença online, a saber: 

>> Direcionar as estratégias de negócio 

online para os requisitos dos turistas in-

ternacionais;

>> Direcionar a oferta, não apenas para o 

publico português, mas também concentrar 

esforços para satisfazer as preferências dos 

viajantes internacionais, sobretudo oriundos 

dos mercados de maior dimensão;

>> Estar presente na web e nas várias pla-

taformas digitais, de forma a que os des-

tinos turísticos, ou serviços, estejam pre-

parados para interagir com os visitantes;

>> Investir na criação de competências digi-

tais e de análise de dados para aumentar 

a competitividade de Portugal, enquanto 

destino turístico;

>> Utilizar os dados digitais para estudar os 

interesses dos viajantes, de que forma a 

os utilizadores interajam com a empresa;

>> Criar anúncios online para atingir maior 

número de cibernautas e potenciar a 

compra de serviços;

>> Participar em cursos, quer via Internet, 

quer presenciais, para adquirir e melhorar 

competências digitais que ajudam a ini-

ciar um negócio e a acelera-lo.

Potenciar competências

APOSTAR NOS MERCADOS 
EMERGENTES

Os mercados como o Brasil e os Estados Uni-

dos têm ganho preponderância nos últimos 

anos no turismo nacional. No entanto, os 

visitantes provenientes destes países nem 

sempre se interessam pelas mesmas regiões 

e atividades que Portugal tem para oferecer. 

A Oxford Economics afirma que o reforço da 

conetividade e das competências digitais per-

mite captar mais turistas, destes mercados, 

potenciando o aumento das receitas. José Ma-

ria Júdice realça que, “hoje, é absolutamente 

crítico que a tomada de decisões e a defini-

ção de objetivos e prioridades pelos diversos 

atores públicos e privados no turismo nacional 

se baseiem na análise regular de insights, de 

forma a entender a jornada do utilizador”, 

isto é, aproveitar a tecnologia disponível para 

analisar e compreender as necessidades e os 

interesses dos viajantes.

80% das 
deslocações são 
influenciadas por 
conteúdos online, 
pois é, cada vez 
mais, através 
de dispositivos 
móveis que 
se pesquisam 
destinos 
turísticos, seja 
antes, durante ou 
depois da viagem
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NOVEMBRO 2019

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
>> Dia 7 – FALSEC;

>> De 14 a 19 – Congresso da APAVT;

>> Dia 27 – Apresentação do Novo Cais de Lisboa;

>> Dia 28 – Reunião de direção.

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

Restaurantes 15

Alojamento 9

Agências de viagens 12

Passeios e circuitos 16

Transferes e rent-a-car 6

Catering e gastronomia 5

Outros 8

TOTAL 71

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de novembro, foram enviadas 28 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 novembro, foram enviados os seguintes e-mailings:

>> Convite para apresentação do Novo Cais de Lisboa;

>> Abertura de inscrições no Portal Feiras e Eventos – Turismo de Portugal.

PROMOÇÃO TURÍSTICA

PROMOÇÃO DO DESTINO – CANAIS ONLINE  
– PROJETO DIGITAL

POSTS REDES SOCIAIS
>> Facebook  62

>> Twitter  69

>> Instagram 63

>> Pinterest  73

>> YouTube  1

> VISITAS AO SITE:  223.927

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS CERTAMES GENE-
RALISTAS (FITUR, TRAVEL WEEK, ITB, WTM, TOP RESA, 
ARABIAN TRAVEL MARKET, ITB CHINA, TOURNATOUR, 
WORKSHOPS TURISMO DE PORTUGAL E OUTROS CERTA-
MES)

>> MULTIMERCADOS – Gestão da participação da ARPT Lisboa e do seu trade 

nos certames internacionais de 2019, através do portal Feiras do TP;

>> WORKSHOP TURISMO DE PORTUGAL – Travel Trade China;

>> MULTIMERCADOS – Gestão da participação, organização e coordenação 

da participação de Portugal e do seu trade nos certames internacionais 

de 2019;

>>WORLD TRAVEL MARKET.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS
>> AUSTRALIA – Fam Trip “Qatar Airways”. Programa realizado em Lisboa e 

na Região de Lisboa. Presentes 16 elementos;

>> CHINA – Fam Trip “Workshop China”. Programa realizado em Lisboa e na 

Região de Lisboa. Presentes 50 elementos;

>> USA – Fam Trip “Martinhal Cascais/USA”. Programa realizado em Lisboa 

e na Região de Lisboa. Presentes 12 elementos;

PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>> Participação na revista Publituris de novembro, edição para a feira World 

Travel Market, com um anúncio publicitário;

>> Participação na revista Turisver, de novembro, edição para a feira World 

Travel Market, com um anúncio publicitário.

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>> ALEMANHA – Revista “Arch+”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

um elemento;

>> AÚSTRIA – Revista “Architektur”;

>> BRASIL – Blogue “D&D Mundo Fora”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes três elementos;

>> BRASIL – Blogue “O Tempo”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

um elemento;

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

elemento;

>> ESPANHA – “Cosmetik Trip”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 14 

elementos dos seguintes meios de comunicação: 

>> Suplemento do Jornal “ABC”; 

>> Blogue “Guapayconestilo”; 

>> Blogue “Cosmetik”; 

>> Instagramer “Gema Amil”; 

>> Instagramer “@_esti_”; 

>> Blogue “Mi Aventura com la moda”; 

>> Blogue “LoDicelsa”; 

>> Blogue “Bymyheels”; 
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>> Blogue “Martidamainstyle”; 

>> Blogue “LoveYoli“.

>> ESPANHA – Jornal “ABC”. Programa realizado em Lisboa. Presente um 

elemento;

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

um elemento;

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

elemento;

>> FINLÂNDIA – Revista “Viinilethi”. Programa realizado em Lisboa, Setúbal, 

Palmela, Azeitão, Sesimbra, Mafra e Ericeira. Presentes dois elementos;

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

um elemento;

>> INDONÉSIA – Blogue WIMPOTOGRAPHY. Programa realizado em Lisboa e 

na Região de Lisboa. Presente um elemento;

>> ITÁLIA – “Grupo TAP”. Programa realizado em Lisboa. Presentes nove 

elementos dos seguintes meios de comunicação: 

>> Jornal “La Repubblica”; 

>> Revista “Touring Club Italiano”; 

>> Revista “Marco Polo”; 

>> Revista “Grazia”; 

>> Revista “TTG Italia trade”.

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

um elemento;

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

um elemento;

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

elemento;

>> NOVA ZELÂNDIA – Revista “Let’s Travel”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

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

Presente um elemento;

>> REINO UNIDO – Revista “Express Saturday”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes dois elementos;

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

Presente um elemento;

>> REINO UNIDO – Jornal “The Economist”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente um elemento;

>> TURQUIA – Programa “Digiturk”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 
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quatro elementos.

OUTROS

APOIO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO
>> BRASIL – Blogue “Youmustgo”;

>> BRASIL – Agência de notícias “Sputnik”;

>> ESPANHA – Revista “Conde Nast Traveler”;

>> ESPANHA – Blogue “Ruta en Familia”;

>> IRLANDA – Jornal “The Independent”;

>> POLÓNIA – Revista de bordo “Wizz Air”;

>> REINO UNIDO – “EasyJet Inflight magazine”;

>> REINO UNIDO – Revista “Radio Times”;

>> REINO UNIDO – Revista “Times Luxury”.

ENTREVISTAS:
>> ITÁLIA – TV “RAI”

OUTROS:
>> OMÃ – Representação – WTA;

>> IRLANDA – Apresentação de Lisboa a representantes da associação de 

restaurantes.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM CERTAMES ESPECIALI-
ZADOS DE MI (EIBTM, IMEX E IMEX AMÉRICA)
>> De 19 a 21 de novembro – Realizou-se a 32.ª edição do EIBTM 2019 (17.ª 

em Barcelona), uma das maiores feiras Meeting and Incentives. Presentes 

39 associados do Turismo de Lisboa e um total de 73 expositores no stand 

de Portugal LCB, representado por duas pessoas com duas agendas de 

reuniões com HB.

PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>> Event Point, CMW, ICCA, Convention Source

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

corporate e associativos 2020-2025;

>> Candidaturas no âmbito do Programa Lisboa – 2.

APOIO NAS EDIÇÕES EM LISBOA
>> ESN– Erasmus; 

>> Congresso Dentistas; 

>> European Patent Institute;

>> Europeana;

>> PTIM; 

>> Vesuvius Conference;

>> Erasmus Student Network - Council of National Delegates;

>> Elex; 

>> III International Workshop on Chemistry of Group; 

>> GS1 General Assembly 2020;

>> Meeting “ELEVATE 2020 – “Deteção precoce do cancro do colo do 

útero HP;

>> EAPD 2022.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>> Mercado Brasil – 1.ª Missão Empresarial Alagev MICE – Iniciativa da 

Alagev/ TempoVip Brasil. Apoio e organização com um dia de programa 

em Lisboa. Presentes 12 buyers corporate.

>> Mercado Benelux + France – Acção iniciativa do Hotel Corinthia. Presentes 

nove buyers. Apoio com refeição em restaurante associado; 

>> VI evento 2020 – 2 pessoas.
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FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS
>> DINAMARCA – Fam Trip “Green2Green/PAGS”. Programa realizado em 

Lisboa e na Região de Lisboa. Presentes 14 elementos;

>> DINAMARCA – Fam Trip “Caddie Golf/PAGS”. Programa realizado em 

Lisboa e na Região de Lisboa. Presentes sete elementos;

>> MULTIMERCADOS - Fam Trip “Portugal Calling the Nordics”. Programa 

realizado em Lisboa e na Região de Lisboa. Presentes 14 elementos.

PRESS TRIPS
>> REINO UNIDO – Press Trip “National Club Golfer”. Programa realizado em 

Lisboa e na Região de Lisboa. Presentes dois elementos.

PLANO DE COMERCIALIZAÇÃO 
E VENDAS

PROGRAMA DA INICIATIVA DAS EMPRESAS
>> Apoio aos pedidos de pagamento que as empresas têm de realizar até 

ao dia 9 de dezembro.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA
>> Edição do número 191 da Revista Institucional do Turismo de Lisboa (RTL).

MELHORIA DA INFORMAÇÃO 
E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

GUIA FOLLOW ME
>> Produção do n.º 287, de dezembro;

>> Actualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>>Lisboa – 114.874

>>Sintra – 19.861

>>Ericeira – 1.374

>>Arrábida – 749

>> TURISTAS ATENDIDOS TOTAL: 136.858

GESTÃO DA INFORMAÇÃO
>>Lisboa Story Centre – 8.193 visitantes

>>Arco da Rua Augusta – 11.156 visitantes

>>Mitos e Lendas de Sintra – 624 visitantes

>>Experiência Pilar7 – 5.050 visitantes

>>Lisboa Card – 21.485 cartões vendidos

>> PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 227
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_BY MORAZZO 
TOUR
A By Morazzo Tours, também conhecida por By 

Enzo Tour, foi criada para prestar um leque de 

serviços, não só turísticos, mas também sociais, 

culturais, recreativos e artísticos. Esta empresa 

produz, gere e organiza vários tipos de eventos, 

como visitas guiadas a monumentos e museus, 

animação turística e ainda rotas de exploração 

temática, de que são exemplo os percursos pelo 

estilo românico ou pelo megalitismo, que têm 

por objetivo a descoberta do património. Pro-

porciona também transporte personalizado de 

passageiros para todo o tipo de eventos. Deci-

diu associar-se à Turismo de Lisboa tendo em 

conta a projeção que a associação pode dar ao 

negócio. 

Rua Doutor Carlos Galrão, 20 A, Sobreiro

Tel.: 967 536 0 91

@BYENZOSTOURS

_TERRA LUSO
Localizada apenas a 45 minutos de Lisboa, a Ter-

ra Luso é uma quinta de alojamento local com 

vista para a Serra de Montejunto. Equipada com 

cinco quartos, todos com casa de banho privati-

va, televisão, aquecimento central e Wi-Fi, está 

preparada para acolher todos os que desejem 

visitar a região oeste. Proporciona ainda varia-

dos serviços, como o de deslocação de e para 

o aeroporto, massagens no quarto, cabeleireiro, 

manicure e tratamentos faciais e ainda de visita 

a pontos turísticos próximos.  A adesão à As-

sociação Turismo de Lisboa prendeu-se com o 

objetivo de melhorar a divulgação da quinta e 

da qualidade dos serviços que oferece.  

Rua das Flores, 50, Cadaval

Tel.: 915 398 498

www.terra-luso.com
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IBEROSTAR SELECTION LISBOA

CHEF É CAPITÃO 
DAS OLIMPÍADAS 
DE CULINÁRIA

O chef do restaurante do Iberostar Selection Lis-

bon foi escolhido para liderar o grupo de jovens 

da Associação Nacional de Cozinheiros Profissio-

nais de Portugal que irá participar na 25.ª edição 

das Olimpíadas de Culinária. Jorge Fernandes as-

sume o posto de capitão das equipas, que vão 

sendo eliminadas até restar a vencedora, que irá 

competir na final, em fevereiro do próximo ano, 

na Alemanha. Os treinos já estão a decorrer no 

hotel, associados ao conceito “Honest Food”, que 

promove o uso de produtos de qualidade, natu-

rais e caseiros, e ao movimento “Wave of Chan-

ge”, que visa o consumo responsável de peixe. 

Rua Castilho, 64, Lisboa

Tel.: 215 859 000

www.iberostar.com/pt/hoteis/lisboa

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

JOGOS REÚNEM 
17 MODALIDADES 
DESPORTIVAS

A partir de janeiro de 2020, vão regressar os 

Jogos de Oeiras, uma iniciativa que prevê juntar 

17 modalidades em, pelo menos, 30 eventos. 

Com o objetivo de dinamizar e cativar a ativida-

de desportiva, o município realiza, assim, a 2.ª 

edição deste projeto que tem especial enfoque 

nas crianças e jovens, mas que se estende a toda 

a família. Atletismo, ténis, basquetebol, andebol, 

futebol e futsal são os principais jogos em ação, 

num leque mais alargado de desportos para co-

nhecer e experimentar e de que são exemplo os 

encontros de BTT, judo, natação, parkour, skate e 

voleibol. 

Largo Marquês de Pombal, Oeiras

Tel.: 214 408 358 

www.cm-oeiras.pt

DOUBLETREE BY HILTON 
LISBON – FONTANA PARK 

APRESENTA 
CARDÁPIO FESTIVO

“Let’s Celebrate Christmas” e “Cheers! New 

Year” são os menus concebidos pela chef Victó-

ria Santos e servidos na noite de Natal e de Ano 

Novo no Doubletree By Hilton Lisbon. Assim, a 

consoada vai contar com uma bola de queijos 

portugueses como entrada, seguida de bacalhau 

confitado sobre legumes à Brás, peru recheado 

com castanhas caramelizada e enchidos assados; 

por fim, sugere-se um buffet de sobremesas típi-

cas natalícias. Na noite da passagem do ano, na 

ementa vão constar vieiras braseadas com aipo, 

atum marinado em soja e mirim com risotto de 

berbigão e, posteriormente, um magret de pato 

com puré de cenoura. Tal como no cardápio de 

Natal, as sobremesas serão servidas em buffet 

e à meia noite brinda-se ao ano novo com uma 

flute de champanhe.

Rua Eng.º Vieira da Silva, 2, Lisboa

Tel.: 210 410 600

www.doubletree3.hilton.com
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A ARTE DA TERRA

COM EXPOSIÇÃO 
DE NATAL

O melhor da azulejaria, escultura e pintura dedica-

-se, neste período, ao tema do Natal. A galeria 

Arte da Terra volta a reunir o talento nacional, 

convidando, desta vez, meia centena de autores 

de diferentes gerações e distintas correntes artísti-

cas a criar e expor obras inspiradas no nascimento 

de Cristo. Durante todo o mês de dezembro e até 

ao Dia de Reis, vão estar em exposição duzentas 

peças criadas por artesãos e designers, na galeria 

que se encontra ao lado da Sé de Lisboa.

Rua de Augusto Rosa, 40, Lisboa

Tel.: 212 745 975 

www.artedaterra.pt

RESTAURANTE ZAMBEZE

DISTINGUIDO 
NOS PRÉMIOS 
LUSOFONIA

Os "Prémios da Lusofonia" distinguiram o res-

taurante Zambeze na categoria Gastronomia. 

Conhecido por fundir o melhor das regiões das 

Beiras, portuguesas e moçambicana, este res-

taurante, situado no centro histórico de Lisboa, 

aposta em caril de caranguejo, camarão com 

quiabos e leite de cocô, camarão à Laurentina 

e frango à Zambeziana, enquanto pratos em-

blemáticos de Moçambique e no cabrito, na 

vitela assada, no polvo e no bacalhau, para 

representar Portugal. A organização do even-

to, que tem como objetivo reconhecer a im-

portância e a imagem da lusofonia no mundo, 

frisa o “excecional trabalho” do restaurante, 

que “eleva ao expoente máximo a lusofonia”. 

Calçada Marquês de Tancos, Lisboa 

Tel.: 218 877 056

www.visabeiraturismo.com

TAP AIR PORTUGAL

RENOVA FROTA 
DE LONGO CURSO

A transportadora aérea deixou de utilizar os 

Airbus A340, os aviões que, durante 25 anos, 

transportaram passageiros de e para os cinco 

continentes. Para a despedida, realizou-se uma 

cerimónia interna, no hangar 6, que contou com 

a presença dos trabalhadores e com um vídeo de 

homenagem a estas aeronaves de quatro moto-

res. Na década de 1990, este modelo constituía-

-se como uma forma inovadora de viajar em 

longo curso, sendo os aviões incorporados com 

cadeiras de classe Executiva, bar com serviço ex-

clusivo e canais de vídeo e de áudio à escolha, 

para entretenimento individual. A partir de agora, 

os voos de longo curso passam a ser realizados 

pela frota “Wide body”, com Airbus A330neo e 

A321 LR, modelos considerados state-of-the-art 

e que oferecem uma viagem mais moderna, efi-

ciente e amiga do ambiente.

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

Tel.: 218 415 000

www.flytap.pt
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OLISSIPPO LAPA PALACE HOTEL

GANHA PRÉMIO BEST URBAN HOTEL

O Olissippo Lapa Palace foi distinguido com 

o galardão “Best Urban Hotel”, na 37.ª edição 

dos prémios de excelência 2020, atribuídos pela 

“Condé Nast Johansens”. Este guia para viajan-

tes recolheu votos online, avaliações de hós-

pedes e relatórios emitidos pelos seus experts 

locais para a atribuição das nomeações. O Olis-

sippo Lapa Palace é galardoado pela sua vista 

para o Tejo, pelo estilo palaciano mobilado com 

móveis, cerâmica e tecidos portugueses. No site 

da organização, faz-se ainda referência aos jar-

dins do palácio, às salas de reuniões e eventos, 

assim como ao salão de baile. 

Rua do Pau de Bandeira, 4, Lisboa

Tel.: 213 949 494

www.olissippohotels.com

JARDIM ZOOLÓGICO

TRÊS CRIAS 
DE LEOPARDO 
DA PÉRSIA

O Zoo de Lisboa torna-se casa de mais três 

crias de leopardos da Pérsia, uma espécie que 

a União Internacional para a Conservação da 

Natureza classifica como estando em perigo. 

São machos e dois deles já têm nome, Kia-

maky e Amirhossein-Khaleghi, assim designa-

dos com o intuito de sensibilizar para as amea-

ças que enfrentam no habitat de onde são 

originários. O primeiro recebe o nome de uma 

montanha da região do Cáucaso e o segundo 

foi batizado com o nome do iraniano que de-

dica a sua vida à conservação desta espécie. 

Em parceria com a Mirpuri Foundation, o Zoo 

está a desafiar os visitantes a atribuir nome à 

terceira cria. Existem três opções: Zangezur e 

Talish, cadeias montanhosas importantes para 

a sobrevivência destes animais, e Noah, o 

nome de um leopardo que desempenhou um 

papel fundamental na consciencialização para 

a proteção da vida selvagem naquela região.

Praça Marechal Humberto Delgado, Lisboa

Tel.: 217 232 900

www.zoo.pt

JANELAS VERDES

ENTRE OS 
MELHORES HIP 
HOTELS DO MUNDO

O hotel das Janelas Verdes, uma unidade do 

grupo Hotéis Heritage Lisboa, foi considerado o 

terceiro melhor hotel não convencional do mun-

do, pelo site de viagens “Luxury Travel Diary”. O 

palacete, situado junto ao Museu de Arte Antiga, 

sobe, assim, ao pódio que reúne os consagra-

dos dez melhores do mundo, situando-se logo 

a seguir a um resort em San Jose Del Cabo, na 

Califórnia, e a um chalet nos Alpes. O artigo, in-

titulado “Best Hip Hotels in the World”, faz refe-

rência a esta unidade lisboeta, salientando o seu 

aspeto romântico, o “estilo clássico e encanta-

dor” e a sua biblioteca com vista para o rio Tejo. 

Av. da Liberdade, 30, Lisboa

Tel.: 213 218 200 

www.heritage.pt
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SALA DE CORTE

MENU PARA A PASSAGEM DO ANO

Na Sala de Corte, o fim do ano é assinalado com 

uma gala e criações gastronómicas, que, com um 

toque de sofisticação, vão além da carta habitual. 

Assim, a protagonista é a carne maturada de Rubia 

Gallega, que se faz acompanhar por um arroz no 

forno com enchidos de fumeiro e um Ragoût de 

cogumelos, castanha e abóbora. Antes deste pra-

to principal, o chef Luís Gaspar propõe um tártaro 

Wagyu, caviar Oscietra, croqueta de rabo de boi 

e cantarelos, para petiscar antes do jantar e, para 

entrada, Torchon de foie gras, brioche de frutos 

secos, maçã e baunilha, espuma de topinambour, 

avelã e trufa. O menu, preparado para esta noite 

especial, termina com champagne, uma esfera de 

lima yuzu, chocolate e framboesa para sobremesa. 

Praça D. Luís I, 7, Lisboa

Tel.: 213 460 030

www.saladecorte.pt

PRIVATELANE

REFORÇA FROTA

A preparar-se para o novo ano que aí vem, a 

PrivateLane está a reforçar a sua frota com dois 

novos veículos. A juntar aos 13 que já disponibili-

zava, acrescenta-se agora um minibus Mercedes 

Sprinter de 19 lugares, com ar condicionado, ban-

cos de pele, entradas USB e Wi-Fi, e um Sedan 

Audi A6, com as mesmas condições de conforto 

do minibus, às quais acrescem vidros fumados e 

ar condicionado individual. A PrivateLane passa, 

assim, a contar com 15 veículos no seu parque de 

estacionamento, junto ao aeroporto de Lisboa. A 

empresa presta serviços de deslocação de forma 

luxuosa, contando com motoristas de fato e gra-

vata disponíveis 24 horas. 

Quinta da Bela Vista, 7, Frielas

Tel.: 915 224 064

www.privatelane.pt

PRAIA D'EL REY MARRIOTT 
GOLF & BEACH RESORT

TRÊS NOMEAÇÕES 
PARA PRÉMIO 

O Praia D'El Rey Golf & Beach Resort conta com 

três nomeações para os prémios Today's Golfer 

Travel Awards. Este empreendimento turístico, 

que está indicado para Portugal’s Best Hotel/Re-

sort, integra um resort de luxo com 117 quartos 

e suites, alojamentos self-catering, quatro res-

taurantes e um centro de spa. Além da categoria 

de alojamento, estão também em votação para 

a categoria Portugal’s Best Golf Course os dois 

campos de golfe do hotel, o West Cliffs e o Praia 

D'El Rey, ambos com 18 buracos, num ambiente 

entre o mar e o pinhal, com vista para o oceano 

e para as Berlengas. 

Av. Dona Inês de Castro, 1, Óbidos

Tel.: 262 905 100

www.praia-del-rey.com
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ALMA

PARTICIPOU 
NO THE GRAND 
GELINAZ! SHUFFLE 
STAY IN TOUR

Henrique Sá Pessoa, chef do restaurante Alma, 

participou pela primeira vez no evento gastronó-

mico The Grand Gelinaz! Shuffle Stay In Tour, um 

encontro que reuniu 148 chefs, de 38 países, por 

todo o mundo. O desafio que se colocou aos parti-

cipantes foi o de cozinhar, na sua própria cozinha, 

as receitas de outros sem saber a quem perten-

ciam. Este evento colocou 2200 receitas a circular 

e foi realizado em 17 fusos horários. Henrique Sá 

Pessoa sentiu-se honrado em poder participar 

nesta “extravagância gastronómica sem filtros”, 

frisando a “criatividade e globalidade” dos que se 

reuniram na organização deste ano. 

Rua Anchieta, 15, Lisboa

Tel.: 213 470 650

www.almalisboa.pt 

CENTRO VASCO DA GAMA

EXIBE HORÁRIOS 
DE VOOS DO 
AEROPORTO

O Centro Vasco da Gama instalou, no primeiro 

piso, quatro ecrãs que permitem consultar os 

horários das partidas do aeroporto de Lisboa, em 

tempo real. Desta forma, os visitantes conse-

guem tornar as últimas horas de espera mais pro-

dutivas e confortáveis, podendo concluir os seus 

preparativos para a viagem, usufruir do espaço, 

das lojas e dos serviços que o centro disponibiliza. 

Tudo isto enquanto esperam pelo seu transporte 

e com a garantia de que não chegam atrasados. 

Av. D. João II, 40, Lisboa

Tel.: 218 930 600

www.centrovascodagama.pt

LUTÉCIA SMART DESIGN HOTEL

CELEBRA 
50 ANOS COM 
FESTA DOURADA

O Hotel Lutécia celebra 50 anos de atividade e 

para assinalar a data de abertura, 9 de dezembro, 

realizou o evento “These are the Golden Days”, 

que serviu também para comemorar o momento 

de sucesso que atravessa. Em 2019, o hotel rece-

beu, em média e por dia, 300 pessoas, e contou 

com uma taxa de ocupação média de 90%. Além 

disso, ainda no mês de novembro, contabilizou 

a entrada do hospede número 4.500.000. Entre 

1969 e 2003, era constituído por 151 quartos e 

suites e um restaurante panorâmico no último 

piso. Posteriormente, foi submetido a obras de 

remodelação, estando agora equipado com 175 

quartos divididos em pisos temáticos. 

Av. Frei Miguel Contreiras, 52, Lisboa

Tel.: 218 411 300

www.luteciahotel.com
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MUSEU CALOUSTE GULBENKIAN

ASSINALA 50 ANOS 
COM EXPOSIÇÃO

O Museu Calouste Gulbenkian celebra meio sé-

culo de cultura com a exposição “Art on Display. 

Formas de expor 1949-69”, uma mostra que 

se baseia na museografia do espaço. Utilizando 

como ponto de partida as soluções expositivas 

de quando abriu portas, em 1969, esta exposição 

recria diferentes formas de expor concebidas por 

artistas como Franco Albin e Carlo Scarpa. Desta-

ca-se o contraste entre a suspensão e a fixidez 

das obras, características da década de 1950, e 

algumas soluções lúdicas e imersivas, criadas por 

Aldo van Eyck e pelos Smithsons na altura em 

que o museu foi inaugurado. Os visitantes podem 

apreciar diferentes maneias de observar a arte e 

ver algumas fotografias de arquivo. 

Rua Dr. Nicolau de Bettencourt, Lisboa 

Tel.: 217 823 474

www.gulbenkian.pt/museu

SOFITEL LISBON LIBERDADE

TEM NOVA 
DIRETORA 
COMERCIAL

Patrícia Costa é a nova diretora comercial do hotel 

Sofitel Lisbon Liberdade. Formada na área da ho-

telaria e do turismo, a brasileira, natural do Recife, 

ocupou, ao longo dos quase 20 anos de carreira, 

diferentes cargos nas áreas de gestão e vendas 

do setor. Já foi diretora comercial do Sofitel Rio de 

Janeiro Copacabana e, posteriormente, diretora 

regional Sofitel do Rio de Janeiro, ganhando as-

sim, como afirma, “a oportunidade de conhecer 

a cultura e o espírito da marca”. Assumiu funções 

no Sofitel Lisbon Liberdade em outubro e está 

convicta de que a experiência prévia lhe per-

mitirá “desempenhar uma melhor função neste 

novo desafio”, mantendo “o foco na elaboração 

de estratégias”.

Av. da Liberdade, 127, Lisboa

Tel.: 213 228 300

www.sofitel.accorhotels.com

TEATRO D. MARIA II

INTEGRA DIREÇÃO 
DA EUROPEAN 
THEATRE 
CONVENTION

A presidente do Conselho de Administração do 

Teatro Nacional D. Maria II, Cláudia Belchior, foi 

eleita para a direção da European Theatre Con-

vention, uma das maiores redes de teatros pú-

blicos da Europa. Esta rede, criada há mais de 30 

anos, é composta por 40 membros de mais de 

20 países e tem como objetivo promover o teatro 

europeu como uma plataforma de diálogo, inte-

ração e democracia, proporcionando a reflexão e 

relacionando-se com as sociedades em constante 

mudança, bem como, com os diversos públicos. 

Cláudia Belchior, assim como os restantes oito 

membros, vai integrar a direção desta convenção 

durante um período de dois anos.

Praça Dom Pedro IV, Lisboa

Tel.: 213250800

www.tndm.pt
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FESTIVAL 
DOS QUARTETOS 
DE CORDAS
A música de câmara vai invadir a Gulbenkian, du-

rante dois dias, a propósito do Festival dos Quarte-

tos de Cordas, que se insere na comemoração da 

passagem de 250 euros do nascimento de Ludwig 

van Beethoven. O festival apresenta a integral dos 

Quartetos para Cordas criados pelo compositor 

alemão, trazidos por seis dos melhores quartetos 

da atualidade. Os Mettis Quartet abrem o evento, 

seguindo-se os Castalian String Quartet e os Schu-

mann Quartett. No domingo, as atenções estão 

voltadas para os Quatuor Van Kuijk, para os Novus 

String Quartet e para os Meccore String Quartet. 

Fundação Gulbenkian, Av. de Berna, dias 

25 e 26 de janeiro. Entradas: a partir de 15 

euros, por concerto; 45 euros, passe geral. 

Mais informação em: gulbenkian.pt

PARDAL MONTEIRO
ARQUITETURA, PURA 
E SIMPLESMENTE
A nova exposição temporária do Museu do Dinheiro, 

“Arquitetura, pura e simplesmente”, destaca o ar-

quiteto Porfírio Pardal Monteiro e a sua proposta de 

1936 para a nova sede do Banco de Portugal, que 

nunca chegou a ser realizada. Do projeto, conservou-

-se a maquete, que se apresenta, agora, restaurada, 

na antiga Igreja de S. Julião, edifício que alberga o 

museu e que não existiria se o projeto tivesse avan-

çado.  Este objeto, que sobreviveu durante décadas, 

justifica um olhar sobre o arquiteto, a sua obra e a 

sua reflexão acerca da Baixa Pombalina.

Museu do Dinheiro, Largo de São Julião, até 23 

de fevereiro, de quarta a domingo, das 10:00 

às 18:00. Entrada livre. Mais informação em: 

www.museudodinheiro.pt

HÁ FADO NO CAIS
BRUNO CHAVEIRO
Considerado um dos mais promissores guitarristas 

portugueses, Bruno Chaveiro iniciou, em 2017, 

uma viagem pela composição, depois de vários 

anos a acompanhar alguns dos maiores nomes 

do fado. Dois anos depois, as suas criações e com-

posições, bem como as suas músicas preferidas, 

culminaram no seu primeiro disco a solo: “Desa-

tino”, que inclui canções como “Valsinha”, “Va-

riações em Ré, “Saudades” e “Dimensão”. Sobre 

este trabalho, o artista revela: “Escolhi ou compus 

cada um dos temas pensando em determinados 

momentos/pessoas a quem devo o que sou”.

Centro Cultural de Belém, Praça do Império, 

dia 17 de janeiro, às 21:00. 

Entradas: a partir de 12,50 euros. 

Mais informação em: www.ccb.pt
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