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4  editoriaL 
o Turismo assume, a cada dia que passa, uma relevância crescente, eviden-
ciando-se como motor da economia nacional. os números confirmam-no e os 
recordes dos principais indicadores turísticos sucedem-se. 

5  naCionaL 
o nível de confiança médio no desempenho do setor do turismo atingiu, em 
maio, o valor mais elevado de sempre, chegando aos 84,3%, um acréscimo de 
1 ponto face ao último registo observado em dezembro de 2016.

12  BoLetiM interno 
o conjunto de cidades integrantes do percurso e a possibilidade de visitar 
Lisboa são os fatores que exercem maior importância na escolha de um 
cruzeiro. a conclusão é do inquérito sobre o perfil do passageiro deste tipo de 
viagens e a sua satisfação com a visita à capital portuguesa, realizado pelo 
observatório do Turismo de Lisboa durante o ano passado. 

 14  tendÊnCias 
Experiências autênticas, únicas e pessoais. É nestes atributos que o setor 
da hotelaria e do turismo se devem concentrar de forma a satisfazer as 
expetativas dos viajantes. a conclusão é do relatório Hotel Trends for 2017, da 
Skift, que, para isso, aponta dez tendências. 

16  entreVista
a primeira pedra para a construção do Palácio Nacional de mafra foi lançada a 17 
de novembro de 1717. No ano em que se assinala a passagem do tricentenário 
da efeméride, o diretor do monumento, mário Pereira, faz uma visita guiada 
pelo espaço e pela sua história, cuja imponência a ninguém deixa indiferente. 

23  oBserVatório  
os resultados estatísticos da hotelaria da Cidade de Lisboa e da Região, no mês 
de maio. o movimento no mercado de Cruzeiros, no Golfe da Região e no Tax 
Free Shopping.

32  LisBoa Vista de Fora
Lisboa subiu nove lugares na categoria das melhores Cidades do mundo na 
edição passada dos Telegraph Travel Awards, contando com os votos de mais 
de 70 mil leitores. agora, o jornal britânico enumera as razões que tornam a 
capital portuguesa tão popular e que fazem desta a escolha ideal para um city 
break.

34  tesoUros
Considerado uma imagem de marca da freguesia de algés, o Palácio anjos é 
um dos edifícios históricos mais emblemáticos do concelho de oeiras e um ex-
-libris da arquitetura de veraneio da região. Dos finais do séc. XiX, foi alvo de um 
processo de reabilitação para acolher a Coleção manuel de Brito. 

40  MarKet PLaCe 
Lisboa surpreende quem a visita e quem nela habita pela multiplicidade da 
oferta que, constantemente reinventada, adapta-se a todos os gostos e supera 
expetativas.

50  a nÃo Perder 
Destaques da agenda cultural em Lisboa, com detalhes sobre exposições, con-
certos, musicais, entre muitas outras sugestões que prometem uma passagem 
animada pela cidade. 



o Turismo assume, a cada dia que passa, uma 

relevância crescente, evidenciando-se como 

motor da economia nacional. os números con-

firmam-no e os recordes dos principais indica-

dores turísticos sucedem-se. É neste contexto 

de otimismo sustentado que constatamos que 

o nível de confiança médio no desempenho do 

setor atingiu, em maio, o valor mais elevado de 

sempre, o que permite perspetivar bons resul-

tados proporcionados quer pelo turismo interno 

quer pelo externo. as receitas aumentam, ge-

ra-se investimento, o desemprego diminui e a 

economia ganha mais dinâmica, o país recupera 

de uma crise prolongada e difícil. E Lisboa tem 

tido, reconhecidamente, um papel de destaque 

nesta evolução, porquanto tornou-se num des-

tino turístico de eleição, que contribui de forma 

relevante para o cômputo geral, que é como 

quem diz para a recuperação nacional. É, pois, 

com orgulho que constatamos que no ano tran-

sato a taxa de ocupação na capital portuguesa 

chegou a ultrapassar a de destinos como Roma, 

madrid e Paris. a qualidade e a diversidade da 

oferta turística, aliadas à segurança e ao clima 

ameno ao longo de todo o ano, foram alguns 

dos fatores que pesaram na hora de escolher o 

destino, onde a esmagadora maioria dos turistas 

diz querer regressar, porque tem muito a (re)

descobrir. Dotada de boas acessibilidades, Lisboa 

é facilmente alcançável por via aérea, marítima 

QUaNDo oS reCorDeS
Se SUCeDem 

E  | editorial

ou terrestre. Por exemplo, o cruzeirismo é uma 

das atividades que está em franco crescimento, 

pelo que se prevê que este ano seja batido um 

novo recorde do número de passageiros de cru-

zeiros no Porto de Lisboa. o desfile dos navios 

de cruzeiro no Tejo é algo que já entrou na rotina 

dos lisboetas, incluindo mesmo o maior e mais 

moderno navio de cruzeiros do mundo, que há 

bem pouco tempo sulcou as águas deste rio.

Como facilmente se conclui, a notoriedade de 

Lisboa, um destino simultaneamente histórico 

e vanguardista, tem vindo a crescer além-fron-

teiras e, como não poderia deixar de ser, tem 

sido cada vez mais motivo de curiosidade de 

grandes vedetas. É já longa a lista das estrelas 

internacionais que se apaixonaram pela capital 

portuguesa e que levaram essa paixão ao ponto 

de compararem casa aqui. mas Lisboa é tão bela 

e sedutora e tem tanto para oferecer, que não é 

de estranhar.

Jorge Ponce de Leão 
Presidente adjunto 
do Turismo de Lisboa
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turismo 
NÍVeL De CoNFiaNÇa aTiNGe NoVo máXimo
o nível de confiança médio no desempenho do 

setor do turismo atingiu, em maio, o valor mais 

elevado de sempre, chegando aos 84,3%, um 

acréscimo de 1 ponto face ao último registo ob-

servado em dezembro de 2016. os dados são 

do Barómetro do Turismo do instituto de Planea-

mento e Desenvolvimento do Turismo (iPDT), 

segundo o qual mais de 75% dos inquiridos 

acredita que este ano vai ser melhor que o an-

terior no que toca a receitas, dormidas e número 

de turistas, no que se refere ao mercado interno. 

Por sua vez, o mercado externo deverá registar 

uma evolução ainda mais positiva, com mais de 

90% dos inquiridos a acreditar que as dormidas, 

turistas e receitas serão superiores em 2017. De 

acordo com o iPDT, “estes resultados confirmam 

que o turismo se tornou num setor verdadeira-

mente estratégico da nossa economia, sendo 

um valioso contributo para a retoma que agora 

se afigura”. Segundo o iPDT, “nos próximos seis 

meses a atividade do turismo, a procura turís-

tica, o emprego, o investimento e a rentabili-

dade das empresas deverão registar aumento”, 

sendo que a China deverá liderar o crescimento 

dos mercados internacionais, com a França, ale-

manha e os EUa a terem igualmente um bom 

desempenho. 
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taXa de ocupaçÃo 
LiSboa ULTrapaSSa CiDaDeS eUropeiaS 

capital portuGuesa 
aCoLHe 80% 
DoS eVeNToS 
Do paÍS

a capital portuguesa é a cidade que mais atrai 

a realização de eventos. assim, este ano, das 47 

grandes iniciativas previstas para 2017 em Por-

tugal, 37 acontecem em Lisboa, ou seja 80%, 

segundo notícia no Dinheiro Vivo. a diversida-

de e a qualidade na oferta de alojamentos, as 

infraestruturas disponíveis e a frequência aérea 

estão entre os motivos que fazem com que Lis-

boa seja a escolha das organizações de eventos 

para realização dos seus projetos.

Lisboa (72,5%) registou a segunda maior taxa 

de ocupação do país e o preço médio por quar-

to mais elevado de Portugal (80,65 euros), em 

2016. No mapa internacional, a taxa de ocupa-

ção em Lisboa chegou a ultrapassar os registos 

de grandes cidades europeias, como Roma, ma-

drid e Paris. os números são da 12.ª edição do 

atlas da hotelaria da consultora Deloitte, que 

apontam para o crescimento de todas as regiões 

do país ao nível das receitas por quarto dispo-

nível (RevPaR). Lisboa voltou a destacar-se com 

uma receita de 59,18 euros, o que representou 

um aumento de 5,58 euros face ao ano anterior. 

“o ano de 2016 foi único e histórico em recei-

tas, dormidas, mas também singular para o 

crescimento do número de empreendimentos”, 

afirmou o responsável de Tourism, Hospitality 

& Services da Deloitte, miguel Eiras antunes. a 

consultora prevê ainda a abertura de 38 unidades 

hoteleiras em 2017, maioritariamente de quatro 

e cinco estrelas, com 18 destas em Lisboa.

taXa turística  
maiS De 3 miLHÕeS em TrÊS meSeS
a Câmara municipal de Lisboa (CmL) recebeu 

3,3 milhões de euros com a aplicação da taxa 

turística nas dormidas na cidade, entre janeiro 

e março do ano de 2017, totalizando um receita 

de 16,7 milhões com esta cobrança desde 2016. 

Segundo dados avançados pela CmL à Lusa, dos 

ganhos deste ano, 1,1 milhões de euros “foram 

entregues pela Airbnb no âmbito do protocolo 

entre esta plataforma e a autarquia”. Desde a 

entrada em vigor, a 1 de janeiro de 2016, “o 

total dos pagamentos efetuados no âmbito da 

taxa municipal turística somou já um total de 

16,7 milhões de euros, sendo 2,8 milhões de 

euros provindos da Airbnb”, acrescenta a autar-

quia. aprovada em 2014, a Taxa municipal Tu-

rística começou a ser aplicada no ano passado 

sobre as dormidas de turistas nacionais e estran-

geiros nas unidades hoteleiras ou de alojamento 

local, sendo cobrado um euro por noite até um 

máximo de sete euros, estando isentos deste 

pagamento as crianças até 13 anos, assim como 

quem pernoita na cidade para obter tratamento 

médico. De acordo com a CmL, à semelhança 

deste protocolo, estão a “ser mantidos contactos 

com outros intermediários com o fim de esta-

belecer novas parcerias”. os dados enviados à 

Lusa revelam também que, até abril, estavam 

registados ou com registo a decorrer na plata-

forma usada para monitorizar a taxa 4.654 ope-

radores, dos quais 4.447 eram estabelecimentos 

de alojamento local e 207 empreendimentos 

turísticos. 
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o bom desempenho dos hotéis em Lisboa atrai 

cada vez mais investidores, uma tendência que 

deverá manter-se ao longo deste ano face às pers-

petivas positivas de evolução da atividade turística 

da região. a conclusão é da pesquisa realizada pela 

consultora jLL, na publicação trimestral Hotel Intel-

ligence. Sobre a capital portuguesa, diz a jLL que 

se trata de uma cidade com um crescente nível de 

atratividade para o investimento hoteleiro, em que 

se registou um ano recorde a nível de RevPar, que 

aumentou 8,1% para os 74 euros. Um aumento 

impulsionado sobretudo pela subida de 7,1% no 

preço médio por quarto para os 100 euros, com 

a taxa de ocupação a atingir os 74,3%. Em 2016, 

a cidade de Lisboa viu nascer 10 novos hotéis, 

passando a contar com 246 unidades em funcio-

namento. Este número deverá aumentar conside-

ravelmente nos próximos dois anos, com a jLL a 

prever a abertura de 21 novos hotéis num total de 

2.040 quartos, especialmente nas categorias de 4 

e 5 estrelas. 

Hotelaria 
LiSboa aTrai maiS iNVeSTiDoreS

o porto de Lisboa vai bater recordes de passa-

geiros de cruzeiros neste ano, com a previsão de 

mais 17.735 cruzeiristas que iniciam ou termi-

nam as suas viagens na cidade portuguesa face 

ao ano passado, o que representará um aumen-

to de 37%. Crescendo essencialmente à base 

de escalas, a indústria dos cruzeiros aumentou 

o impacto na economia portuguesa em 23,8% 

entre 2014 e 2015, de 193 para 239 milhões 

de euros. Contudo, Portugal recebe algumas pa-

ragens de navios que não são meras escalas e, 

em 2016, o porto de Lisboa registou perto de 50 

mil passageiros embarcados ou desembarcados, 

em cruzeiros em turnaround. Este ano, prevê-

se que o número desses passageiros ascenda 

para 65 mil pessoas. Segundo o observatório do 

Turismo de Lisboa, cada cruzeirista que passou 

pela capital portuguesa, em 2015, gastou em 

média 130,28 euros, com a maioria da despesa 

(50,5%) em compras, 21,4% em alimentação, 

12,5% em deslocações na cidade e só 8,5% 

em alojamento. São apenas os passageiros 

em turnaround que fazem este tipo de des-

pesa, visto que os restantes passam, em média, 

oito a dez horas na cidade antes de partirem 

para um novo destino. 

porto de lisboa 
reCorDe 
De paSSaGeiroS
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aeroporto Humberto 
delGado

NoVo máXimo 
De paSSaGeiroS 
por Dia 

o aeroporto humberto Delgado poderá atingir os 

100 mil passageiros por dia este verão. a previsão 

é do presidente do Conselho de administração da 

aNa – aeroportos de Portugal, jorge Ponce de Leão, 

segundo o qual está preparado um plano de contin-

gência caso este cenário se verifique. “os 100 mil 

passageiros/dia que iremos, eventualmente, atingir 

este ano, durante o verão, obrigam a medidas de 

gestão do próprio aeroporto a que chamamos de 

contingência”, afirmou o responsável à Lusa. 

De acordo com Ponce de Leão, perante o aumento 

de passageiros, o aeroporto poderá recorrer, como 

costuma fazer no verão, à contratação de jovens 

que ajudam a disciplinar fluxos, “para que isso se 

processe de forma normalizada”. Para o chairman 

da aNa – aeroportos de Portugal, perante o cresci-

mento do aeroporto humberto Delgado, “de 14% 

no ano passado e de 20% este ano”, o aeroporto 

do montijo assume-se como “a única solução” que 

acrescenta “valor” a Lisboa, “em termos de número 

de frequências e de número de voos por hora, na 

região de Lisboa”. 

pista complemeNtar 
No moNtiJo 
Cria 20 miL 
empreGoS 

a utilização da Base aérea do montijo, como com-

plemento ao aeroporto humberto Delgado, em Lis-

boa, vai gerar a criação de vinte mil postos de traba-

lho diretos e indiretos no terminal da margem sul do 

Tejo, estima o Governo. Contudo, com a expansão 

da capacidade aeroportuária de Lisboa, o ministro 

do Planeamento e das infraestruturas, Pedro mar-

ques, prevê “dezenas de milhar de postos de traba-

lho que resultarão do crescimento da atividade eco-

nómica e do turismo em particular”. Para concluir 

o processo de escolha do montijo como aeroporto 

complementar de Lisboa, os estudos ambientais 

deverão estar terminados até novembro, enquanto 

na primeira metade de 2018 estarão concluídas a 

avaliação ambiental e a negociação contratual com 

a aNa. o projeto deverá custar entre os 300 e os 

400 milhões de euros, valor a ser suportado pela 

aNa aeroportos, que espera recuperar o dinheiro 

com taxas aeroportuárias. a exploração dos dois 

aeroportos dura até 2062. 

a capital portuguesa recebeu a última novidade 

dos navios de cruzeiro: o mSC Meraviglia tem 

capacidade para 5.714 pessoas, 315 metros de 

comprimento e 65 metros de altura. Lisboa foi 

assim escolhida para escala da viagem inaugural 

do mSC Meraviglia, o mais recente, moderno e 

maior navio de cruzeiro atualmente em opera-

ção em todo o mundo, que tem como destino 

Génova. Com 171.598 toneladas de arqueação 

bruta (peso) e com capacidade para 5.714 pas-

sageiros, trata-se do maior navio a ser construí-

do por uma companhia de cruzeiros europeia, a 

mSC Cruzeiros, e também o maior navio a ser 

entregue em 2017. 

cruzeiros

o maior e maiS 
moDerNo NaVio em LiSboa
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turismo de NeGócios 
maiS 
CompraDoreS 
eSTraNGeiroS
Trinta e seis compradores estrangeiros, mais cin-

co do que em 2016, marcaram presenças na 4.ª 

edição do Publituris Portugal Meeting Foruns, fo-

cada no turismo ligado a negócios, eventos e con-

gressos  e que decorre entre 7 e 9 de junho, em 

Cascais. De acordo com Carina monteiro, diretora 

editorial do Publituris, que organiza o evento com 

a TaP, os compradores dos principais mercados in-

ternacionais deste segmento do turismo tiveram 

“reuniões rápidas de 15 minutos” em duas ma-

nhãs com 30 empresas nacionais, como hotéis e 

gestores de infraestruturas. o evento viu este ano 

o número de participantes internacionais aumen-

tar, sobretudo oriundos do Reino Unido, alemanha, 

França, Benelux, países escandinavos e Estados 

Unidos. Nesta edição, os buyers foram convidados 

pelo Turismo de Lisboa a permanecerem dois dias 

para explorarem a cidade.

estrela de HollYWood

aTor Compra 
CaSa em aLFama
Lisboa continua a dar nas vistas e volta a con-

quistar uma celebridade internacional. Depois 

de nomes como Éric Cantona, monica Belucci 

ou john malkovich, é vez de michael Fassbender 

comprar casa na capital portuguesa. o ator ale-

mão, conhecido por papéis em filmes como “12 

anos Escravo”, “Sacanas sem Lei”, “X-men” e 

“Prometheus”, adquiriu um luxuoso apartamen-

to em Lisboa. a escolha terá recaído sobre a pro-

priedade mais cara do Palácio Santa helena, em 

alfama: um T5 duplex, com quase 400 metros 

quadrados, com um valor estimado de 2 milhões 

de euros. o palácio, construído no século XVi, foi 

transformado num complexo de apartamentos 

de luxo com vista sobre o rio Tejo. 
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a brasileira 

CaFÉ LiSboeTa eNTre oS meLHoreS Da eUropa 
o The Telegraph elaborou uma lista com os 14 

melhores cafés históricos na Europa e Lisboa tem 

um deles. abriu no início do século XX e é ponto 

de passagem obrigatório para os turistas que 

visitam a cidade, tanto seja para uma bica, 

para tirar uma foto junto à estátua de Fernan-

do Pessoa, ou para ver o interior art deco com 

espelhos, mármores e madeiras. Trata-se de a 

Brasileira, um dos mais famosos cafés lisboe-

tas, que é descrito pelo jornal britânico como 

“dourado, antigo e deliciosamente sombrio”. 

No artigo, o The Telegraph acrescenta que 

aquele café lisboeta foi o primeiro a vender 

a “bica”, que aconselha a degustar acompa-

nhando com a especialidade portuguesa, um 

doce pastel de nata. Na lista, constam ainda o 

Café de La Paix, o Les Deux Magost e o Proco-

pe, em Paris, o Antico Caffè Greco, em Roma, 

o Caffè Florian, em Veneza, o Tomaselli, na 

Áustria, o Grand Café Oslo, em oslo, o Café 

Central, em Viena, o Pedrocchi, em itália, o 

Gerbeaud, em Budapest, o Café Comercial, em 

madrid, o Franz Kafka, em Praga e o Iruña, em 

Pamplona. 

À semelhança de várias estrelas de Hollywood 

que já se apaixonaram por Lisboa, a “rainha 

do pop” também ficou rendida aos encantos 

da capital portuguesa. madonna passeou pela 

cidade e foram muitas as fotos que publicou 

nas redes sociais com as filhas gémeas Stella 

e Esther, de quatro anos, e o filho de 11 anos, 

David. o oceanário de Lisboa, a vila de Sin-

tra, o hotel Ritz, o Estádio da Luz, e o Liceu 

Francês foram alguns do locais onde a can-

tora norte-americana foi vista durante a sua 

estadia em Lisboa. a viagem de madonna à 

capital portuguesa suscitou muitos cenários e 

crescem os indícios de que a vinda para Lisboa 

pode estar próxima. 

aNatomia de GreY   

aTriZ reNDiDa 
À CapiTaL 
porTUGUeSa
Lisboa conquistou mais uma celebridade inter-

nacional. Desta vez, foi Kate Walsh, a atriz que 

interpreta a personagem addison montgomery 

nas séries “anatomia de Grey” e “Clínica Pri-

vada”. Depois do ator michael Fassbender e da 

cantora madonna, foi a vez de a atriz norte-a-

mericana partilhar nas redes sociais imagens da 

capital portuguesa. Kate Walsh escolheu o bairro 

de alfama para a sua estadia em Lisboa, a mes-

ma zona em que michael Fassbender comprou 

um apartamento. Na sua passagem pela capital 

portuguesa, a atriz norte-americana assistiu ao 

espetáculo “amália, o musical”, de Filipe La Fé-

ria, ao qual teceu elogios.

capital portuGuesa 
maDoNNa paSSeia em LiSboa
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Quando se trata de escolher um cruzeiro, o conjun-

to de cidades que fazem parte do percurso bem 

como a possibilidade de ver Lisboa surgem em 

primeiro lugar no top dos fatores que influenciam 

a decisão. De acordo com os dados do estudo rea-

lizado, em 2016, pelo observatório do Turismo de 

Lisboa, para 56,6% dos entrevistados é “muito im-

portante” as cidades a visitar pelo cruzeiro e para 

49,4% a hipótese de visitar a capital portuguesa 

tem muita influência no momento da escolha. 

a possibilidade de descanso a bordo (32,2%) e 

o preço do cruzeiro (31,5%) assumem também 

alguma relevância como fatores influenciadores.  

Neste estudo, Lisboa surge mesmo como um dos 

fatores atrativos para a realização de cruzeiros. a 

comprová-lo estão os 12,4% dos passageiros en-

trevistados que consideram pouco provável a rea-

lização do cruzeiro na eventualidade da cidade de 

Lisboa não estar incluída, sendo que 25,6% certa-

mente não o teria realizado. Para reservar o cruzei-

ro, os passageiros costumam optar pelas agências 

fazer um cruzeiro 

para ViSiTar a CapiTaL porTUGUeSa
o conjunto de cidades integrantes do percurso e a 
possibilidade de visitar lisboa são os fatores que exercem 
maior importância na escolha de um cruzeiro. a conclusão 
é do inquérito sobre o perfil do passageiro deste tipo de 
viagens e a sua satisfação com a visita à capital portuguesa, 
realizado pelo observatório do turismo de lisboa.

de viagens, sendo esta a primeira opção para a 4% 

dos entrevistados, já 18,8% preferiu contactar direta-

mente a companhia de cruzeiros. Familiares e amigos 

surgem, à semelhança dos anos anteriores, como 

fontes privilegiadas quando se trata de recolher infor-

mação (50,4% face a 54,8 em 2015), já o segundo 

lugar é ocupado pelas agências de viagens que pas-

saram a ser mais requisitadas (41,3% face a 24,9%).  

Na avaliação das condições a bordo do navio, a 

segurança e a navegação, bem como a funcio-

nalidade e estética do navio, lideram as preo-

cupações dos cruzeiristas, que, por sua vez, não 

valorizam a relação com outros passageiros.  

No que respeita à nacionalidade, os passageiros do 

Reino Unido continuam a dominar a ocupação dos 

cruzeiros com escala no porto de Lisboa. De acordo 

com os dados analisados, os britânicos estão em 

maioria apesar do decréscimo de mais de 0,10 pon-

tos percentuais em relação ao ano anterior (40,6% 

em 2016 face a 50,8% em 2015). o segundo lugar 

pertence a itália (18,4% em 2016) e o terceiro a Espa-

nha (11,3% em 2016), com ambas a registarem 

aumentos em 2016 quando comparado com os 

números de 2015. Em relação às características 

sociodemográficas, os turistas do sexo masculi-

no estão em maioria, representando 65,7% dos 

passageiros, já em termos etários, 50,3% situa-se 

entre os 35 e os 54 anos, com 37,8% acima dos 

55 e 11,9% abaixo dos 35 anos. Em 2015, essas 

percentagens foram, respetivamente, de 52,4%, 

17,2% e 30,4%. À semelhança do ano anterior 

ao analisado, no que respeita ao estado civil, a 

grande maioria dos passageiros inquiridos é ca-

sado ou em união de facto, ou seja, 74,7%, o que 

representa um aumento face ao período homólo-

go (61% em 2015). No que se refere às habilita-

ções literárias, 69,1% dos passageiros possui pelo 

menos um grau universitário (51,4% em 2015). 

o peso dos reformados também aumentou re-

lativamente ao ano anterior (12% em 2016 face 

a 9,5% em 2015). É em companhia que a gran-

de maioria dos passageiros entrevistados viaja 
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(98,1% face a 92,9% em 2015), destes 78,9% fez-

se acompanhar por um companheiro/a, enquanto 

em 2015 a resposta com mais peso foi “com os 

amigos”. Segundo os dados, 28,1% viaja apenas 

em casal (20,8% em 2015), enquanto 12,8% o faz 

apenas com amigos (28,1% em 2015). 

a ViSiTa a LiSboa 
Quando questionados sobre visitas anteriores a 

Lisboa, 49% dos passageiros de cruzeiros entrevis-

tados já tinha vindo à capital portuguesa, variável 

que aumentou consideravelmente face ao perío-

do homólogo (29,1% em 2015). Desses, 27,5% 

o fez em contexto de cruzeiro (18,6% em 2015). 

ram-se maioritariamente de autocarro turístico e 

a pé, tal como em 2015 (respetivamente, 56% e 

53,8% face a 54,8% e 54,1%, em 2015). a uti-

lização do metro aumentou quando comparada 

com o inquérito anterior: de 4% para 9,6%, em 

2016. 

Baixa-Chiado, alfama/Castelo/mouraria e o Bair-

ro alto/Cais do Sodré voltam a ser os locais mais 

visitados na cidade de Lisboa pelos passageiros de 

cruzeiros. Quando se alarga o espectro, e se con-

sidera a Região de Lisboa, Sintra supera Cascais 

como os locais mais visitados (respetivamente, 

22% e 14,1% face a 13,7% e 28,1% em 2015). 

Em média, estes passageiros estiveram 11:21 horas 

em Lisboa, um indicador que também aumentou, 

tendo sido registado, em 2015, o período de 10:12 

horas passadas na capital, sendo que 5,1% pernoi-

tou em Lisboa (2,5% em 2015).

o clima, os passeios a pé pela cidade, os preços e 

a gastronomia e vinhos são os aspetos da capital 

mais valorizados pelos passageiros de cruzeiros. 

Em 2015, as posições cimeiras eram detidas pe-

los preços, o serviço nos restaurantes, o clima e a 

gastronomia e vinhos. Relativamente ao que espe-

ravam previamente encontrar na viagem a Lisboa, 

51% dos entrevistados superou as expetativas, já 

para 7,2% a cidade foi “uma magnífica surpresa”. 

Resultados que levam 49,4% dos inquiridos a con-

siderar o regresso a Lisboa em cruzeiro como prová-

vel ou muito provável (48,1%, em 2015), enquanto 

88,8% classifica de igual modo o regresso à cidade 

portuguesa em lazer e fora do contexto de cruzeiro 

(75,3% em Lisboa). 

a totalidade dos passageiros entrevistados reco-

mendam a capital portuguesa como ponto de 

passagem de cruzeiro, a mesma percentagem na 

recomendação de Lisboa como destino turístico. 

Em 2015, os valores foram de 99,7% e 99,8%, 

respetivamente. No que se refere à recomenda-

ção da capital como destino turístico, 12,2% dos 

passageiros insere Lisboa no Top 5 de destinos 

a serem visitados (32,2% em 2015), enquan-

to 81,3% a incluÍ no Top 10 (59,6% em 2015).  

Durante a viagem por Lisboa, os passageiros en-

trevistados tiveram, em termos médios, uma des-

pesa individual de 56,80 euros, de acordo com a 

informação recolhida sobre as despesas efetuadas 

na viagem em cruzeiro (59,6% do total de pas-

sageiros). Em 2015, este valor foi superior a 130 

euros, no entanto, de notar que esta amostra é um 

pouco mais velha, quando comparada ao inquérito 

anterior, viaja sobretudo em casal e não em gru-

po de amigos e faz uso primordial de agência de 

viagens para realizar reservas, o que pode justificar 

menos gastos extra pacote de cruzeiro. Em 2016, 

as despesas dos passageiros distribuíram-se por 

compras (44%), alimentação (31,5%), desloca-

ções na cidade (15,2%), alojamento (3,8%), visita 

a monumentos e/ou atrações (3,6%) e excursões 

compradas localmente (1,9%). 

Enquanto no estudo anterior, a maioria dos passagei-

ros optou por visitar a cidade pelos próprios meios 

(37,8% em 2015), em 2016 a maioria escolheu fazer 

uma excursão com guia, comprada no navio (41,1% 

em 2016 face a 34,6% em 2015). No que respeita 

ao uso de fontes de informação sobre Lisboa, os fa-

miliares e amigos são a quem os passageiros mais 

recorrem, seguindo-se os pedidos de informação no 

navio e redes sociais. Todos estes se situavam nas 

posições cimeiras em 2015, com a publicidade, que 

agora ocupa a quarta posição, a assumir o segundo 

lugar. No final da tabela, surgem os livros/filmes e 

os artigos/notícias na imprensa.

Durante a visita a Lisboa, os passageiros desloca-
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viaGeNs e Hóteis  

Como mUDar a eXperiÊNCia 
DoS HÓSpeDeS
experiências autênticas, únicas e pessoais. 
É nestes atributos que o setor da hotelaria e do turismo se 
devem concentrar de forma a satisfazer as expetativas dos 
viajantes. a conclusão é do relatório Hotel Trends for 2017, 
da Skift, que, para isso, aponta dez tendências. 

Compreender as tendências mais importantes que 

estão a influenciar o comportamento dos viajantes 

é essencial no setor da hotelaria e do turismo. No 

entanto, tal como noutra indústria, mas particular-

mente nesta que está em permanente mudança 

com o surgimento de novos perfis de turistas e 

novos processos de compra, o que foi bem-su-

cedido num ano pode não funcionar no próximo. 

Quando se trata da hotelaria, as tendências podem 

ser tanto efémeras como eternas – algumas são 

instantâneas, outras têm um poder de permanên-

cia ao longo de décadas. Por isso, a Skift aponta as 

maiores tendências que estão a impactar o setor 

hoteleiro este ano.

SeNTiDo De ComUNiDaDe
Coliving. Termo utilizado para a partilha que carac-

teriza não só a tipologia dos espaços mas também 

um estilo de vida, assente na ideia de comunidade 

e colaboração. Uma opção cada vez mais comum 

entre viajantes e bastante atrativa para millennials, 

a maior e mais influente geração. Com efeito, uni-

dades hoteleiras, particularmente hostels, têm vin-

do a anunciar ofertas com características coliving, 

como cozinhas partilhadas, áreas comuns e progra-

mas sociais. a ideia é estabelecer ligações entre 

aqueles que ocupam o espaço e promover a “vida 

em grupo” e o sentimento de partilha. 

DeSiGN aTraTiVo
Um design inteligente e atrativo já não é exclusivo 

dos hotéis boutique – é obrigatório. Segundo o rela-

tório, os hóspedes esperam ambientes agradáveis 

tanto em hotéis de luxo como nos mais acessíveis. 

Por isso, as marcas hoteleiras começam a refor-

mular as suas unidades e a apresentar empreen-

dimentos com mais luz natural, espaços abertos e 

comunitários para melhorar a experiência social do 

viajante. 

eXperiÊNCia aLÉm Do HoTeL
independentemente da aposta da Airbnb em via-

gens ser bem-sucedida ou não, o simples facto de a 

empresa ter lançado a plataforma Trips, com guias 

e experiências sugeridas pelas comunidades locais, 

deve ser um sinal de alerta para o setor hoteleiro, 

que deve também dar mais atenção às experiên-

cias dos hóspedes não só dentro do hotel como 

fora. É preciso uma aproximação mais abrangente 

à experiência geral do turista.

eVoLUÇão DoS proGramaS 
De FiDeLiDaDe
os programas de fidelidade devem continuar a ser 

um dos aspetos mais importantes dos hotéis. Em-

bora as marcas hoteleiras coloquem tanto ênfase 

nestes incentivos, segundo o estudo, não se deve 

seguir o exemplo das companhias aéreas, que le-

vam, acima de tudo, a maiores gastos. “Talvez essa 

seja a estratégia que tenha mais resultados finan-

ceiros, mas é realmente a solução que conquistará 

o coração dos clientes?”, questiona a Skift. 

VoLTar ÀS raÍZeS 
Da HoSpiTaLiDaDe 
Por vezes, comete-se o erro de esquecer que na 

indústria das viagens, e sobretudo na hoteleira, o 

que realmente importa são as pessoas. Na busca 
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é preciso uma 
aproximação 
mais abrangente
à experiência 
do turista

da eficácia e do lucro muitas vezes abandona-se 

o recurso mais importante: a humanidade. a dis-

rupção e inovação na hospitalidade não se pode 

apoiar na tecnologia ou na construção de grandes 

espaços, mas sim no serviço e nas pessoas que o 

entregam. “o básico tem sido comprometido em 

prol da tecnologia, mas a melhor inovação vem da 

hospitalidade genuína.”

o “LoCaL” GaNHa NoVo 
SiGNiFiCaDo
mais do que procurar ter produtos locais e artesa-

nais, os hotéis precisam começar a pensar mais e 

melhor na comunidade. É importante que os habi-

tantes locais tenham contacto com os hotéis. “há 

pessoas que vivem perto ou vão para um escritório 

próximo, mas nunca entram na propriedade porque 

temem serem questionadas sobre qual o quarto 

que desejam. No entanto, podem não precisar de 

quarto, mas sim de um serviço.”

LUXo iNTeLiGeNTe
Para a Skift, existe a tendência de diminuição da 

extravagância no luxo dos hotéis e um olhar para 

a entrega de uma experiência mais autêntica e 

personalizada. “o que faz algo luxuoso mantém-se, 

como o preço, mas os viajantes já não priorizam 

isso, pois já esperam, naturalmente, bons acaba-

mentos, produtos exóticos e design inovador. o 

que faz um hotel ser de luxo hoje em dia é tudo 

o resto. o seu serviço personalizado e sentido de 

comunidade”.

SmarT HoTeLS
Nem todos os hotéis têm que equipar cada quarto 

com uma assistente virtual Amazon Echo, mas é 

espetável uma maior atenção à tecnologia. a co-

municação via dispositivos móveis e a possibilidade 

de ativar funcionalidades através de aplicações são 

exemplos disso, contudo a Skift refere casos de ho-

téis que estão a investir em software de beacons, 

tecnologia que permite o envio de notificações 

para smartphones, e serviços streaming de entre-

tenimento.

maiS FUSÕeS
Segundo a Skift, é provável que mais marcas não-

tradicionais da hotelaria entrem neste segmento, 

tal como já aconteceu em 2016 com os casos da 

marca de home decor West Elm e a de moda 

Karl Lagerfeld. “acredito que as marcas estão a 

tentar aumentar o market share com extensões 

de mercado”, afirma o diretor executivo do mes-

trado de Gestão hoteleira de Georgetown, Gray 

Shealy. “Desta forma, são capazes de atrair mais 

clientes e obter mais pessoas para experimentar 

os seus produtos”, acrescenta. Para outros es-

pecialistas, o facto de o formato boutique se ter 

popularizado abre margem para a entrada de 

novas marcas.

iNTerpreTaÇão De DaDoS
Também as marcas hoteleiras devem estar aten-

tas aos avanços na recolha de dados sobre os 

consumidores. Segundo a Skift, o setor hoteleiro 

tem de estar preparado para mais mudanças de 

padrão. E, para isso, é preciso superar os limi-

tes da própria indústria e dominar os aconte-

cimentos. “Se tiver muitos analistas de dados, 

terá uma grande probabilidade de encontrar o 

cliente certo.” o acesso à data, e a sua análise, 

permitirá personalizar a oferta às expetativas e 

gostos dos viajantes. 
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300 aNoS 
De HiSTÓria
a primeira pedra para a construção do palácio 
Nacional de mafra foi lançada em 17 de novembro 
de 1717.  No ano em que se assinala a passagem do 
tricentenário da efeméride, o diretor do monumento, 
mário pereira, faz uma visita guiada pelo monumento 
e pela sua história, cuja imponência a ninguém deixa 
indifere

mário pereira
DireTor Do paLáCio NaCioNaL 
De maFra
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Em traços gerais, qual é a his-

tória do Palácio Nacional de 

Mafra?

Tudo começa com o facto de D. 

joão V, casado há alguns anos com 

mariana de Áustria, não ter des-

cendentes. Espalha-se então pela 

Corte que um frade teria dito que 

a rainha só não tinha filhos se não 

quisesse e, de certa forma, isto foi 

ao encontro do desejo dos Fran-

ciscanos terem um convento em 

mafra. Passado pouco tempo a ra-

inha concebeu e em dezembro de 

1711 nascia maria Bárbara. Garan-

tida que estava a sucessão, o rei, 

em cumprimento da promessa que 

fizera, mandou construir o Conven-

to em mafra, e a 17 de novembro 

de 1717, com a presença dos mais 

altos dignitários, é realizada a ceri-

mónia do lançamento da primeira 

pedra. a construção começa com 

um projeto do arquiteto alemão 

johann Friedrich Ludwig e as obras 

prolongam-se, uma vez que o pro-

jeto inicial, destinado a um conven-

to para acolher 80 frades, acabou 

por aumentar de modo a receber 

300 frades. a obra corresponderia, 

na prática, a um convento francis-

cano e dois palácios, um destinado 

ao rei e outro à rainha, com servi-

ços e valências completamente in-

dependentes, mas ligados por um 

corredor, cerimonial, com 232m, 

considerado o maior existente em 

palácios europeus. 

importa referir que esta obra, com 

uma dimensão impressionante, só 

foi possível levar a cabo graças ao 

ouro trazido do Brasil. À medida 

que a obra cesce, tomando a forma 

da magistral peça de arquitetura 

em que se iria tornar, o rei propõe-

se inaugurar e consagrar a basílica, 

o que suscita alguns problemas 

diplomáticos, porque a inaugura-

ção de uma igreja está associada 

ao calendário litúrgico e o dia de 

consagração ao domingo. o rei de-

termina, então, que a consagração 

da basílica tivesse lugar no dia, 22 

de outubro de 1730, um domingo, 

e dia do seu aniversário.

O conjunto patrimonial do Palá-

cio integra também o Convento 

e a Biblioteca?

Sim, sendo que no total este mo-

numento tem uma área de implan-

tação enorme, que inclui espaços 

inesperados como, por exemplo, a 

Casa dos Trovões, a Casa da Fazen-

da, a Casa do Ferro, a Casa do Co-

bre ou a Casa da Cera. ao todo são 

cerca de 40.000 m2, que englobam 

o Palácio, o Convento e a Basílica, 

a que acresce o jardim do Cerco 

e a Tapada. Por conseguinte, este 

monumento não pode ser visto em 

separado. Costumo até dizer que é 

poliédrico. acima de tudo, eviden-

cia, sem qualquer sombra de dúvi-

da, um conjunto patrimonial único. 

No fundo, é esta tipologia, que não 

é frequente na Europa, que nos 

carateriza e que, em termos de 

público, exerce uma atratividade 

crescente.

E no que diz respeito à Tapada?

a Tapada, criada em 1747, esteve 

sempre ligada ao Palácio, tendo 

surgido como um espaço de recreio 

venatório do rei e da corte, para 

além de fornecer também lenha e 

outros produtos. há descrições das 

caçadas de D. Carlos e das visitas 

de D. amélia, o que demonstra a 

grande proximidade ao Palácio, só 

alterada, naturalmente, quando 

surgiu a Tapada militar. a designa-

ção de Real Tapada de mafra deu 

lugar, depois da implantação da Re-

pública, a Tapada Nacional de ma-

fra. o espaço estende-se por 1.200 

hectares, dos quais 360 estão sob 

administração militar.

Quanto tempo durou a constru-

ção?

o período de construção, que no 

seu auge chegou a envolver cer-

ca de 45.000 trabalhadores, foi 

muito curto, dada a dimensão da 

obra, tendo-se estendido de 1717 

a 1730. É evidente que as obras 

prosseguiram, quando estavam já 

no convento algumas centenas de 

frades. 

Depois, já no reinado de D. joão Vi, 

que habitou o Palácio de uma for-

ma mais continuada, são realizadas 

obras para o dotar de condições 

de conforto e embelezamento. É 

quando surgem, por exemplo, as 

pinturas de  Domingos Sequeira 

na Sala do Trono, agora em fase de 

restauro com o apoio mecenático 

da Fundação millennium, e outras 

obras de arte.

Nada foi deixado ao acaso

a paixão pela história e pelo trabalho, que há oito anos desenvolve 

como diretor do Palácio Nacional de mafra, estão patentes nas palavras 

que mário Pereira cuidadosamente escolhe para falar do monumento 

cuja grandiosidade o impressionou desde sempre.

“Gosto particularmente da Biblioteca, um espaço onde espero vir a 

passar muito tempo quando me reformar. Estão ali guardadas muitas 

obras pelas quais tenho grande curiosidade”, diz, para logo salientar 

que, no entanto, ninguém fica indiferente quando ao andar pelo Palácio 

observa a sua arquitetura, a sua engenharia, e as soluções genialmente 

encontradas para resolver problemas estruturais. “É tudo de uma beleza 

inexcedível e a espacialidade do monumento é, como disse já, algo que 

me maravilha e que não se encontra em nenhum outro monumento”, 

explica. as pessoas habituam-se a ver os monumentos em função dos 

aspetos decorativos, da sua riqueza, dos seus lustres, do seu brilho, mas 

tudo isso acaba por encobrir, e até certo ponto mascarar, a sua beleza 

arquitetónica, sublinha. “aqui temos essa riqueza tanto ao nível de de-

senho do grande espaço como do pormenor, que é requintadamente 

traçado e minuciosamente executado. Tudo está carregado de porme-

nores, nada foi deixado ao acaso”, conclui.

a construção 
começa com 
um projeto do 
arquiteto alemão 
Johann Friedrich 
Ludwig e as obras 
prolongam-se, 
uma vez que o 
projeto inicial, 
destinado a 
um convento 
para acolher 80 
frades, acabou 
por aumentar de 
modo a receber 
300 frades
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Como nota de curiosidade, mário 

Pereira conta que o Palácio Na-

cional de mafra foi o primeiro 

edifício em Portugal no qual  

foi instalado um para-raios. “o 

monumento atraía e continua 

a atrair muitos raios, devido à 

enorme carga metálica que cara-

teriza a sua construção”, explica, 

dizendo que há notícias de várias 

pessoas, nomeadamente frades,  

terem morrido em consequência 

da queda de raios. acontece que, 

nos finais do século XViii, um fra-

de, de seu nome assunção Velho, 

através da correspondência que 

mantinha com a academia in-

glesa, ficou a saber do invento 

de Benjamin Franklin, o que deu 

origem à montagem de um para

-raios com 17 polos de captação 

de raios espalhados pelo edifício. 

“há até uma expressão curiosa 

de assunção Velho que costumo 

citar, porque traduz precisamen-

te o que penso sobre o monu-

mento: “este edifício é uma 

maravilha, quanto melhor se co-

nhece, mais se admira”, garante 

mário Pereira.

Primeiro para-raios instalado 
no Palácio

COMEMOrAçõES 
dO TrICENTENárIO

Qual será o momento alto das 

comemorações?

Para já ainda é uma semi-surpresa, 

mas todas as atividades desen-

volvidas no âmbito das comemo-

rações têm registado uma grande 

afluência de público, ao ponto de, 

apesar de termos duplicado a ofer-

ta de algumas, manter-se a lista 

de espera. Tem sido um trabalho 

desenvolvido em colaboração com 

o ministério da Cultura, a Câmara 

municipal de mafra e a igreja. as 

iniciativas são muitas, desde uma 

reportagem fotográfica em exi-

bição na Sacristia, passando por 

ações na Tapada e pela visita aos 

subterrâneos, que está sempre es-

gotada. Por parte da Cm de mafra, 

posso referir, desde logo, o fogo de 

artíficio que marcou o início das co-

memorações e o espetáculo de luz 

e som realizado na Noite dos mu-

seus, entre muitos, muitos outros. 

Ao dizer que as duas compo-

nentes chave do programa são 

qualificar e conhecer, a que se 

refere concretamente?

Somos todos contra o fogacho no 

sentido de o dinheiro gasto esgo-

tar-se no ato, pelo que todas as 

nossas exposições implicam inter-

venções de conservação e restauro, 

ou seja qualificação do patimónio 

e, em simultâneo, estudo do que 

representa. assim, vamos ter duas 

grandes exposições, uma sobre 

as lunetas que restauramos, um 

exemplo de boas práticas, e que 

denominámos “Entre a matéria e a 

mensagem”, e a outra, “Do tratado 

à obra”, sobre a arquitetura do edi-

fício. Na Biblioteca temos mais de 

50 tratados sobre arquitetura, para 

além de possuírmos peças que 

reproduzem esses tratados. acres-

ce que a exposição “Do tratado à 

obra” remeterá para uma visita ao 

Palácio.

a qualificação prende-se, também, 

com duas outras intervenções: a 

construção de um elevador, ainda 

este ano, e a renovação da sinalé-

tica, intervenções que irão bene-

ficiar, em particular, as pessoas 

com deficiências motoras e visuais. 

Sentimos que há um grande défice 

na comunicação, razão pela qual 

pretendemos também substituir 

todo o sistema ao nível dos áudio-

guias, atendendo aos requisitos da 

visitação moderna sem que para 

isso nos descaraterizemos, natural-

mente. 

UMA OBrA dE ArTE TOTAL

O que acaba de dizer tem a ver 

com aquela sua frase “o Palácio 

Nacional de Mafra é uma obra 

de arte total”?

De facto, assim é. independente-

mente do que está construído, que 

é um primor em termos de arqui-

tetura, a execução e os acabamen-

tos são excelentes. Não há aqui 

nada que não esteja em sintonia, 
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“Uma bula do Papa 
Bento XiV, datada 
de 1754, autoriza 
inclusivamente 
esta biblioteca 
a ter livros 
proibidos, 
razão pela qual 
possuímos um 
importante 
acervo de obras 
improváveis. 
no total, são 
36.000 volumes, 
compreendidos 
entre os séculos 
XV e XiX”

incluindo funcional, desde o ponto 

mais alto até aos subterrâneos. Por 

exemplo, há dezenas de quilóme-

tros de galerias e 156 escadarias 

que ligam funções completamente 

distintas, sendo de destacar que 

todo o sistema  hidráulico foi tam-

bém muitíssimo bem concebido. 

mas posso dar outros exemplos, 

noutras áreas. o monumento pos-

sui a mais importante coleção de 

escultura italiana da Europa fora de 

itália. Nota, também, para as obras 

da Escola de Escultura de mafra, 

com destaque para machado de 

Castro. há, igualmente, pintura de 

altíssima qualidade do século XViii, 

assim como peças de ourivesaria e 

até o património ligado à música é 

único no mundo. Temos seis órgãos 

e dois carrilhões, sendo que estes 



E  | entrevista

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

20

o Palácio Nacional de mafra, man-

dado construir por ordem do rei D. 

joão V e cuja primeira pedra foi co-

locada 17 de novembro de 1717, 

é considerado como o mais impor-

tante monumento do barroco em 

Portugal.

o edifício, cuja magnificência só 

foi possível graças ao ouro que 

vinha do Brasil, foi construído 

com pedra lioz da região. ocupa 

uma área de 37.790 m2,  possui 

mais de 1.200 divisões, mais de 

4.700 portas e janelas, 156 es-

cadarias e 29 pátios e saguões. 

Grandes mestres das artes, por-

tugueses e italianos, nomea-

damente da escultura e da 

pintura, assinam a maioria das 

obras do Palácio, sendo que os 

paramentos e alfaias religiosas 

têm origem em França e itália.  

os dois carrilhões, com 92 sinos 

– o maior conjunto histórico do 

mundo –, foram encomendados 

na Flandres. mais tarde, já no 

final do século XViii, D. joão Vi, 

encomendou, nomeadamente, 

um novo conjunto de seis órgãos 

para a Basílica.

ainda que nunca tivesse sido re-

sidência permanente da família 

real, o Palácio Nacional de ma-

fra foi até ao fim da monarquia 

frequentemente visitado pelos 

monarcas, que ali celebravam 

festas religiosas, passando parte 

do verão caçando na Tapada.

Foi também em mafra que o últi-

mo rei de Portugal, D. manuel ii, 

passou a última noite no país an-

tes de partir para o exílio, aquan-

do a implantação da República, 

em 5 de outubro de 1910.

Imponente e belo

últimos constituem o mais impor-

tante conjunto de carrilhões histó-

ricos do mundo. Por tudo isto, digo 

que o Palácio Nacional de mafra é, 

de facto, uma obra de arte total.

A propósito, como está o projeto 

de restauro dos carrilhões?

infelizmente não foi tão célere como 

gostaríamos. Desbloqueada a ver-

ba necessária para a intervenção de 

restauro, foi aberto concurso e, neste 

momento, o processo está na Dire-

ção Geral do orçamento aguardando 

tramitação. ou seja, aquilo que eu 

tinha colocado como prioridade há 

oito anos, quando assumi o cargo de 

diretor, acontecerá no último ano do 

meu terceiro mandato. Possivelmente 

verei o início das obras, cuja conclusão 

terá lugar no decorrer do exercício do 

meu sucessor.

Devo dizer, no entanto, que vivemos 

aqui situações de algum dramatis-

mo devido ao mau estado de parte 

do edificado, nomeadamente no que 

se refere a  algumas das torres que 

apresentavam risco de queda e até 

mesmo os sinos podiam ter caído. 

Felizmente, tudo está em vias de re-

solução.

A Biblioteca é um espaço icóni-

co, reconhecido mundialmente. 

Quais são as principais referências 

que guarda?

independentemente dos fatores es-

téticos, que são muito relevantes, 

trata-se de uma biblioteca impor-

tante e histórica, foi projetada para 

ocupar precisamente o espaço onde 

se encontra instalada. Em termos de 

construção, possui todas as caraterís-

ticas que as bibliotecas devem ter, 

desde as estantes de madeira até 

às caixas de ar, além do muito fala-

do inseticida natural: os morcegos. É, 

também, uma biblioteca muito im-

portante pelas coleções que guarda, 

da Botânica à astronomia, passando 

pela Teologia, Sermonária, história, 

matemática e medicina, entre muitos 

outros temas, além de guardar uma 

importante colecção de Bíblias raras. 

a título de curiosidade, uma bula do 

Papa Bento XiV, datada de 1754, au-

toriza inclusivamente esta biblioteca 

a ter livros proibidos, razão pela qual 

possuímos um importante acervo 

de obras improváveis. No total, são 

36.000 volumes, compreendidos en-

tre os séculos XV e XiX. a Biblioteca 

tem 85m de comprimento por 9,5m 

de largura, é pavimentada em pedra 

lioz de várias cores e tem no centro 

uma abóbada apoiada em quatro ar-

cos, fechada por uma pedra-mármore 

na qual se vê esculpido um rosto hu-

mano representando o sol.

MAIS dE 320.000 
vISITANTES 

Quantos visitantes recebe anual-

mente e quais são as principais 

nacionalidades?

o número de visitantes tem aumen-

tado todos os anos e em 2016 subiu 

para mais de 326.000, sendo que em 

alguns dias se esgota a capacidade 

para recebermos mais visitantes. a 

atratividade do monumento tem vin-

do a ganhar uma expressão crescente 

e os concertos de órgão são o exem-

plo disso mesmo. Realizam-se no pri-

meiro domingo de cada mês e, não 

raro, há pessoas que se deslocam do 
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estrangeiro propositadamente para 

assistir. Estou a lembrar-me de visi-

tantes dos Estados Unidos da américa 

e da alemanha e até, curiosamente, 

do Sri Lanka. há aqui uma imagem de 

singularidade e de importância musi-

cal de um património musical único,  

que nos interessa realçar, e que tem 

proporcionado resultados muito posi-

tivos.

do total de visitantes, quantos 

são estrangeiros?

No ano passado registámos cerca 

de 70.000 visitantes estrangeiros, o 

que é um número bastante elevado. 

No verão, termos muitas visitas de 

famílias italianas, holandesas e dina-

marquesas, para além de espanholas 

muito por causa do livro “memorial do 

Convento”, de josé Saramago. acresce 

o contributo proporcionado por cam-

panhas e reportagens exibidas em 

televisões europeias, as quais têm 

chamado a atenção para o Palácio e, 

consequemente, para o aumento do 

número de visitas.

Em suma, uma das nossas apostas 

estratégicas foi integrarmos a rede da 

associação de Residências Reais Eu-

ropeias, com sede e presidência em 

Versalhes, que engloba os Palácios 

mais importantes da Europa, o que 

tem permitido uma interessante par-

tilha de boas práticas.

MAfrA NA rOTA 
dO TUrISMO

Como enquadra a oferta do Palá-

cio na região de Lisboa?

mafra é vista por alguns operadores 

turísticos como estando distante de 

Lisboa, o que não é verdade, além de 

o acesso à cidade ser rápido e exce-

lente. Tendo em conta que o tempo 

disponível do turista que vem de Lis-

boa visitar mafra é escasso, estamos a 

trabalhar com o objetivo de passar a 

oferecer visitas segmentadas, ou seja, 

à Biblioteca, ou à Basílica, por exem-

plo, uma vez que implicam menos 

tempo disponível do que uma visita 

à totalidade do monumento. Este tipo 

de visita temática pretende, assim, ir 

ao encontro do turista mais apressa-

do, que quer ver muita coisa em pou-

co tempo. acresce que a nossa oferta 

turística é de qualidade e com um 

custo inferior a outros destinos turísti-

cos, pelo que começamos também a 

integrar algumas rotas, entre as quais 

as que passam por aqui com destino 

a alcobaça. Podemos, por exemplo, 

organizar visitas de um dia, incluindo 

a Tapada e a Ericeira. a oferta é mui-

to diversificada, basta pensarmos no 

Palácio como centro patrimonial e na 

Tapada como património ambiental, 

tal como a Ericeira, com as suas praias. 

Como vê o crescimento de Lisboa 

enquanto destino turístico? 

a procura turística por Lisboa está em 

crescendo e, neste contexto, é im-

portante direccionar o turista que 

tem interesses culturais para nichos 

como mafra, uma vila que  se di-

ferencia pela sua autencidade e 

diversidade da oferta. Cada vez mais, 

as pessoas valorizam os elementos 

diferenciadores, além, naturalmente, 

da qualidade, que é fundamental. Por 

isso, há que apostar nestes nichos.
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NA hOrA dE PASSAr 
TESTEMUNhO

No final deste ano o Palácio vai 

ter um novo diretor. Como pers-

petiva a mudança?

No meu entender, as mudanças 

são benévolas e benéficas, porque 

quando se inicia funções, e isso 

aconteceu comigo, tal como sucede 

com todos,  há uma quebra de roti-

nas, surgem novas dinâmicas e ino-

va-se. mas, à medida que o tempo 

vai passando, é inevitável a instala-

ção de uma certa inércia e as rela-

ções vulgarizam-se, por assim dizer. 

Por tudo isto, vejo a mudança com 

muito bons olhos, porque represen-

ta um desafio para a própria insti-

tução e para a nova direção, bem 

como um estímulo para quantos ali 

continuam a trabalhar. Em suma, 

sou de opinião que um diretor não 

se deve deixar eternizar no cargo, é 

bom que haja mudanças, são bené-

ficas para todos.

Que balanço faz do seu manda-

to, quais os objetivos alcançados 

e quais os que gostaria de ver 

ainda concretizados?

Naturalmente que houve objeti-

vos alcançados e outros não. Por 

exemplo, o processo de restauro 

dos seis órgãos, que teve início com 

a anterior direção, foi concluído no 

decorrer do meu exercício. houve, 

depois, que criar mecanismos para 

divulgar a recuperação dos órgãos, 

tendo em conta a sua singularidade, 

o que foi conseguido. a internacio-

nalização foi benéfica, e hoje é com 

orgulho que podemos dizer que a 

imagem do Palácio é reconhecida 

internacionalmente, fazendo jus à 

sua relevância.

assumi também como prioridade e 

preocupação, até por uma questão 

concetual e filosófica, a ligação à 

comunidade. o monumento, pelo 

próprio conceito de património que 

representa, não pode estar disso-

ciado da comunidade onde está 

integrado. Foram ultrapassadas 

algumas dificuldades de comuni-

cação, nomeadamente para que 

as pessoas tenham conhecimento 

atempado dos eventos que organi-

zamos. há, também, um património 

que eu privilegio sempre e que é a 

o Palácio Nacional de mafra possui 

uma Enfermaria, com 16 camas, 

que era destinada aos doentes 

mais graves. Frades-enfermeiros 

davam assistência a estes doen-

tes, que eram diariamente vista-

dos por médicos e sangradores.

junto a cada cama era afixada 

a receita prescrita pelo médico, 

para que o tratamento pudesse 

ser acompanhado pelo doente. a 

disposição espacial das camas na 

Enfermaria permitia que facilmen-

te pudessem ser arrastadas para o 

corredor central de modo a que 

os doentes seguissem o serviço 

religioso celebrado num altar lo-

calizado num dos extremos do 

espaço. Cada um dos “quartos” 

era composto por uma cama, 

uma mesa com gaveta, um ca-

bide para pendurar o hábito, 

numa reentrância da parede era 

guardado o bacio e um assento 

destinado às visitas. Uma cortina 

singela garantia a privacidade 

quando necessária.

inicialmente foram instaladas três 

casas de enfermaria, a saber: 

Enfermaria dos Convalescentes 

(transformada em Capela no rei-

nado de D. joão Vi), Enfermaria 

dos Noviços e Enfermaria dos 

Doentes Graves, além de uma 

pequena sala destinada à “Enfer-

maria do louco”. 

Enfermaria com 16 camas
relação humana. Considero funda-

mental que as pessoas se sintam 

felizes com aquilo que fazem. a re-

cuperação de espaços, algo por que 

muito se pugnou ao longo de anos, 

é uma realidade, o que permitirá 

por exemplo, a organização de um 

percurso expositivo sequencial. ou-

tro aspeto positivo está relacionado 

com o facto de termos conseguido 

recuperar espaço para o elevador, 

que será instaldo ainda este ano. 

Nota igualmente para a Basílica, 

onde coexistem em harmonia as 

vertentes religiosa e cultural.

mas é importante reconhecer que 

há, também, outros desígnios que, 

ainda que ambicionados, ficam por 

alcançar, como a recuperação dos 

carrilhões. Será uma tarefa que dei-

xo para a próxima direção.
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a cidade com muitas histórias para contar, onde o 

sol brilha até 290 dias por ano e a temperatura ra-

ramente desce abaixo dos 15ºC, continua a dar que 

falar. Depois de ter sido considerada a mais cool da 

Europa, pelo The Observer, do grupo do The Guar-

dian, que elogiava a modernidade, acessibilidade e 

inovação que tem atraído a nova geração de em-

preendedores, e de se posicionar como a terceira 

cidade mais hospitaleira do mundo, num inquérito 

realizado pelo site de viagens TripAdvisor, foi a vez 

do The Telegraph se deixar conquistar, e contagiar, 

por Lisboa. Num artigo totalmente dedicado à capi-

tal portuguesa, o jornal britânico enumera as razões 

pelas quais Lisboa tem tudo para ser o próximo des-

tino de viagem. Neste caso, há, segundo o jornalista 

hugh morris, 19 motivos para visitar a cidade das 

sete colinas. 

Há Uma boa reFeiÇão 
em CaDa CaNTo
No ano passado, três restaurantes em Lisboa con-

quistaram as primeiras estrelas Michelin. Um resul-

tado que reforça a reputação culinária da capital por-

tuguesa, que tem vindo a destacar-se além-frontei-

ras. agora, há seis restaurantes na cidade com uma 

estrela Michelin e um com duas. 

meNoS É maiS
o pós-Brexit afetou os viajantes em Portugal, e no 

resto da Europa, mas mesmo sem o ressurgimento 

da libra, aponta o jornalista, o custo de vida em Por-

tugal é muito atrativo em comparação aos países 

vizinhos. No ano passado, o jornal Post-Office clas-

sificou Lisboa como o quarto destino mais acessível 

na Europa e o número um na Europa ocidental, com 

o total das compras típicas de quem está de férias 

(incluindo duas noites num hotel de três estrelas, 

uma refeição para dois, bilhetes de viagem e a 

entrada para uma mão cheia de atrações) a custar 

apenas £157.78 (181.11 euros).

o preÇo Da CerVeja
Uma das razões apontadas pelo jornalista é o pre-

ço da cerveja. Diz hugh morris que uma garrafa do 

néctar de cor âmbar pode custar tão pouco quanto 

tHe teleGrapH  

aS raZÕeS QUe TorNam LiSboa 
Tão popULar
lisboa subiu nove lugares na categoria das melhores 
cidades do mundo na edição passada dos Telegraph 
Travel Awards, contando com os votos de mais de 70 
mil leitores. agora, o jornal britânico enumera as razões 
que tornam a capital portuguesa tão popular e que 
fazem desta a escolha ideal para um city break. 

2 euros (£1,69) em restaurantes e cafés, de acor-

do com a pesquisa do Post-Office realizada no ano 

passado.

o ViNHo Do porTo 
o vinho do Porto está em abundância na cidade. 

mas para quem não é fã deste vinho enriquecido, 

o jornalista assegura que é bastante divertido sim-

plesmente examinar as garrafas, desde o stock com 

100 anos até às novas adições pós-milénio, todas 

rotuladas num estilo clássico. 

paiXão peLa DeSCoberTa
Lisboa tem muito orgulho do seu papel no tempo 

dos Descobrimentos, com a cidade a ser o ponto 

de partida para dezenas de viagens exploratórias 

em todo o mundo, incluindo a de Vasco da Gama 

para a Índia, em 1497. o Padrão dos Descobrimen-

tos, que é descrito pelo jornalista como um grande 

monumento na margem norte do Tejo, assinala a 

veia exploradora: apresenta as figuras dos primeiros 

navegantes que atravessaram o mar, lideradas pelo 

infante Dom henrique. 
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sul do Tejo olha para a cidade de Lisboa é, diz o 

jornalista, prova da ligação portuguesa ao Brasil. 

É poSSÍVeL Saborear 
oS meLHoreS paSTÉiS
os Pastéis de Belém são mundialmente famosos 

e é por isso que as filas para apreciar os doces, 

ricos e com uma massa perfeitamente estaladiça 

geralmente se prolongam pela rua da Fábrica dos 

Pastéis de Belém. 

oU ViSiTar Um moSTeiro 
GÓTiCo 
o mosteiro dos jerónimos, aqui apontado pelo 

jornalista do The Telegraph, a par da Torre de Be-

lém, é Património mundial da Unesco. inclui uma 

delicada capela gótica, onde estão sepultadas al-

gumas das grandes figuras histórias de Portugal.

a CiDaDe É GraNDe 
Fã De STreeT arT 
“mas quem não é?”, questiona o jornalista, que 

destaca os variados murais que decoram as pa-

redes das ruas lisboetas. a cidade portuguesa é 

hoje reconhecida pela arte urbana. atributo para 

o qual contribuem os artistas portugueses com 

projeção internacional como Vhils, Bordalo ii e 

odeith. 

Há Uma poNTe FaNTáSTiCa
“Chamada Ponte Vasco da Gama, claro”, 

aponta o jornalista. Está sobre o estuário do 

rio Tejo, na área da Grande Lisboa, ligando o 

montijo e alcochete a Lisboa e Sacavém. Com 

os seus 12,3 km de comprimento é a mais 

longa ponte da Europa e uma das mais exten-

sas do mundo. 

CiDaDe De SeTe CoLiNaS 
SiGNiFiCa ViSTaS em 
abUNDâNCia
Diz a lenda popular que Lisboa, como Roma, 

foi construída por entre sete colinas. isto sig-

nifica que, diz o jornalista, quase todas as ruas 

lisboetas oferecem vistas deslumbrantes so-

bre a cidade. a Colina do Castelo é a mais alta 

e dá o nome ao Castelo de São jorge, que fica 

no seu topo. 

bareS Com ViSTaS 
o jornalista destaca os bares que deram nova 

vida aos terraços de Lisboa, onde se pode, 

além de apreciar a vista magnífica sobre a ci-

dade, beber um copo ou tomar uma refeição. 

Tem maiS SoL Do QUe 
QUaLQUer oUTro SÍTio Na 
eUropa 
“Provavelmente este deveria ter sido o primei-

ro item da lista”, brinca o jornalista. Na ponta 

da Europa ocidental, Lisboa é a capital mais 

solarenga do continente, com uma média de 

2.799 horas de sol por ano, ultrapassando 

atenas, que tem 2.771 horas de sol anuais. 

Tão prÓXima Da praia 
“a apenas a 30 minutos de carro do centro 

da cidade, trilhos selvagens como o Guincho, 

adraga e Praia Grande surgem pela costa 

fora”, escreve o especialista em viagens do 

jornal. 

poDe FaZer Um eXCeLeNTe 
iTiNerário De Um Dia 
Sintra, a cidade aristocrática a oeste de Lisboa, 

tem palácios de contos de fadas, jardins floridos 

bem cuidados e bosques selvagens. acessível 

a partir do centro da cidade com um comboio 

que parte da estação do Rossio a cada 20 mi-

nutos e uma viagem de 40 minutos. 

Tem Um aeroporTo 
CoNVeNieNTe 
Por fim, o jornalista salienta a acessibilidade do 

aeroporto de Lisboa – está a apenas 6,2 km do 

centro da cidade, e a uma viagem de metro 

de 20 minutos. É o maior aeroporto português 

em número de passageiros, e também o que 

regista maior volume de tráfego. 

eLÉTriCoS 
o amarelo icónico dos elétricos já há muito que faz 

as delícias dos turistas. mas, neste artigo, o jornalis-

ta britânico destaca o facto de Lisboa ainda poder 

contar com os centenários elétricos e ascensores, 

que atravessam as ruas estreitas da cidade. “Vê-los 

é pura alegria, e os carris de metal em sinuosas ruas 

são exemplos do caráter nostálgico de Lisboa”. 

eLeVaDor Do Carmo
Na Rua de Santa justa, o Elevador do Carmo é o 

único elevador vertical a prestar serviço público em 

Lisboa. inaugurado em 1902, é uma das grandes 

atrações da Baixa Pombalina. 

Tem boa CHarCUTaria 
“Se pensavam que os espanhóis faziam boas salsi-

chas, esperem até experimentarem as variedades 

portuguesas”, afirma o jornalista referindo a Praça 

da Figueira, que “acolhe frequentemente um mer-

cado repleto de barracas de comida que enchem o 

ar de vários aromas desde chouriço, morcela, fari-

nheira, salsicha defumada e alheira”. 

LiGaÇão ao braSiL 
inspirado na estátua de Cristo Redentor existente no 

Rio de janeiro, Brasil, o Cristo Rei que da margem 
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mandado construir por Polycarpo Pecquet Ferreira 

dos anjos, um empreendedor e capitalista que 

pertencia à burguesia lisboeta, o agora conhecido 

como Palácio anjos foi, em tempos, Chalet de 

miramar, uma casa de veraneio erguida na Quinta 

de miramar, oeiras. já na época, o edifício era 

notado, tanto que levou a que o historiador Pinho 

Leal escrevesse, em 1876, “anda em construção 

uma sumptuosa e elegante casa, de um outro sr. 

anjos, rico negociante e capitalista de Lisbôa, que 

tem aqui uma grande quinta”. o chalet, típico do 

fim do século, desenvolvia-se por três pisos e 

era rodeado de uma bela paisagem envolvente 

caraterizada por uma variedade de espécies 

botânicas, e é tido como a primeira edificação 

palácio dos aNJos 

o CHaLeT QUe reSpira arTe
considerado uma imagem de marca da freguesia de 
algés, o palácio anjos, é um dos edifícios históricos mais 
emblemáticos do concelho de oeiras e um ex-libris da 
arquitetura de veraneio da região. Quem visita a vila não 
fica indiferente à presença deste edifício que remonta à 
década de 70, do século XiX.

o chalet, típico 
do fim do século, 
desenvolvia-se por 
três pisos e era 
rodeado de uma bela 
paisagem envolvente 
caraterizada por 
uma variedade de 
espécies botânicas

grandiosa construída de raiz na zona Ribeirinha 

de algés com caráter de residência de veraneio. o 

chalet que outrora estava inserido numa grande 

quinta, conhecida por Vila e Parque miramar, 

desde cedo que sofreu alterações nos seus 

limites, com os seus contornos a serem corrigidos 

para permitirem alterações e implementações 

na rede viária da baixa de algés. Nos anos 60, 

parte dos jardins e a Capela de Nossa Senhora 

das Graças, construída em 1896, foram destruídos 

para dar lugar a novos edifícios. mais tarde, 

e depois de sucessivos projetos, a Câmara 

municipal de oeiras adquiriu, em 1966, o edifício 

e terrenos anexos. Depois de anos de abandono, 

a demolição do chalet esteve em evidência, 
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por se considerar grande o risco que o edifício, 

em degradação, representava para a segurança 

pública. No entanto, a ideia fora abandonada em 

1975 por ação da Comissão administrativa do 

município e, nos anos seguintes, foram realizadas 

diversas reparações, como trabalhos de reboco e 

pintura de paredes e tetos, colocação de vidros e 

reparação de portas interiores e exteriores. Desta 

forma, a partir de 1985, foram sendo instalados 

serviços públicos, como a Biblioteca municipal de 

algés, uma galeria de arte, o jardim municipal 

e minigolfe. alguns funcionaram nesse espaço 

até ser iniciada a intervenção de reabilitação em 

novembro de 2004. 

a arTe De maNUeL De briTo 
Depois de um processo de obras de conservação 

e reabilitação, que adaptaram e ampliaram o 

edifício, o Centro de arte manuel de Brito – CamB 

foi inaugurado no Palácio dos anjos, resultado 

de um protocolo assinado em novembro de 

2006 entre a Câmara municipal de oeiras e os 

herdeiros da Coleção manuel de Brito. Segundo o 

município, a assinatura deste protocolo resultou da 

convergência do interesse da Câmara municipal 

de oeiras e da vontade de manuel de Brito e da 

sua mulher, arlete alves da Silva, em criar no 

concelho um espaço cultural de referência, que 

acolhesse e dinamizasse a Coleção manuel de 

Brito. Como resultado, todo o espaço foi alvo de 

uma reabilitação, visando preservar a essência 

do edifício que agora acolhe aquele acervo.  

a reabilitação do Parque anjos, constituído pelo 

Palácio e jardim circundante, realizado pela 

Entreplanos-Gabinete de arquitetura, Urbanismo 

e Design, teve como princípio orientador a 

necessidade de se pensar o espaço como um todo, 

desenvolvendo-se um projeto de intervenção que 

procurou articular a dialética espaço arquitetónico 

e espaço verde. além de algés ter sido o local de 

residência de manuel de Brito e de sua família, a 

escolha deste espaço explica-se pela localização 

privilegiada, quer no Concelho de oeiras, quer no 

eixo Lisboa/Cascais. Uma opção estratégica que o 

município acredita contribuir para a afirmação do 

CamB enquanto projeto sustentado, assumindo 

os múltiplos elementos de diferenciação, 

capazes de impulsionar novas dinâmicas culturais 

para oeiras e para o país. o Palácio dos anjos, 

restaurado na sua edificação, dá lugar ao CamB 

para albergar o riquíssimo acervo e fruto do 

trabalho, empenho e dedicação de manuel de 

Brito e de sua família, que constitui um dos mais 

importantes núcleos da arte portuguesa moderna 

e contemporânea do século XX e XXi. Este acervo 

conta com mais de trezentas obras, de alguns dos 

mais importantes artistas nacionais, como Paula 

Rego, Graça morais, Eduardo Luiz, menez, Palolo, 

Eduardo Batarda, Costa Pinheiro, antónio Dacosta, 

júlio Pomar, entre outros.
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aSSoCiaTiViSmo

ÓrGÃOS SOCIAIS
ATIvIdAdES INSTITUCIONAIS
>> Dia 4 de maio – Reunião da SET com ERTs e aRPTs no algarve;

>> Dia 22 de maio – Conselho Diretivo da Confederação do Turismo 

Português;

>> Dia 23 de maio – apresentação do tema e logotipo do 43.º Congresso 

da aPaVT;

>> Dia 29 de maio – Reunião de Direção da aTL.

dESENvOLvIMENTO dO ASSOCIATIvISMO
rEvISTA dO TUrISMO dE LISBOA
Edição do 161.º número da Revista institucional do Turismo de Lisboa. 

Esta publicação foi enviada para os associados, Delegações do TdP, lista 

institucional do TL, organismos oficiais ligados ao turismo, trade do setor, 

imprensa especializada. a Revista tem uma aplicação para iPad.

CONSULTA A ASSOCIAdOS
Durante o mês de maio foram feitas as seguintes consultas:

alojamento 29

agências de Viagens e Turismo 17

Casas de Fado 1

Empresas de animação Turística 1

Empresas de Catering 1

Passeios e Circuitos Turísticos 20

Restaurantes 28

Transferes 9

Transportadoras 2

TOTAL 108

GESTÃO dOS PrOCESSOS dE AdESÃO
Durante o mês de maio foram enviadas 35 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.

MAILINGS ENvIAdOS
Durante o mês de maio foram enviados os seguintes mailings:

>> mapa de ligações aéreas para Lisboa;

>> Follow me Lisboa via email;

>> Plataforma online BimBimBikes;

>> Plano de acessibilidade Pedonal de Lisboa – manual de recomendações 

de atendimento a turistas com necessidades especiais.

promoÇão TUrÍSTiCa

PrOMOçÃO dO dESTINO – AçõES MULTIPrOdUTOS 
CANAIS ONLINE

dESENvOLvIMENTO E MANUTENçÃO dO SITE
>> adaptação de imagens aos diferentes formatos;

>> adaptação de textos e hiperligações;

>> introdução dos PDF das publicações mensais;

>> Continuação da produção do novo site.

PrOMOçÃO NOS MOTOrES dE BUSCA
>> adjudicação Proposta Search.

PrOMOçÃO EM SITES dE vIAGEM
>> Consulta ao mercado e avaliação de propostas.

rEdES SOCIAIS
>> Facebook – 120

>> Twitter – 79

>> instagram – 57

vISITAS AO SITE: 57 431

PArTICIPAçÃO dO dESTINO EM CErTAMES 
GENErALISTAS (fITUr, ABAv, ITB, WTM E MITT)
>> MULTIMErCAdOS  – Gestão da participação da aRPT Lisboa e do seu 

trade nos certames internacionais de 2017, através do portal Feiras do 

TdP.

promoÇão CiTY & SHorT breaKS

PrESS TrIPS E AçõES COM MEdIA
>> ÁFRiCa Do SUL – Revista “B’loved”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 6 elementos;

>> ALEMANhA – Revista “Senses of cinema”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

>> ALEMANhA – Guia “atlas Dumont”, em colaboração com o TP. Progra-

ma realizado em Lisboa e Região de Lisboa. Presente 1 elemento;

>> ALEMANhA – Revista “Cosmopolitan”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>> ALEMANhA – jornalista freelancer “Daniela Schefar”. Programa realiza-

do em Lisboa. Presentes 2 elementos;

>> ALEMANhA – GRPo Farol. Programa realizado em Lisboa. Presentes 7 

elementos dos seguintes meios de comunicação: Revista “Geniessen & 

Reisen”; Revista online “Kronenzeitung”; Revista “Exclusiv”; Revista “Rei-

selust”; Blog “Travelwithmassi”;

>> ÁUSTRia – Revista “absolutely Beautiful”, em colaboração com o TP. Pro-

grama realizado em Lisboa e na região de Lisboa. Presentes 2 elementos;

>> BÉLGICA – “Grp Parques Naturais”. Programa realizado em Lisboa e na 

região de Lisboa. Presente 1 elemento do blog “belgianwino”;

>> BrASIL – jornalista freelancer – manuel andrade. Programa realizado 

em Lisboa. Presentes 2 elementos;

>> BrASIL – “www.proximarota.com.br”. Programa realizado em Lisboa e 

na região de Lisboa. Presentes 2 elementos;

>> BrASIL – jornalistas freelancers – Eliane Lemos Barbosa e Zarcillo Bar-

bosa. Programa realizado em Lisboa e na região de Lisboa. Presentes 2 

elementos;

>> ChINA – jornal “South China morning News”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

>> COrEIA dO SUL – TV “KBS”, em colaboração com o TP. Programa realiza-

do em Lisboa e região de Lisboa. Presentes 2 elementos;

>> dINAMArCA – Revista “Elle”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

2 elementos;
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>> ESPANhA – agência de notícias “Pacific Press”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

>> ESPANhA – jornalista freelancer – Luís Falcon. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

>> ESPANhA – jornal “o SiL”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos;

>> EUA – jornalista freelancer “Elissa Garay”. Programa realizado em Lis-

boa. Presentes 2 elementos;

>> frANçA – Blog “Tolt around the world”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 elementos;

>> frANçA – Guia turístico “Un Grand Weekend à Lisbonne”. Programa 

realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

>> hOLANdA - “Grp Parques Naturais”. Programa realizado em Lisboa e na 

região de Lisboa. Presentes 7 elementos dos seguintes meios de comu-

nicação: Blog “We are Travellers”; Blog “Saudades de Portugal”; Blog 

“Favoroute”; Blog “Zin in Portugal”; Revista “Uit&Reis”; Revista “Between-

Business”; Revista “CamperReis”; Blog “mediteranne”;

>> hONG-KONG – Blog “Super taster mel”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>> POLÓNIA – “Revista National Geographic”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em Lisboa e na região de Lisboa. Presentes 2 ele-

mentos;

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

Lisboa. Presentes 6 elementos dos seguintes meios de comunicação: Site 

“onet”; Revista “Podroze marzen”; Revista “Travel Polska”; Revista “all 

inclusive”; Sítio “facetpo40”;

>> rEINO UNIdO – Revista “mubi Notebook”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

>> rEINO UNIdO – jornalista freelancer – Patrick Gamble. Programa reali-

zado em Lisboa. Presente 1 elemento;

>> rEINO UNIdO – Site “Seeinthecity”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>> rEINO UNIdO – GRPo “Sovereign”. Programa realizado em Lisboa e Re-

gião de Lisboa. Presentes 6 elementos dos seguintes meios de comuni-

cação: Revista “Luxurious magazine”, Rádio “Radio Times online”; Revista 

“Wedding ideas”; revista online “Style Nest”; Plataforma digital “Luxury 

London”; Revista “Gay Times”; Revista “Kensington & Chelsea Review”;

>> rEINO UNIdO – TV “STV”, em colaboração com o TP. Programa realizado 

em Lisboa e Região de Lisboa. Presentes 3 elementos;

>> rEINO UNIdO – Revista “DoG”: programa realizado em Lisboa e Região 

de Lisboa. Presentes 2 elementos;

>> rEINO UNIdO – Site “healthista”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sente 1 elemento;

>> rEPÚBLICA ChECA – “Grp Rep. Checa”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 6 elementos dos seguintes meios de comunicação: Site “No-

vinky“; jornal “Právo”; Site “ www.idnes.cz/cestovani“; jornal “mF Dnes“;

>> rÚSSIA – “Grp Ural”. Programa realizado em Lisboa e na região de 

Lisboa. Presentes 7 elementos dos seguintes meios de comunicação: Re-

vista “L ’officiel Voyage”; Revista “Ural airlines”; Revista “Banzay”; Revista 

“Turister”; Revista “Sobaka”,

>> SUÉCIA – TV “SVT”, em colaboração com o TP. Programa realizado em 

Lisboa e na região de Lisboa. Presentes 3 elementos;

>> SUÉCIA – TV “SVT/Pa Sparet”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

2 elementos.

>> ArCO LISBOA – Programa realizado em Lisboa. 12 elementos dos se-

guintes países e meios de comunicação: ÁUSTRia – jornal “Tagesspiegel”; 

Revista “artmagazine”; Revista “Kunstwoche” BRaSiL – jornal “Folha de 

S. Paulo”; Revista “Select magazine”; “isto é magazine” – ESPaNha – Su-

plemento “El Cultural”/”El mundo”; jornal “El País”; Revista “aD”; Revista 

“Nuevo Estilo”; Revista “ELLE Déco”; agência “EFE”; agência “Colpisa” 

– iTÁLia – jornal “il Sole 24ore”; revista “Klat magazine” – REiNo UNiDo – 

Revista “artnet News”.

PArCErIAS COM OPErAdOrES TUrÍSTICOS
>> ALEMANhA – Parceria de promoção com operador olimar Reisen.

fAM TrIPS COM OPErAdOrES E AGENTES dE vIAGENS
>> MULTIMErCAdOS – Fam trip Workshop de Lisboa 2017. Presentes 43 

participantes. Programa realizado em Lisboa;

>> EUA – Fam trip Tour de Forks. Presentes 2 participantes. Programa 

realizado em Lisboa e Região;

>> áfrICA dO SUL – Fam trip Buzz. Presentes 10 participantes. Programa 

realizado em Lisboa e Região;

>> BrASIL – Fam trip DoC DmC. Presentes 14 participantes. Programa 

realizado em Lisboa e Região.

APOIO MEIOS dE COMUNICAçÃO
>> ALEMANhA – Revista “Das Schmeckt”;

>> ALEMANhA – Editora “Ernst Klett Sprachen”;

>> ALEMANhA – Revista “Flüssiggas”;

>> ESPANhA – Revista “mujer hoy”;

>> ESPANhA – Revista “ibérica”;

>> EUA – Blog “Laura Daily Gobal Traveler”;

>> rEINO UNIdO – Revista “Fodor’s Travel”;

>> rEINO UNIdO – Revista “Wallpaper”;

>> rEINO UNIdO – Revista “Woman’s Weekly magazine”.

ENTrEvISTAS
>> ESPANhA – Extremadura Radio.

promoÇão mi – meeTiNGS iNDUSTrY

PArTICIPAçÃO INSTITUCIONAL EM CErTAMES ESPECIALIzAdOS dE MI 

(EIBTM, IMEX frANKfUrT, IMEX AMÉrICA E C&IT)

>> IMEX frANKfUrT – Realizou-se de 16 a 18 de maio, a 15.ª edição da 

imEX, uma das maiores feiras mi. Presentes 42 associados do LCB;

>> LCB representado por 2 pessoas com 2 agendas de reuniões. Contactos 

com cerca de 100 Hosted Buyers internacionais.

PrOMOçÃO E APOIO A CONGrESSOS E INCENTIvOS

>> Congresso médico 2020 – Candidatura de Lisboa;

>> Congresso médico 2021 – Candidatura de Lisboa;

>> EDaiC 2017;

>> Congresso médico 2018 – Continuação apoio Candidatura;

>> RW 2017;

>> Congresso médico 2018 – Candidatura de Lisboa;

>> TRa 2020 – Candidatura de Lisboa;

>> Conferência Literatura 2018 – Candidatura de Lisboa;

>> Centro Português de iluminação;

>> SKo 2019;

>> Congresso médico 2020 – Candidatura de Lisboa;

>> Evento Corporate 2021 ou 2022 – Candidatura de Lisboa;

>> Congresso médico 2020 – Candidatura de Lisboa;

>> Evento Corporate Energia 2019;
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>> Congresso Ciências Sociais 2019 – apoio na candidatura;

>> GFSi 2019 – apoio na candidatura;

>> Congresso 2020 – Contacto para avaliar possibilidade de candidatura de 

Lisboa;

>> Congresso 2022 – Revisão de conteúdos candidatura;

>> Congresso ambiente 2022 – Envio de informação para avaliar possibilidade 

de candidatura Lisboa;

>> Evento Condé Nast 2018;

>> Evento Design hotels 2017;

>> medical Tourism Conference – análise requisitos para candidatura;

>> Conferência agências alemãs 2017.

APOIO A EdIçõES EM LISBOA

>> Grp Forma Communications;

>> meeting Lisboa-madrid;

>> ESPCi;

>> imprensa Nacional Casa da moeda;

>> FT Business of Luxury Summit;

>> PSmR;

>> CPE;

>> Campaign Tech.

APOIO A EdIçõES ANTErIOrES A LISBOA

>> ECNDT.

fUNdO dE APOIO A CONGrESSOS

>> TDP + TL = 5 candidaturas.

>> TL = 3 candidaturas.

CAMPANhA dE PUBLICIdAdE ESPECÍfICA

>> adjudicação da campanha e compra direta de espaço.

fAM TrIPS E vISITAS dE INSPEçÃO

>> MErCAdO ALEMANhA – Fam Trip – iniciativa do LCB em parceria com o as-

sociado inside Tours. Presentes 10 buyers. Programa organizado na Região de 

Lisboa (Lisboa, Cascais e Sintra). organização e acompanhamento em parceria 

com o DmC;

>> MErCAdO rEPÚBLICA ChECA – ação iniciativa do associado oásis. 

Presentes 9 buyers. apoio do LCB com refeição em restaurante associado;

>> Vi Congresso 2021;

>> Vi Freeman 2019;

>> Vi Congresso 2018;

>> Vi Congresso 2018;

>> Vi CiS 2019;

>> Vi The Big Event.

promoÇão GoLFe

CAMPANhA dE PUBLICIdAdE ESPECÍfICA

>> adjudicação da proposta online.

PrESS TrIP

>> rEINO UNIdO – Press trip “Golf orizonte”. Programa realizado em 

Lisboa e Região. Presentes 8 jornalistas.

promoÇão De oUTroS proDUToS

BIrdWATChING

>> Compra do Plano de media.

pLaNo De ComerCiaLiZaÇão 
e VeNDaS

PArTICIPAçÃO dAS EMPrESAS EM fEIrAS E OUTrOS CErTAMES (fITUr, 

ABAv, ITB, WTM, vAKANTIBEUrS, MITT, TTG INCONTrI, EIBTM, IMEX 

frANKfUrT, IMEX, AMÉrICA, IGTM, BMW OPEN, SCANdINAvIAN 

MASTErS E OUTrOS CErTAMES)

>> MULTIMErCAdOS  — Gestão da participação da aRPT Lisboa e do seu 

trade nos certames internacionais de 2017, através do portal Feiras do 

TdP.

WOrKShOPS CITY & ShOrT BrEAKS

>> MULTIMErCAdOS – Workshop de Lisboa 2017. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 43 operadores convidados e 45 empresas associadas TL.
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SUPErINCENTIvOS

LISBOA INvITES (MI)

>> EFaS 2019;

>> SFRRi 2018;

>> FRRi 2018;

>> CPE 2017.

proGrama Da iNiCiaTiVa DaS 
empreSaS

PrOGrAMAS COM GrUPOS dE EMPrESAS

>> análise de candidaturas ao PCV 2017:    

 > haliotis/ hotel do mar.

PrOGrAMAS COM EMPrESAS INdIvIdUAIS

>> aprovação de candidaturas ao PCV 2017:   

  > Topmic;      

  > aPL.

meLHoria Da iNFormaÇão e 
QUaLiDaDe De SerViÇo

PrOdUTOS PArA TUrISTAS

LiSBoa SToRY CENTRE: 8.103 vISITANTES

aRCo Da RUa aUGUSTa: 15.977 vISITANTES

INfOrMAçÃO TUrÍSTICA

ToTaL TURiSTaS aTENDiDoS: 155.931

LiSBoa: 135.307

SiNTRa: 16.899

ERiCEiRa: 2.663

aRRÁBiDa: 1.062

PEDiDoS DE iNFoRmaÇÃo ESCRiToS RESPoNDiDoS: 274

proGrama De DeSeNVoLVimeNTo De 
eXperiÊNCiaS mULTiCeNTraLiDaDe

LiSBoa CaRD: 22.871 CArTõES vENdIdOS

proGrama De DeSeNVoLVimeNTo Da 
CeNTraLiDaDe De LiSboa

dESENvOLvIMENTO dE OfErTAS LIGAdAS AOS MIrAdOUrOS E CrISTO-

rEI (ALMAdA)

>> Reunião Câmara municipal de almada sobre as novas edições do mapa 

Cacilhas – Cristo Rei.

proGrama De DeSeNVoLVimeNTo Da 
CeNTraLiDaDe De SiNTra

>> EQUiPamENTo “miToS E LENDaS DE SiNTRa”: 487 VISITANTES

proGrama De DeSeNVoLVimeNTo Da 
CeNTraLiDaDe Da arrábiDa

ESTrUTUrAçÃO dO PrOdUTO, TUrISMO dE NATUrEzA E 
GASTrONOMIA E vINhOS
>> Reunião com Câmaras municipais de Palmela, Sesimbra e Setúbal, iCNF, 

Federação de Campismo e montanhismo de Portugal relativamente ao 

Guia de Percursos Pedestres da arrábida.

proGrama De DeSeNVoLVimeNTo Da 
CeNTraLiDaDe o arCo Do Tejo

ESTrUTUrAçÃO dO PrOdUTO, TUrISMO NáUTICO, 
EQUESTrE E NATUrEzA
>> Reunião Câmara municipal do Seixal sobre Desenvolvimento de Produ-

tos Turísticos.



_LITTLE LISBON 

Enriquecer a estadia das famílias em Lisboa através 

da oferta de experiências focadas nas crianças e tendo 

em vista a educação, o lazer e o fortalecimento dos 

laços familiares é o objetivo da Little Lisbon. Para isso, 

são desenvolvidas atividades lúdicas e educativas 

que abordam a história, a cultura, o património e as 

expressões artísticas da cidade de Lisboa adaptadas 

aos interesses das famílias e dos mais novos, como 

passeios privados, visitas guiadas e oficinas. os pas-

seios são temáticos e incluem diversas atividades, 

desafios e outros programas desenvolvidos em estreita 

relação com os serviços educativos de museus e 

monumentos de Lisboa. a Little Lisbon propõe ainda 

itinerários personalizados, principalmente dirigidos 

às famílias estrangeiras, passeios aos fins de semana 

para as famílias portuguesas e programas para escolas, 

com conteúdos adaptados aos currículos de cada ciclo 

escolar. a adesão da Little Lisbon à associação Turismo 

de Lisboa tem em vista não só a divulgação dos seus 

serviços, mas também a promoção do destino Lisboa, 

afirmando-se no mercado como tendo uma oferta 

pioneira a nível nacional e em particular na capital 

boaS-ViNDaS

_LUGAGGE @ CITY 
CENTER
Com um serviço personalizado de depósito de baga-

gem de curta e longa duração direcionado a turistas 

que visitam a cidade de Lisboa, a Luggage @ City 

Center está disponível 24/7, mediante marcação, 

para clientes que tenham voos de madrugada. Lo-

calizado no centro da cidade de Lisboa, no Chiado, a 

Luggage @ City Center está perto dos eixos principais 

da cidade. Com morada na Rua da misericórdia, está 

a dois minutos a pé da estação de metro Baixa/

Chiado, próximo das estações de comboio e metro 

do Cais do Sodré e Rossio, onde também há paragem 

para o aeroporto de Lisboa (aerobus) e praças de 

táxi. Segundo a empresa, os clientes são nacionais 

e estrangeiros e recorrem ao serviço de armazena-

mento de bagagem seja na chegada a Lisboa, antes 

de efetuarem o check-in nos hotéis, seja na partida 

quando preferem deixar parte de suas bagagens para 

passearem confortavelmente, transportando apenas 

o necessário. há ainda clientes que, de acordo com 

a empresa, utilizam os serviços da Luggage @ City 

Center por várias semanas deixando o excesso de 

bagagem para, assim, poderem explorar a cidade 

“mais leves” ou outros destinos em Portugal, para 

uma longa viagem pela Europa voltando a Lisboa; 

mas também há quem deixe as malas apenas por 

algumas horas enquanto visitam um lugar específico 
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da cidade, museus ou vão às compras. além do de-

pósito de bagagem, está disponível um computador, 

uma impressora e rede wifi para que os clientes 

possam fazer pesquisas, imprimir bilhetes ou outros 

documentos necessários para viajem. Tendo iniciado 

atividade em março deste ano, a Luggage @ City 

Center adere à associação Turismo de Lisboa com o 

objetivo de divulgar os seus serviços, que vão desde 

o depósito de bagagem à internet gratuita, propor-

cionando assim um melhor acolhimento e apoio aos 

turistas que visitam Lisboa. 

rua da Misericórdia, n.º 14 – loja 27 

Tel.: 213 470 585 / 962 330 645 

www.luggageatcitycenter.com

portuguesa. Desencadeando novos públicos, pretende 

ser referência no setor e numa área de serviços que é 

valorizada pelo cliente, mas também contribuir para 

um incremento de valor na cadeia do Turismo em 

Portugal. a Little Lisbon acredita que, em colaboração 

com a aTL, contribuirá para a promoção estratégica 

e institucional do destino Lisboa no segmento do 

turismo cultural e criativo e, em particular, do Turismo 

em Família. 

rua henrique Alves, n.º 1 – 1.º C, Lisboa 

Tel.: 912 800 647 

www.lisbonforkids.com
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Composta por um grupo de guias profissionais 

dedicados e apaixonados por Lisboa, que se com-

prometem a oferecer passeios de boa qualidade 

na região, a Lisbon Steps propõe passeios assentes 

em três conceitos: Slow Travel, a empresa considera 

que passear calmamente a pé é a melhor forma de 

conhecer “realmente” a cultura local, a arquitetura, 

os sabores e as gentes de Lisboa; Profissionalismo, 

assegurado pelos guias-intérpretes qualificados e da 

região de Lisboa que proporcionam um serviço “de ex-

celente qualidade”; Passeios privados, com itinerários 

exclusivos para cada cliente, o que permite adaptar 

o tour aos interesses específicos de cada pessoa. 

ao tornar-se membro do Turismo de Lisboa, a 

Lisbon Steps associa-se a uma entidade que con-

sidera ser de prestígio, reconhecida oficialmente, 

ganhando assim credibilidade perante o públi-

co. além disso, passa a usufruir das plataformas 

de divulgação do Turismo de Lisboa, assim como 

dos vários eventos promovidos ao longo do ano 

pelo TL. 

rua Marquês de Soveral, 9-2E, Lisboa 

Tel.: 938 401 298  

www.lisbonsteps.com

_LISBON STEPS

_CASA MUSEU 
AMÁLIA 
RODRIGUES
a casa que fica no n.º 193 na Rua de São 

Bento, em Lisboa, está carregada de história. 

Foi ali que amália Rodrigues residiu meio 

século e as memórias que guarda fazem parte 

do imaginário coletivo. independentemente 

das pequenas remodelações efetuadas pela 

Fundação amália, está quase tudo como a 

fadista deixou. a Casa-museu permite reviver o 

ambiente em que amália Rodrigues viveu e tem 

como objetivo preservar, divulgar e investigar 

o património da artista. Visitada anualmente 

por milhares de turistas, juntar-se à associação 

Turismo de Lisboa tornava-se “obrigatório”, 

usufruindo assim da oportunidade de visibilidade 

da instituição.

rua de São Bento, 193, Lisboa 

Tel.: 213 971 896

www.amaliarodrigues.pt
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_FÁBRICA PASTEL 
DE FEIJÃO
a Fábrica do Pastel de Feijão tem numa das 

zonas mais emblemáticas da capital portuguesa, 

em alfama, o espaço onde a tradição ganha 

outro sabor. Pensado para aqueles que procuram 

um produto de referência gastronómica e com 

história, a Fábrica apresenta um Pastel de Feijão 

recriado em 2009 pelas mãos do chefe antónio 

amorim – um doce estaladiço e cremoso que 

se tornou num sucesso gastronómico. a receita 

é um dos segredos, mas a Fábrica revela que é 

à base de feijão branco, amêndoa e ovo e que 

não leva farinha. Depois de ter conquistado o 

primeiro lugar no concurso do Pastel de Feijão 

de Torres Vedras, é agora partilhado numa das 

zonas mais carismáticas de Lisboa. o facto de 

a associação Turismo de Lisboa ser o principal 

motor de informação de turismo e cultura 

explica a adesão da Fábrica do Pastel de Feijão 

a esta entidade. 

rua dos remédios, 33, Lisboa 

Tel.: 967 771 296 

facebook.com/fabricaPastelfeijao

_TAKE LISBOA
mostrar a “Lisboa real” a quem nos visita, de 

forma descontraída e criativa. Este é o grande 

objetivo da Take Lisboa que, com paixão pela 

cidade e pela cultura, aposta no desenvolvimento 

de tours que respeitam a história e que, mais 

que passeios, são experiências. Pela mão de 

guias locais, os visitantes podem experimentar 

a Lisboa dos lisboetas, castiça, única e 

apaixonante. a Take Lisboa promove três free 

tours diferentes, um pelo centro histórico, um 

por Belém e outro pelos bairros antigos de 

mouraria e alfama. Fazendo os três é possível 

descobrir toda a cidade e sentir de forma 

intimista a alma de Lisboa. os free tours podem 

ser realizados em inglês, espanhol e francês 

e têm um limite de 20 pessoas por grupo 

pois só assim se garante a proximidade que 

qualifica a Take Lisboa. Com estas caraterísticas, 

a adesão à associação Turismo de Lisboa era 

“naturalmente” um dos objetivos da empresa, 

quer pela credibilização e notoriedade, como 

também pelas oportunidades de estar associado 

à principal entidade dinamizadora do turismo 

da capital. “acreditamos que esta parceria nos 

irá ajudar não só na captação de negócio, como 

também no nosso desenvolvimento enquanto 

player de referência no setor”, assegura a Take 

Lisboa.

rua Cruzado Osberno, 5 – 8.º Esq., Lisboa

Tel.:914 059 080

www.takelisboa.com
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_FRIENDLY 
TAXICAB
organização da logística de transporte para 

congressos, conferências, seminários, colóquios, 

exposições, reuniões, workshops e eventos de 

atividades culturais, desportivas, temáticas, lazer, 

artísticas, económicas e museológicas. São estes 

os serviços que a Friendly Taxicab disponibiliza, 

a empresa vocacionada para transporte não 

regular de passageiros. a Friendly Taxicab adere 

à associação Turismo de Lisboa por considerar 

um canal polivalente, seguro e com extremo 

peso na divulgação e prestação de informação 

do turismo na região de Lisboa.

rua das flores, 18, r/C, Bairro das 

Courelas, Santa Iria da Azóia 

Tel.: 968 305 007 43
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Sediada na grande Lisboa, a Loyal é uma 

empresa de tours e eventos que prometem 

marcar a diferença, com propostas que vão 

desde as “mais convencionais às mais originais”. 

assim, os passeios vão desde aventuras em 

“carrinhas pão de forma” (VW Kombi) onde 

o convidado pode usufruir de aulas de surf, 

bodyboard ou SUP nas praias da Costa de 

Caparica ou Ericeira; City Tours, passeios onde 

é possível disfrutar do encanto e envolvência 

da cidade de Lisboa numa Renault 4L Cabriolet; 

tours tradicionais pela Região de Lisboa; havendo 

ainda a possibilidade de escolher os locais a 

visitar, com um tour personalizado. Com uma 

frota composta por 15 “carrinhas pão de forma”, 

Renault 4L Cabriolet, e outras carrinhas e carros, 

a Loyal está disponível para qualquer tipo de 

trabalho como, eventos, casamentos, passeios 

curtos, programas team building, corporate e 

alugueres. o reconhecimento da associação 

Turismo de Lisboa é, para a Loyal, uma mais-

valia que passa assim a estar referenciada nos 

principais pontos oficiais de turismo. 

Estrada da Lapa - Travessa Mira Montes, lote 

6, venda do Pinheiro

Tel.: 911 535 101

www.stayloyal.pt

_LOYAL TOURS & EVENTS
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a arte da terra 
eXpÕe miToS 
e LeNDaS Na 
aZULejaria De 
LiSboa
a história do azulejo é indissociável da histó-

ria de Lisboa, povoada de mitos e de lendas, e 

de ligações ao mar. Partindo desta premissa, a 

arte da Terra, atenta às diferentes variantes da 

cultura portuguesa convidou duas dezenas dos 

melhores artistas da azulejaria para uma abor-

dagem a este universo, pleno de mitos e lendas. 

a resposta surge numa fascinante seleção de 

centenas de obras, numa das formas artísticas 

mais marcantes da cultura portuguesa: o azulejo. 

a mostra está disponível até 27 de agosto, na 

arte da Terra, junto à Catedral lisboeta. 

rua de Augusto rosa, 40, Lisboa 

Tel.: 212 745 975 

www.aartedaterra.pt

Hoteis HeritaGe  
promoVem 
“maDoNNa – 
TeSoUroS DoS 
mUSeUS Do 
VaTiCaNo”

vila GalÉ  
Com NoViDaDeS 
para aNiVerSárioS 
iNFaNTiS 

os Hoteis Heritage Lisboa convidam os hóspedes 

a visitar a exposição “madonna – Tesouros dos 

museus do Vaticano”, e oferecem a entrada no 

museu aos hóspedes que passarem a noite de 

domingo numa das cinco unidades: as janelas 

Verdes, heritage avenida Liberdade hotel, hotel 

Britania, hotel Lisboa Plaza e Solar Do Castelo. 

Presente no museu Nacional de arte antiga até 10 

de setembro, esta exposição recebe um conjunto 

de mais de 70 obras representativas da Virgem 

maria, que fazem parte das famosas coleção dos 

museus do Vaticano. Nesta exposição é ainda 

possível ver obras das Galerias Borghese e Corsini, 

bem como de coleções portuguesas. os Hoteis 

Heritage Lisboa reúnem refúgios de charme 

localizadas no centro histórico de Lisboa, em 

antigas casas ou edifícios históricos. Propriedade 

de famílias portuguesas, que se uniram para criar 

ambientes intimistas, onde tudo é pensado para 

vincar a ligação à cidade de Lisboa, seu património 

e cultura.

Avenida da Liberdade, 30, Lisboa 

Tel.: 213 218 200 

www.heritage.pt

Com inspiração na mascote infantil NEP, o Neptuno 

que anima as férias dos mais novos, os hotéis Vila 

Galé dispõem agora de uma nova oferta: os aniver-

sários NEP. Pensados para crianças entre os três e os 

12 anos, incluem lanche e atividades como modela-

gem de balões, pinturas faciais ou jogos tradicionais, 

estando ainda disponíveis espetáculos de circo, de 

magia ou de piratas, piscina de bolas, workshops 

de tye dye t-shirts e demonstrações com animais. 

mini sandes, mini cachorros, mini bolas de Berlim, 

gelatina, pipocas e algumas bebidas fazem parte do 

lanche, com um valor de 18 euros por criança convi-

dada, já ao ‘super lanche’ acresce mini croquetes de 

carne, bolo de chocolate, salada de frutas e gomas, 

com preços desde 20 euros por criança. Realizadas 

em parceria com a empresa Catchawards, todas as 

atividade são acompanhadas por animadores expe-

rientes e vocacionados para trabalhar com crianças. 

Campo Grande, 28, 3.º G, Lisboa 

Tel.: 217 907 600  

www.vilagale.com
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tap portuGal  
eLeiTa meLHor 
CompaNHia aÉrea 
a companhia aérea nacional destacou-se na 9.ª 

edição dos Prémios Marketeer, que distinguem 

o que de melhor se faz nas áreas do marketing, 

Publicidade e Comunicação em Portugal. a publi-

cação atribuiu à TaP o galardão de “melhor Com-

panhia aérea” pelo trabalho desenvolvido no País 

durante o ano de 2016, posicionando-se à frente 

das cinco companhias internacionais a concur-

so. Para a TaP, este prémio tem uma importância 

acrescida, uma vez que a seleção e votação tem 

como base a opinião de profissionais do setor, num 

momento em que a companhia aposta em novas 

formas de comunicação com o cliente, que visam 

ser mais simples, ágeis e de maior proximidade e 

envolvimento. Recorde-se que a TaP lançou, no ano 

passado, o serviço de Ponte aérea entre o Porto e 

Lisboa; inaugurou a operação para os aeroportos de 

Boston e Nova iorque/jFK e anunciou seis novas 

rotas adicionais para 2017; estreou um novo vídeo 

de segurança a bordo; deu início ao Programa Por-

tugal Stopover com o intuito de reforçar o turismo 

nacional; reformulou as tarifas à medida das neces-

sidades dos clientes; e deu ainda início à renovação 

dos interiores de cabina de toda a frota. a  TaP já 

ganhou o prémio de “melhor Companhia aérea” na 

área do marketing, Publicidade e Comunicação em 

2012, 2014 e 2015.

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

Lisboa

Tel.: 218 415 000

www.tap.pt

restauraNte táGide 
Com CHeFe 
GoNÇaLo CoSTa
o Restaurante Tágide, em Lisboa, conta com um 

novo chefe. Trata-se de Gonçalo Costa, que com 

mais de 16 anos de experiência apresenta um 

percurso profissional diversificado. Nos últimos dois 

anos, o profissional esteve em São Paulo, no Brasil, 

passando por restaurantes como Chakras, Gusto24h 

e Skye, onde desenvolveu o conceito de Chef Food 

Truck, em conjunto com a mulher. Em Portugal, o 

chefe Gonçalo Costa esteve no Eleven, durante seis 

anos, no hotel Ritz Four Seasons Lisboa e no hotel 

Ceasar Park Penha Longa Portugal. 

Com o novo chefe, o Restaurante Tágide apresen-

ta uma carta renovada, criada com base na expe-

riência e capacidade de inovar de Gonçalo Costa, 

com opções inspiradas na cozinha portuguesa 

aliando técnicas da cozinha clássica internacional.  

Largo da Academia Nacional de Belas Artes, 

18/20, Lisboa  

Tel.: 213 404 010

www.restaurantetagide.com

museu das comuNicaçÕes  
apreSeNTa app 
De reaLiDaDe 
aUmeNTaDa
o museu das Comunicações tem uma nova aplica-

ção mobile com a qual pretende tornar a visita mais 

dinâmica. Desenvolvida pela IT People Innovation, 

a app apresenta uma componente de Realidade 

aumentada que dá “vida” às várias peças em 3D, 

além de informações úteis sobre o espaço, eventos 

e as várias exposições existentes. Disponível na APP 

Store e no Google Play, esta aplicação mobile visa 

dinamizar o espaço museológico e tornar a visita ao 

museu das Comunicações numa experiência total-

mente diferente, que conjuga a história das peças 

existentes com as potencialidades da tecnologia de 

Realidade aumentada. assim, apontando um smar-

tphone para cada um dos objetos em exposição, os 

visitantes podem visualizar as peças em 3D, com 

recriações interativas da época em que as mesmas 

foram desenvolvidas.

rua do Instituto Industrial, 16, Lisboa 

Tel.: 213 935 159 

www.fpc.pt
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a Parques de Sintra – monte da Lua apresenta o 

renovado jardim Botânico do Palácio Nacional de 

Queluz, alvo de um processo de intervenção que 

representou um investimento de 815 mil euros. a 

reabilitação deste espaço faz parte do projeto global 

de recuperação dos jardins e do Palácio Nacional 

de Queluz e tinha como premissa restituir o traça-

do da cartografia de 1865, sendo que a construção 

original remonta ao século XViii. Construído entre 

1769 e 1780, o jardim Botânico, sucessivamente 

destruído por fenómenos naturais e abandonado, 

perdeu a função original tendo sido transformado 

em roseiral em 1940. Em 1984, na sequência das 

cheias de 1983 que afetaram fortemente esta zona, 

o jardim foi desmontado e transformado numa área 

ampla para picadeiro da Escola Portuguesa de arte 

Equestre. a recuperação deste espaço consistiu na 

reposição das quatro estufas, de acordo com a inter-

pretação dos desenhos históricos, dos resultados das 

sondagens arqueológicas realizadas no local e dos 

regulamentos atualmente em vigor. a intervenção 

contemplou ainda o restauro de elementos pré-exis-

tentes e a execução de caminhos que delimitam 24 

canteiros. já o Index de manuel de moraes Soares 

datado de 1789, que reúne as espécies existentes 

na época no jardim Botânico de Queluz, serviu de 

base para a constituição da coleção botânica.

Parque de Monserrate, Sintra

Tel.: 219 237 300

www.parquesdesintra.pt

pousada de lisboa 

praÇa Do ComÉrCio 
iNTeGra a VirTUoSo

a Pousada de Lisboa – Praça do Comércio, do Pes-

tana hotel Group, passou a integrar o exclusivo 

portefólio de parceiros da Virtuoso, a plataforma 

comercial que reúne as melhores agências de via-

gens de luxo e outros parceiros. “Presente em todo 

o mundo, a Virtuoso confere relações diretas com as 

principais agências de viagens de lazer do norte e 

américa Latina, Caribe, Europa, Ásia-Pacífico, África 

e médio oriente e disponibiliza múltiplos canais de 

comunicação e eventos exclusivos”, lê-se em nota 

de imprensa. a integração da Pousada de Lisboa – 

Praça do Comércio na coleção da Virtuoso pode abrir 

oportunidades de vendas e marketing aos 15.200 

conselheiros de viagens de luxo e à sua rede de 

clientes que procura “oportunidades raras e ofertas 

excecionais”.

Praça do Comércio, 31 – 34, Lisboa

Tel.: 210 407 640

www.pousadas.pt

parQues de siNtra 

moNTe Da LUa
iNaUGUra jarDim 
boTâNiCo

restauraNte azul e braNco  
NoVo CHeFe Na 
eQUipa

o Restaurante azul e Branco tem um novo elemen-

to na equipa, o chefe de cozinha Bruno Fradeira. 

Com apenas 27 anos, o chefe já passou por hotéis 

de 4 e 5 estrelas, entre eles o Vidago Palace e o 

Sana Lisboa hotel. apaixonado pelos sabores por-

tugueses, Bruno Fradeira defende que o segredo 

de uma boa cozinha assenta na excelência dos 

produtos utilizados na confeção, no amor pela arte 

de cozinhar e no empratamento diferenciador. No 

Restaurante azul e Branco, o chefe Bruno Fradeira 

elaborou a carta para a estações primavera/verão 

2017, com base na biodiversidade da época, com 

diversas conjugações de texturas e aromas de ori-

gem portuguesa. o Restaurante azul e Branco está 

aberto para jantares, diariamente entre as 19h00 e 

as 22h30, com uma cozinha tipicamente mediterrâ-

nea inspirada nos sabores tradicionais portugueses e 

prestando homenagem à cozinha espanhola.

Avenida duque de Loulé, 81 – 83, Lisboa 

Tel.: 213 182 000

www.hotelh10duquedeloule.com
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altis GraNd Hotel e altis suites 
Com NoVo 
DireTor-GeraL
Luís monteiro é o novo diretor-geral do altis Grand 

hotel e do altis Suites, unidades localizadas na Rua 

Castilho, em Lisboa. Com uma experiência de 30 

anos no setor da hotelaria, o profissional iniciou o 

seu percurso no hotel Le meridien e, ao longo da 

carreira, passou por diferentes áreas em hotéis 

em Lisboa e no algarve: foi diretor do Grande Real 

Villa itália, em Cascais, diretor-geral do hotel Real 

Palácio, em Lisboa e, no final de 2015, assumiu a 

direção-geral de hotel do marriott Praia D’El Rey 

Golf & Resort, em Óbidos. o profissional considera 

que “é um enorme desafio de fazer parte da equipa 

dos altis hotels e em particular do altis Grand, 

a unidade de referência do grupo que tem uma 

história e identidade única que é representativa 

da assinatura do grupo ‘alma de Lisboa’”. “Existe 

uma forte aposta a nível da qualidade do serviço 

prestado ao cliente, refletindo a essência de um 

grupo familiar que é reconhecido pela sua gestão 

profissional, pela singularidade das suas unidades e 

pela atitude dos seus colaboradores na identidade 

da alma lisboeta. Perante os novos desafios da 

nossa indústria, é muito gratificante fazer parte 

de um grupo que desde a sua fundação sempre 

inovou, adaptou e consegue fazer face às novas 

tendências e expectativas dos seus clientes”, refere.

rua Castilho, 11, Lisboa

Tel.: 213 106 000

www.altishotels.com

os jardins do Pestana Palace Lisboa, classificados 

como monumento Nacional tal como o Palácio, 

voltam a ser o lugar perfeito para os Pic-Nic deste 

verão. Dada a enorme adesão, este ano, aos do-

mingos também, como forma de passar uma tarde 

de verão maravilhosa, num ambiente descontraído.

No Pic-Nic Summer Brunch Edition, pode-se optar 

por 2 locais à sua escolha: estenda a toalha na relva, 

num dos muitos recantos dos jardins palacianos dos 

marqueses de Valle-Flôr, ou, numa das mesas da 

esplanada da Casa do Lago.  os visitantes podem 

também experimentar o cocktail de boas-vindas 

criado pelo mixologist Rui marques e o menu que 

o chefe Pedro inglês marques preparou para estes 

dias especiais. Das inúmeras iguarias que fazem 

deste picnic o mais chic de Lisboa, encontram-se o 

tradicional BBQ de Verão com uma seleção de pei-

xes e carnes e o excecional Sushi & Crudo Bar que 

inclui, além do sushi, ceviches, tártaros e carpaccios. 

Para acompanhar, uma mobile Cocktail & Cham-

pagne Station com uma seleção de Champagnes e 

Espumantes, entre outras propostas como Sangrias, 

artistic Gins e iced Palace Teas preparados com fru-

tos orgânicos, ervas do jardim do Pestana Palace e 

ingredientes caseiros. Para o final estão reservadas 

as deliciosas sobremesas da autoria do chefe Patis-

sier Francisco Pavia. 

rua Jau, 54, Lisboa

Tel.: 213 615 600

www.pestana.com

pestaNa palace

o piC-NiC SUmmer brUNCH eDiTioN 
reGreSSa em DoSe DUpLa
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restauraNte flores do bairro

apreSeNTa CarTa 
reNoVaDa

o Flores do Bairro apresenta as novidades de ve-

rão na última carta antes do projeto de expansão 

do hotel estar concluído. Com um “forte contributo” 

de alguns do melhores gastrónomos portugueses, 

o restaurante procurou manter a matiz que o tem 

caracterizado, com base numa cozinha descontraída 

e de partilha. assim, o chefe do Flores do Bairro, 

Bruno Rocha, desafiou Virgílio Gomes e Duarte Cal-

vão, entre outros, para participarem na última carta 

do restaurante tal como o conhecemos hoje. Sur-

gem desta forma novos sabores, mas mantém-se 

a aposta nos pratos com ligação gastronómica a 

Lisboa e a associação aos melhores produtos nacio-

nais. as novidades vão juntar-se na carta a alguns 

pratos que, devido ao seu sucesso, são insubstituí-

veis, como é o caso dos croquetes de pato, do ba-

calhau à Brás, do creme de marisco, da patanisca 

de bacalhau e dos camarões da mouraria, com este 

último prato a apresentar-se renovado de acordo 

com a estação. as sobremesas também foram to-

talmente renovadas, com destaque para a “Lima, 

limão e gin tónico”, a “Tarte de chocolate, gelado de 

natas azedas e granola de amêndoa” e os “moran-

gos, manjericão, framboesas e vinagre”. 

Praça Luis de Camões, 2, Lisboa

Tel.: 213 408 252 

www.bairroaltohotel.com

bairro alto Hotel 
NomeaDo NoS 
WorLD TraVeL 
aWarDS
o Bairro alto hotel destaca-se na edição de 2017 

dos World Travel Awards, ao estar nomeado para 

quatro prémios em categorias a nível nacional me-

lhor Boutique hotel de Portugal e melhor hotel de 

Portugal, e a nível europeu, melhor Boutique hotel 

da Europa e melhor hotel icónico (Landmark) da 

Europa. o Bairro alto hotel, que celebra o 12.º ani-

versário, conquistou ao longo dos anos um total de 

23 distinções. Nos World Travel Awards venceu 10 

prémios, durante cinco anos consecutivos recebeu 

a distinção de Portugal’s Leading Boutique Hotel 

e durante três anos o prémio Europeu de Europe’s 

Leading Landmark Hotel. os World Travel Awards, 

cuja votação decorre até 6 de agosto no site homó-

nimo, são considerados os “Óscares do Turismo” e 

reconhecidos como um símbolo de excelência em 

toda a indústria global, premiando os melhores do 

mundo no setor do Turismo.         

Praça Luís de Camões, 2, Lisboa 

Tel.: 213 408 288 

www.bairroaltohotel.com

lisboN surf coNNectioN

Com propoSTaS De 
Verão 

Com a chegada do verão, chegam também 

as férias escolares para as quais a Lisbon 

Surf Connection disponibiliza um programa 

à medida: as clínicas de surf. até 15 de 

setembro, a empresa que pretende entregar a 

melhor experiência de surf para quem viaja por 

Lisboa, apresenta propostas diárias e semanais. 

Com opção de transporte e almoço, há aulas de 

surf diárias mas também atividades extra como 

futebol, skate, pilates, entre outros. Direcionada 

para um target alargado, que pode ir dos 5 

aos 65 anos, a Lisbon Surf Connection abrange 

não só os clientes nacionais como os turistas, 

oferecendo sugestões que vão ao encontro das 

escolhas e preferências de cada um, permitindo 

flexibilidade de escolha. 

rua Numidico Bessone, 10, 7.º Esq., Paço 

de Arcos

Tel.: 916 745 094

www.lisbonsurfconnection.com
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casiNo estoril

eXibe “SCarS oF 
memorY”

a escultura “Scars of Memory”, da autoria de 

júlio Quaresma, está em exibição nos jardins do 

Casino Estoril. Trata-se de uma surpreendente 

obra, que discursa sobre as catástrofes ecológi-

cas a favor da proteção do ambiente, apelando 

a uma consciência coletiva, acentua o lugar do 

efeito sobre o espetador, levando-o a interagir 

com a peça, e a agir. Uma peça monumental, 

em aço espelhado e aço corten, com fotografias 

sobre acrílico retro iluminado e luz, que funcio-

na como uma “caixa de Pandora”, simbolizan-

do a ação do tempo e a forma como perdura, 

enquanto, dentro de cubos em aço espelhado, 

no qual se refletem os espetadores como po-

tenciais intervenientes diretos das ações, as 

imagens desenhadas contemplam os grandes 

desastres ambientais e sociais produzidos pelo 

homem. 

Praça José Teodoro dos Santos, Estoril 

Tel.: 214 667 700 

www.casino-estoril.pt

sofitel lisboN liberdade 
promoVe piCNiC 
o Sofitel Lisbon Liberdade apresenta o Picnic de ve-

rão, uma proposta para ser desfrustada a dois, num 

miradouro ou jardim de Lisboa, onde se pode usu-

fruir das melhores vistas e da luz única que caracte-

rizam a cidade portuguesa.  o conceito pretende ser 

simples, com o chefe Daniel Schlaipfer a preparar 

uma cesta repleta de iguarias, “ideais” para petiscar 

ao ar livre, e onde a deslocação para o local esco-

lhido é assegurada por um tuk-tuk. Para satisfazer 

todos os paladares, o chef sugere duas opções: o 

Picnic do Chef, onde enaltece alguns dos melhores 

produtos da gastronomia portuguesa, e o Picnic 

Veggie, a pensar em quem privilegia sabores mais 

saudáveis. o primeiro, inclui uma seleção de queijos 

com uvas, chips de pão e compota de abóbora; san-

dwich de chouriço preto e presunto; azeitonas tem-

peradas; wrap de salmão fumado e maçã verde; e 

sandwich clássica de frango. Por sua vez, o Picnic 

Veggie é composto por uma salada de bulgur com 

laranja e pimento assado da horta do chef; wrap 

de salmão fumado e maçã verde; sandwiches de 

queijo de cabra com beringela e courgette; azeito-

nas temperadas; e club sandwich vegetariana com 

abacate, tofu, espargos e grão-de-bico. ambas as 

opções incluem ainda uma cesta de fruta, uma se-

leção de pastelaria – como muffin, pudim, pastel 

de nata, torta de laranja e macarons –, vinho rosé, 

sumo de laranja fresco, água com e sem gás. 

Avenida da Liberdade, 127, Lisboa 

Tel.: 213 228 300 

www.sofitel-lisboa.com

tHe iNdepeNdeNte Hostel & suites  
promoVe o “Vá para 
Fora Cá DeNTro”

Situado no triângulo Chiado, Bairro alto e Príncipe 

Real, o The independente hostel & Suites apresen-

ta-se “ideal” para programas de grupos de amigos, 

colegas ou famílias. Para isso, e como está localizado 

no centro de vários percursos perfeitos para gozar 

em grupo, o hostel promove um programa de ativi-

dades, dentro e fora da unidade hoteleira. Desde o 

Happy Hour diário às atividades desenvolvidas em 

exclusivo no Guest Lounge ou o guia diferenciador 

“Two (and a half) days”. Está, ainda, no centro de 

vários percursos perfeitos para gozar entre amigos, 

como as “Lisbon Party Hills”, por exemplo, que par-

tem mesmo ao lado do hostel, do Bairro alto para 

o Cais do Sodré, passando pela Rua do alecrim ou 

desviando para a Bica. o The independente hostel 

& Suites dispõe de 90 camas distribuídas por 11 

dormitórios (de 6, 9 e 12 camas), sendo que 3 são 

female dorms.

rua de São Pedro de Alcântara, 81, Lisboa 

Tel.: 213 461 381 

www.theindependente.pt
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Revista dirigida aos associados 
do Turismo de Lisboa, 
empresários, decisores 

e estudiosos da indústria turística.

Diretor
VÍToR CoSTa

vcosta@visitlisboa.com

TURiSmo DE LiSBoa
T. 210 312 700

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

•
eDitor

Edifício Lisboa oriente, 
avenida infante D. henrique, 333 h

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

SecretariaDo
aNa PaULa PaiS

anapaulapais@lpmcom.pt

conSuLtora comerciaL
SÓNia CoUTiNho

soniacoutinho@lpmcom.pt
T. 961 504 580
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DiSTRiBUiÇÃo GRaTUiTa
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Do TURiSmo DE LiSBoa

•
aSSinatura anuaL

24 euros

iVeTe SaNGaLo 
ivete Sangalo, uma das mais reconhecidas cantoras 

da música brasileira, regressa a Lisboa para um con-

certo único, um espetáculo considerado pelo público 

brasileiro como o “Show do ano”. Com mais de 300 

canções editadas, 15 milhões de álbuns vendidos e 

mais de 150 prémios, entre eles o Grammy Latino, 

ivete Sangalo é um nome de peso no panorama 

musical brasileiro. ao longo da carreira, a cantora 

já participou em vários duetos com outros grandes 

nomes da música como Brian mcKnight, Gilberto Gil, 

Caetano Veloso, alejandro Sanz, juan Luis Guerra, 

juanes e Shakira. 

MEO Arena, Parque das Nações, dia 29 de 

julho, às 21:30. Entradas: a partir de 30 euros. 

Mais informação em: www.arena.meo.pt

THe maNHaTTaN 
TraNSFer

os The manhattan Transfer são um dos grupos de 

jazz à cappella mais célebres do mundo. Conheci-

dos pelas suas vozes e jazz de fusão estão ativos 

desde 1969, ano em que se formaram enquanto 

coletivo em Nova iorque. a sua importância refle-

te-se nos vários prémios Grammy que já ganha-

ram, nas mais diversas categorias, como: melhor 

Performance de jazz de Fusão; melhor arranjo 

Vocal para Duas ou mais Vozes; melhor Perfor-

mance Pop por um Duo ou Grupo Vocal; melhor 

Performance jazz por um Duo ou Grupo; melhor 

Performance de jazz Vocal por um Duo ou Grupo.  

Grande Auditório, Centro Cultural de Belém, 

Praça do Império, dia 23 de julho, às 21:00. En-

tradas: a partir de 20 euros. Mais informação 

em: www.ccb.pt

o oLHar Do 
arTiSTa: obraS 
Da CoLeÇão 
De SerraLVeS
Lisboa recebe a coleção de arte contemporânea de 

Serralves, que apresenta mais de 40 obras numa 

grande diversidade de suportes, incluindo pintura, 

escultura, desenho, instalação e vídeo. “o olhar do 

artista: obras da Coleção de Serralves” exibe obras 

de 20 artistas convidados, portugueses e de outras 

partes do mundo, acompanhadas por trabalhos de 

autores selecionados por estes e que fazem tam-

bém parte da Coleção de Serralves. 

Torreão Nascente da Cordoaria Nacional, Ave-

nida da Índia, até 6 de agosto, terça a sexta, 

das 10:00 às 18:00, sábado e domingo, das 

14:00 às 18:00. Entradas: adultos, 1 euro, 

crianças, 2 euros. Mais informação em: www.

serralves.pt
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