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4  editorial
o Peixe em Lisboa está de regresso à capital portuguesa fazendo jus, uma vez 
mais, à excelência do peixe e dos mariscos da nossa costa, confecionados com 
o saber e a mestria de reputados chefes, para satisfação dos muitos milhares 
de visitantes que anualmente se deleitam com algumas das mais deliciosas e 
criativas iguarias da gastronomia nacional. 

5  nacional
o Município de Lisboa e a Associação Turismo de Lisboa estão a realizar uma 
consulta ao mercado, até dia 2 maio, para a concessão da exploração de um café 
de prestígio, que terá a denominação de “Café Central”, no Torreão Nascente do 
Terreiro do Paço. 

12  Boletim interno
o Peixe em Lisboa, o mais emblemático dos eventos gastronómicos portugue-
ses dedicado à gastronomia de mar, terá a sua 10.ª edição no recém-reaberto 
Pavilhão Carlos Lopes, de 30 de março a 09 de abril, com muitas novidades e 
prestigiados chefes e restaurantes nacionais e estrangeiros, que à semelhança 
de anos anteriores prometem fazer crescer água na boca a muitos milhares de 
apreciadores da boa mesa. 

 16  teSouroS
A história do Pavilhão Carlos Lopes perdura no tempo e nas memórias coletivas 
de uma nação, com episódios curiosos e momentos grandiosos que o tornam 
único. Atravessou duas vezes o Atlântico, instalou-se em pleno Parque eduardo 
vii, com uma vista sobranceira sobre a cidade de Lisboa, e aí permaneceu até 
aos dias de hoje, enfrentando a degradação e a passagem do tempo, para este 
ano renascer em todo o seu esplendor. 

18  entreViSta
Proteger e garantir a gestão correta da Paisagem Cultural de Sintra, possuidora 
de uma oferta natural e edificada muito rica e diferenciada, é a missão da Par-
ques de Sintra – Monte da Lua, afirma o presidente do Conselho de Administra-
ção da empresa, Manuel Carrasqueira Baptista.

23  oBSerVatÓrio
os resultados estatísticos da hotelaria da Cidade de Lisboa e da região, no mês 
de fevereiro. o movimento do Mercado de Cruzeiros, no Golfe da região e no 
Tax free Shopping.

32  liSBoa ViSta de fora
É incontornável: a capital portuguesa está a tornar-se cada vez mais um dos 
principais destinos turísticos da europa, onde há imenso que ver num fim-de-
semana bem preenchido. A recomendação é do popular jornal britânico Daily 
Mirror, que sugere um programa muito variado aos seus leitores que queiram 
visitar Lisboa pela primeira vez.

34  tendênciaS
Se o ano passado deixou o setor do turismo motivado e otimista em relação 
aos resultados alcançados, 2017 não lhe fica atrás. Num ano que se espera 
de euforia e crescimento no setor, há desafios constantes que convém prever 
adaptando o negócio às escolhas e tendências do consumidor. 

42  marKet Place
Lisboa surpreende quem visita e quem nela habita pela multiplicidade da 
oferta que, constantemente reinventada, adapta-se a todos os gostos e supera 
expectativas.

50  a nÃo Perder
Destaques da agenda cultural de Lisboa, com detalhes sobre exposições, 
concertos, musicais, entre muitas outras sugestões que prometem uma 
passagem animada por Lisboa.



o Peixe em Lisboa está de regresso à capital 

portuguesa fazendo jus, uma vez mais, à exce-

lência do peixe e dos mariscos da nossa cos-

ta, confecionados com o saber e a mestria de 

reputados chefes, para satisfação dos muitos 

milhares de visitantes que anualmente se delei-

tam com algumas das mais deliciosas e criativas 

iguarias da gastronomia nacional. 

À semelhança das anteriores, esta edição, a 

10.ª, promete surpreender, quer através de no-

vas iniciativas, quer da singularidade da oferta, a 

qual tem sido reproduzida por muitos dos mais 

prestigiados órgãos de informação nacionais 

e internacionais. Ao longo de 11 dias Lisboa 

transforma-se, assim, numa prestigiada capital 

gastronómica, atraindo um número crescente de 

apreciadores da boa mesa. Nota para o facto de 

esta ser a primeira vez que o evento se realiza 

no Pavilhão Carlos Lopes, reinaugurado recen-

temente após uma intervenção de reabilitação.

Ainda a propósito da forte ligação que nos une 

ao mar, acaba de ser anunciado que Lisboa será 

a anfitriã de uma das maiores feiras de cruzeiros 

do mundo, a Seatrade Cruise Med, para a qual 

são esperados entre quatro e cinco mil partici-

pantes, nomeadamente armadores, represen-

tantes de autoridades portuárias e expositores. 

o evento, cuja candidatura foi apoiada pela ATL, 

terá lugar no próximo ano.

os bons resultados sucedem-se, fruto de um 

Peixe em lisboA

saBeres e saBores na 
Capital da GastronoMia 

E  | Editorial

esforço concertado. empreendedorismo, capa-

cidade de inovação, um calendário de eventos 

diversificado de modo a abranger os mais di-

versos públicos, e equipamentos de qualidade e 

multifuncionais, entre outras mais-valias da sua 

oferta, têm permitido a Lisboa ganhar protago-

nismo crescente entre os destinos turísticos de 

eleição. À arte de bem receber que nos dife-

rencia, juntam-se a beleza natural e edificada, 

o clima ameno ao longo de todo o ano e a se-

gurança que o destino inspira. Não será, pois, 

de estranhar que ano após ano os resultados 

dos principais indicadores turísticos superem as 

expetativas. No ano passado foi assim e para 

este ano perspetivam-se novos recordes. No en-

tanto, arrisco a dizer que o melhor ainda está 

para chegar, ou seja, que temos muitos recordes 

para bater.

Jorge Ponce de Leão 
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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terreiro do PAço 

CaFÉ de prestÍGio 
no torreÃo nasCente

Com o objetivo de continuar a dinamizar e enrique-

cer a oferta da praça mais emblemática de Lisboa, 

a Associação Turismo de Lisboa lançou um concurso 

para a concessão do “Café Central”, no Terreiro do 

Paço.

Pretende-se que seja um café de prestígio, dotado 

de um conceito irrepetível à semelhança de outros 

congéneres emblemáticos espalhados pela europa, 

como o Café New York, em Budapeste, o Caffè flo-

rian, em veneza, o Caffè Gambrinus, em Nápoles 

ou o Café Central, em viena. o Torreão Nascente do 

Terreiro do Paço foi o espaço escolhido para receber 

este café icónico, ainda este ano.

A abertura deste concurso resulta da pretensão 

em revelar um Terreiro do Paço como um meeting 

point dinâmico e inovador, fiel à sua identidade.   

Nos últimos anos, o Terreiro do Paço dotou-se de 

equipamentos valorativos do seu usufruto público, 

com esplanadas, restaurantes, cafés, um quiosque 

e uma loja de flores, a par da reabilitação do pa-

trimónio e da utilização para iniciativas lúdicas e 

culturais que trazem mais vida à Baixa Pombalina. 

Também nesta praça emblemática estão localiza-

dos o Lisboa Story Centre, local privilegiado para 

conhecer a história da cidade, uma Lisbon Shop, 

com  vários artigos de design criativo alusivos à ca-

pital portuguesa, e o Pátio da Galé, local de re-

ferência para a realização de eventos diversos.

o Torreão Nascente do Terreiro do Paço, espaço 

emblemático da cidade de Lisboa, faz parte da 

proposta escolhida pelo Marquês de Pombal 

para a reconstrução da cidade após o terramo-

to de 1 de novembro de 1755 e constituiu à 

época, o expoente de desenho da vanguarda, 

referência maior iluminista no panorama das 

praças construídas na europa do séc. Xviii, ca-

racterizada pelo enquadramento da impressio-

nante abertura sobre o estuário do Tejo.

É nesta praça icónica, que conta com a vista 

fabulosa do Cais das Colunas e a frente do rio 

Tejo como cartão-de-visita, que se pretende 

que nasça mais um espaço de referência, que 

contribua para a dinamização e promoção de 

Lisboa como um destino turístico de excelência.

informações adicionais sobre o caderno de en-

cargos e concessão, poderão ser solicitadas à 

Associação Turismo de Lisboa, por escrito, atra-

vés do email atl@visitlisboa.com.

A Associação Turismo de Lisboa está ainda a 

realizar uma consulta ao mercado para a con-

cessão da exploração de um estabelecimento 

de restauração e bebidas restaurante na Ala 

Poente do Terreiro do Paço, até dia 12 de abril 

deste ano.  
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ComissÕes dA AssembleiA muniCiPAl de lisboA

apoiaM loJas CoM HistÓria

AssoCiAção dA hotelAriA 
de PortuGAl

nÚMero de HÓteis 
auMenta 

De acordo com os dados recolhidos pelo gabi-

nete de estudos e estatísticas da Associação da 

Hotelaria de Portugal (AHP), os hoteleiros estão 

a investir na abertura de novos espaços devido à 

forte procura externa e maior promoção de Por-

tugal fora de portas. em 2015, abriram 40 novos 

hotéis, no ano seguinte existiram 26 aberturas 

e, este ano, serão mais 40 unidades hoteleiras. 

Só em Lisboa o investimento representa 45% 

do total dos novos hotéis previstos para 2017. 

recentemente, abriu o segundo hotel do Grupo 

Hoti no Aeroporto de Lisboa e para breve está a 

reabertura do antigo ever Caparica, na primave-

ra, com a assinatura Meliá. o setor acredita que 

se pode atingir uma centena de novos hotéis 

dentro de três anos.

As Comissões Permanentes de economia e 

Cultura da Assembleia Municipal de Lisboa deram 

luz verde à criação de um gabinete para apoiar 

as lojas históricas e um site para a promoção dos 

seus artigos. No parecer, os deputados destas 

comissões recomendam “a criação de um sítio 

plurilingue com informação sobre conteúdos 

relacionados com as “Lojas com História”. esse 

portal deverá abranger propostas de “roteiros 

pelas várias áreas de atividade destas lojas, 

promoção de artigos e/ou atividades de âmbito 

cultural para animação” das mesmas. 

PrÓximos dois Anos

lisBoa Vai aColHer Mais 23 HotÉis 

A consultora JLL estima que a capital portu-

guesa deverá receber 23 hotéis nos próximos 

dois anos, o que representa mais 2175 quar-

tos, dos quais cerca de 70% previstos para 

este ano. A nível nacional o número de novas 

aberturas deverá ser entre 40 e 50. Durante 

a apresentação do balanço do setor imobi-

liário de 2016 e das perspetivas para 2017, 

Karina Simões, responsável pelo segmento da 

hotelaria na consultora JLL, afirmou que 2016 

foi o ano da consolidação e argumentou que 

este tipo de oferta turística está a revitalizar 

e dinamizar as baixas de Lisboa e do Porto. 

“Prevemos que 2017 confirme o crescimento 

dos principais indicadores da atividade turísti-

ca, quer por parte da procura, quer da oferta, 

que se caracteriza por maior diversidade e 

qualificação”, referiu.
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A secretária de estado do Turismo, Ana Mendes 

Godinho, considerou ser “essencial” Portugal ter as 

infraestruturas aéreas necessárias para responder 

à procura de turistas. Após a assinatura de um me-

morando de entendimento entre o Governo e a 

ANA – Aeroportos de Portugal para aprofundar es-

tudos sobre o uso da base aérea do Montijo, a 15 

de fevereiro, a responsável explicou que a expan-

são do aeroporto de Lisboa é um passo importante 

para que o país tenha capacidade de receber mais 

pessoas. A governante citou ainda o crescimento 

de 21% de passageiros no aeroporto Humberto 

Delgado, em Lisboa, em janeiro, numa compa-

ração homóloga, para concluir que “há uma pro-

cura ao longo de todo o ano e tem que haver 

capacidade para receber o aumento crescente de 

pessoas”. o calendário para efetivar a escolha do 

Montijo como aeroporto complementar de Lis-

boa prevê que até novembro deste ano sejam 

completados os estudos ambientais, enquanto 

na primeira metade de 2018 serão concluídas 

a avaliação ambiental e a negociação contratual 

com a ANA. Com um aeroporto complementar 

no Montijo fica assegurada a duplicação da capa-

cidade atual de transporte aéreo da região de Lis-

boa, que passará a poder movimentar 72 aviões 

por hora e transportar 50 milhões de passageiros 

por ano.

o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi 

aquele por onde passaram mais passageiros: cerca 

de 22,4 milhões, um crescimento de 11,7% face 

a 2015. o tráfego de passageiros nos aeroportos 

portugueses registou o ano passado um novo re-

corde. No total, foram contabilizados cerca de 44,5 

milhões de passageiros, o que representa um cres-

cimento global de 14,2% face ao ano passado. A 

ANA destaca, inclusive, que no Humberto Delgado 

“ao longo de 2016, todos os meses foram de re-

cordes de passageiros”. A justificar este crescimen-

to, estão fatores como as campanhas externas, 

que permitiram a “atração de novas companhias 

aéreas, novas rotas e chegar a mais destinos”. A 

ANA diz ainda que investiu 69,2 milhões de euros 

na melhoria das infraestruturas aeroportuárias na-

cionais e que, este ano, o investimento vai chegar 

aos 71,1 milhões de euros. 

AnA – AeroPortos

noVo reCorde de trÁFeGo eM 2016

em 2016

tap Bate reCorde 

11,724 Milhões de passageiros foram o total de 

passageiros que escolheu a TAP para viajar em 

2016. este resultado representa um crescimen-

to de 3,5% face ao alcançado no ano passado. 

Além disso, a companhia portuguesa atingiu um 

novo recorde mensal de passageiros em de-

zembro, transportando quase 990 mil pessoas e 

registando, só nesse período, um aumento de 

26% no tráfego transportado face a 2015. o lan-

çamento da “Ponte Aérea” entre Lisboa e o Por-

to, em março, foi um contributo muito positivo 

para este aumento, registando um crescimento 

de 126%, com uma taxa de ocupação média dos 

seus voos de 73,1%. Na soma do ano, os voos 

da “Ponte Aérea” serviram quase 300 mil passa-

geiros, mais 80% do que no ano anterior.

AeroPorto ComPlementAr de lisboA

auMenta CapaCidade 
de transporte aÉreo 
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Cais do sodrÉ renoVado
Concluídas as obras no Cais do Sodré, Lisboa con-

ta agora com uma frente ribeirinha renovada e 

com uma ligação ribeira das Naus-Cais do Sodré 

em toda a sua magnitude e beleza, com mais 

zonas verdes e espaço para os peões. Para a 

inauguração da conclusão das obras – que se es-

tendem também ao Largo do Corpo Santo e que 

começaram em novembro de 2015 – a autarquia 

realizou uma festa com concertos gratuitos de 

artistas como B fachada e Dead Combo que ho-

menagearam Zeca Afonso, assim como bancas 

de artesanato no Largo do Corpo Santo, carrinhas 

de street food e dj’s residentes nos bares do Cais 

do Sodré. o trânsito foi também normalizado 

e reordenado, permitindo que o antigo Cais do 

Sodré, outrora conhecido pelo vasto estaciona-

mento, desse lugar a um jardim com quiosques 

bancos onde os transeuntes podem descansar 

e ter momentos de lazer e espaços verdes. As 

intervenções nesta zona da cidade abrangeram 

também a Avenida 24 de Julho, o Campo das 

Cebolas e as ruas do Arsenal e Alfândega, bem 

como a ligação da Praça Duque da Terceira à rua 

do Alecrim.

Porto de lisboA

turisMo de 
CruZeiro eM 
CresCiMento

o ano transato foi o terceiro melhor ano de sem-

pre para o turismo de cruzeiros no Porto de Lis-

boa, no que diz respeito ao número de escalas 

de navios de cruzeiro. o aumento do número 

de passageiros e de escalas foi de 2% face ao 

ano anterior. o Porto de Lisboa contabilizou 311 

navios de cruzeiro atracados e 522.497 turistas 

passaram por Lisboa. os operadores Pullman-

tur Cruises, oceania Cruises, Silversea Cruises e 

Windstar Cruises foram os que mais contribuíram 

para estes resultados. o Porto de Lisboa congra-

tula-se com o “reforço da boa performance do 

porto” pela “consolidação e afirmação no negó-

cio de cruzeiros de forma sustentável”. recor-

de-se que em 2016 o Porto de Lisboa recebeu 

as distinções do prémio de “Melhor Porto de 

Cruzeiros da europa”, atribuído nos World Travel 

Awards, e o prémio de “Melhor Destino de Cru-

zeiros da europa”.

CAPitAl PortuGuesA

GanHa Maior 
Feira de 
CruZeiros 
do Mundo

o Porto de Lisboa veNCeU a organização da 

Seatrade Cruise Med, a maior feira de cruzeiros 

do mundo, preparando-se para receber, em se-

tembro de 2018, este importante evento inter-

nacional. 

Após a avaliação das condições da capital por-

tuguesa, a organização considerou que a cidade 

de Lisboa reunia todas as condições necessárias 

para a realização da 12.ª edição deste impor-

tante evento, que decorrerá pela primeira vez 

em Portugal e envolve entre quatro a cinco mil 

participantes, incluindo armadores e represen-

tantes das autoridades portuárias, além de 200 

expositores. 

A candidatura do Porto de Lisboa foi apoiada pelo 

Ministério do Mar, pela Câmara Municipal de Lis-

boa, pelo Turismo de Portugal, pela Associação 

Turismo de Lisboa e pela Lisbon Cruise Terminals. 

A Seatrade Cruise Med é um evento bienal de 

dois dias e meio muito focado no Mediterrâneo 

e nos seus mares adjacentes, o segundo destino 

mundial de cruzeiros.
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rAnKinG dA trivAGo 

Cidade CoM Boa reputaÇÃo
Lisboa está na 49.ª posição do ranking das 

100 cidades do mundo com melhor reputa-

ção online ao nível de hotelaria, com 83,16 

pontos (em 100 possíveis).

o ranking de reputação da trivago reúne os 

destinos mundiais com melhor reputação ho-

teleira, tendo por base mais de 200 milhões 

de avaliações de hotéis feitas por viajantes 

de todo o mundo. foram considerados para 

este ranking todos os destinos com, pelo 

menos, 130 hotéis e 60 avaliações cada. As 

opiniões deixadas pelos utilizadores, nos úl-

timos 12 meses, foram depois compiladas e 

por fim foi calculada a média das avaliações 

para cada destino, numa escala de 0 a 100, 

que ditou a classificação final.

A capital portuguesa não para de acumular 

distinções tendo sido recentemente elei-

ta pela Conde Nast Traveler como uma das 

oito melhores cidades do mundo para se 

fazer escala e distinguida pelo estudo anual 

“Cost of Living”, da Mercer, como uma das 

dez melhores cidades para viver com pouco 

dinheiro. 

Lisboa é uma das três finalistas do prémio da Se-

mana europeia da Mobilidade de 2016, juntamente 

com Malmo, na Suécia, e Skopje, na república da 

Macedónia. A capital portuguesa está na competi-

ção devido às transformações que realizou nos es-

paços públicos disponíveis a peões. em causa estão 

as recentes obras nas zonas do Saldanha, Arco do 

Cego e Cais do Sodré, que têm passado, sobretudo, 

pelo alargamento dos passeios, a criação de per-

cursos específicos para bicicletas e a redução das 

vias para circulação automóvel. o prémio pretende 

“destacar as autoridades locais que demonstram 

ter empreendido esforços significativos na promo-

ção da mobilidade urbana sustentável”. o vencedor 

do prémio será anunciado no dia 20 de março, em 

Bruxelas.

semAnA euroPeiA 
dA mobilidAde 2016

lisBoa É 
Finalista 

setÚbAl

noVa CaMpanHa turÍstiCa  
A Associação da Baía de Setúbal, com o apoio da 

entidade regional de Turismo, lançou uma nova 

campanha turística com um novo filme da autoria 

do realizador setubalense António Aleixo e uma edi-

ção de 35 mil exemplares em quatro línguas. o ví-

deo promove a baía de Setúbal, que pertence ao 

Clube das Mais Belas Baías do Mundo desde 2002, 

como “uma paisagem viva, ativa, dinâmica, cheia 

de novos projetos e gente empreendedora”, muito 

para além dos atrativos paisagísticos e gastronómi-

cos. Com três minutos de duração, o vídeo mostra 

ainda o Mercado do Livramento, o forte de São fili-

pe, as ruínas romanas de Tróia e novos projetos do 

tecido empresarial da cidade. o objetivo é transmitir 

a região de Setúbal “como um pólo criativo e em-

preendedor, no plano nacional e internacional”, diz 

António Aleixo. Já o desdobrável sobre o clube e a 

baía de Setúbal é feita com papel reciclado e tem 

ilustrações obtidas através da técnica de aguarela. 

o presidente da entidade regional de Turismo da 

região de Lisboa, vítor Costa, reconheceu Setúbal 

como um exemplo na região, por empreender uma 

“uma estratégia de dar animação à cidade, de ter 

eventos e de a posicionar de uma forma moderna e 

avançada neste grande campeonato que é o turis-

mo, a nível nacional e internacional”.
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Wine summit

CasCais reCeBe 
enContro 
internaCional 
do VinHo 

PrÉmios hosCArs 2016

os quatro MelHores 
estÃo na Cidade

entre os dias 7 e 9 de junho, o Centro de Con-

gressos do estoril será o palco do evento que 

junta os maiores especialistas mundiais da in-

dústria vinícola. Na verdade, será o primeiro 

encontro internacional de vinhos alguma vez 

realizado, designado por Must –  fermenting 

ideas.  Dezenas de oradores convidados vão de-

bater os temas que determinam o futuro do se-

tor na produção, no comércio, no enoturismo, no 

marketing/comunicação. este evento tem como 

organizadores o jornalista Paulo Salvador e um 

dos críticos de vinho mais conceituados do país, 

rui falcão. 

A capital portuguesa tem os quatro melhores 

hostels do mundo. este é o resultado dos prémios 

Hoscars, distinção atribuída pela Hostelworld, a 

maior plataforma de reserva deste tipo de alo-

jamentos de todo o mundo. o primeiro lugar 

foi para o Home Lisbon Hostel, que foi distin-

guido na categoria de tamanho médio e ainda 

terceiro melhor hostel da europa. Yes! Lisbon 

Hostel (segundo lugar e ainda vencedor na ca-

tegoria outros vencedores), Lost inn Lisbon (ter-

ceiro lugar), Goodmorning Lisbon Hostel (quarto 

lugar), Lisbon Destination Hostel (sexto lugar) 

e Lisboa Central Hostel (nono lugar) juntam-se 

ao Home Lisbon Hostel no top ten deste prémio.

os residentes ou turistas que utilizam os trans-

portes públicos da área metropolitana de Lis-

boa vão ter uma aplicação para smartphones, 

que permite calcular o melhor preço para o 

trajeto de cada viagem. embora esteja ainda 

em fase de teste, prevê-se que a app via verde 

Transportes esteja disponível no final do ano. 

Todos os utilizadores da Carris, Metro de Lis-

boa e Transtejo vão poder pagar os bilhetes 

através desta aplicação de telemóvel, que está 

a ser desenvolvida pela empresa portuguesa 

Novabase.

smArt oPen lisboA

noVos parCeiros, 
Mais desaFios 
está de regresso o Smart open Lisboa (SoL). o 

programa de dados abertos da capital portu-

guesa apresenta a segunda edição com mais 

parceiros, mais tempo para experimentar so-

luções e vai trabalhar com mais startups. Tal 

como na primeira edição, as quatro áreas de 

interesse do SoL são a mobilidade, envolvi-

mento da comunidade (citizen engagement), 

turismo e cultura e sustentabilidade. Além da 

Beta-i, PT, Cisco e Turismo de Portugal, esta 

edição conta com mais parceiros: ePAL, Ma-

sai, Grow – unidade dedicada à mobilidade da 

Brisa – e o consórcio europeu Sharing Cities, 

que coloca Lisboa numa candidatura conjunta 

com as autarquias de Londres e Milão em pro-

gramas comunitários que pretendem tornar 

as cidades mais inteligentes e sustentáveis. o 

SoL está a procura “startups em estágio mais 

avançado” e que apresentem uma “proposta 

de produto mínimo viável para implemen-

tação rápida de soluções”, assinalou Manuel 

Tânger, cofundador e responsável de inovação 

da Beta-i. As candidaturas estão abertas até 

23 de abril. 

novA APP

Via Verde transportes 
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CitY brAnd rAnKinG

lisBoa no topo da lideranÇa
Pelo terceiro ano consecutivo, Lisboa arrecada 

o título de melhor cidade para viver, visitar 

e fazer negócios, no City Brand Ranking. De 

acordo com a consultora  Bloom Consulting 

existem três fatores que justificam a eleição 

da capital portuguesa: o número muito eleva-

do de procuras online que recolhe (cerca de 

22,5% do total nacional), o elevado número 

de seguidores nas redes sociais e a notável 

performance do seu website. Porto e Braga 

voltam a ocupar o segundo e terceiro lugar, 

respetivamente.

ArChiteCturAl diGest

reCoMenda 
a Capital 
portuGuesa
A revista norte-americana “Architectural Digest” 

recomenda aos seus leitores uma viagem a Lisboa, 

com especial enfoque nos azulejos, destacando-os 

como uma forma de arte que permanece como 

fonte de orgulho e deleite nacional. em especial o 

mural de azulejos concebido por André Saraiva, ar-

tista e empresário, no jardim Botto Machado, perto 

da feira da Ladra que conta com 55 mil azulejos 

pintados à mão, produzidos na fábrica da viúva 

Lamego. Ainda na rota dos azulejos, é mencio-

nada a fachada da loja “A vida Portuguesa”, no 

intendente e um mural de Maria Keil no metro-

politano. Também o Museu de Arte, Arquitetura e 

Tecnologia (MAAT), foi referido pela sua arquitetura 

contemporânea e curvilínea coberta de “placas de 

cerâmica”, projeção de autoria da arquiteta britâ-

nica Amanda Levete. o artigo termina ainda com 

sugestões culturais que passam pelo Mosteiro dos 

Jerónimos, Museu Nacional dos Coches ou Con-

vento do Carmo. Também a gastronomia não foi 

esquecida, com sugestões de restaurantes como 

o Gambrinus e o Palácio Chiado, assim como lojas, 

entre elas a Conserveira de Lisboa ou a Cortiço & 

Netos e vários hotéis. 

boston Globe 

uM destino a desCoBrir
Num longo artigo sobre Portugal, a revista Bos-

ton Globe revela porque é que o nosso país é o 

destino sensação a descobrir com a cidade de 

Lisboa a merecer especial atenção. o enfoque 

foi para os seus telhados de terracota que a 

fazem parecer mais uma vila mediterrânica do 

que a capital do país, mas também pelos seus 

bairros como Alfama ou zonas como o rossio 

e a Baixa, onde o passado e a sua história se 

emaranham com a contemporaneidade de no-

vos negócios, ou, até mesmo, murais de grafitti 

e street art. referência ainda para a zona do Cais 

do Sodré como um dos locais de animação no-

turna e onde poderá tapear assim como apreciar 

alguns dos exemplos de arte urbana, ou para 

o majestoso e histórico Mosteiro dos Jerónimos, 

seguido de uma visita aos conhecidos e reco-

mendados pastéis de Belém.
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Nesta edição estão confirmadas as presen-

ças dos chefes internacionais ricard Camarena 

(dia 3 de abril), um dos mais criativos chefes 

espanhóis do momento com propostas cheias 

de nuances e sabores, Alyn Williams, (dia 7 de 

abril), chefe londrino que possui no seu currículo 

a experiência de ter trabalhado com o famoso 

Gordon ramsay e Sergi Arola (dia 1 de abril), 

discípulo de ferran Adrià e Pierre Gagnaire. Do 

Brasil, mais precisamente de Manaus, no co-

ração da Amazónia, vem felipe Schaedler (dia 

6 de Abril), um jovem chefe que tem vindo a 

mostrar as potencialidades dos peixes de um 

dos maiores rios do mundo. Na 10.ª edição do 

Peixe em Lisboa têm a oportunidade de de-

monstrar ao público português a sua experiência 

e conhecimento, fatores que os distinguiram na 

arte gastronómica e que lhes valeu várias distin-

ções ao longo das carreiras, incluindo as sempre 

disputadas estrelas Michelin. 

Para além dos nomes internacionais e à seme-

lhança das edições anteriores, esta 10ª edição 

do Peixe em Lisboa irá contar com alguns dos 

chefes portugueses que recentemente conquis-

taram estrelas Michelin, como é o caso de ricar-

do Costa (dia 4 de abril) do The Yeatman, Milton 

Anes (dia 1 de abril) do Lab/Arola, rui Paula (dia 

4 de abril) da Casa de Chá da Boa Nova, vítor 

Matos (dia 4 de abril) do Antiqvvm e Miguel La-

ffan (dia 5 de abril) do L’AND & Vineyards. Tam-

bém o chefe José Avillez (dia 9 de abril) volta 

a apresentar-se ao público do Peixe em Lisboa 

depois de alguns anos de ausência. 

existirão também 10 restaurantes que funcio-

narão em permanência, entre eles a estreia do 

restaurante Alma, do conhecido chefe Henrique 

Sá Pessoa, distinguido com uma estrela Michelin 

na última edição do guia, assim como do Boi-

Cavalo, um pequeno restaurante “de culto” de 

Alfama, com a cozinha de Hugo Brito, e ainda o 

regresso ao Peixe em Lisboa do mais conceitua-

do chefe português de cozinha oriental, Paulo 

Morais, com o restaurante Rabo d’Pêxe. Marcam 

ainda presença A Taberna da rua das flores, 

outro pequeno local de culto de Lisboa; o Ibo, 

de 30 de mArço A 9 de Abril, no PAvilhão CArlos loPes

10 ediÇÕes de peiXe eM lisBoa
o Peixe em lisboa, o mais emblemático dos eventos 
gastronómicos portugueses dedicado à gastronomia de mar, 
terá a sua 10.ª edição no recém-reaberto Pavilhão Carlos 
lopes, de 30 de março a 09 de abril, com muitas novidades e 
prestigiados chefes e restaurantes nacionais e estrangeiros, que 
à semelhança de anos anteriores prometem fazer crescer água 
na boca a muitos milhares de apreciadores da boa mesa. 

que proporciona sabores de gastronomia por-

tuguesa e moçambicana; o Chapitô à Mesa, de 

Bertílio Gomes, um dos nomes mais sólidos da 

cozinha portuguesa; o Ritz Four Seasons Hotel 

Lisboa, com Pascal Meynard e a cozinha fran-

cesa com um toque de irreverência e risco; o 
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Arola do Penha Longa, chefiado por Milton Anes, 

acaba de ser distinguido com uma estrela Miche-

lin; o chefe Kiko Martins, autor de restaurantes 

como O Talho, a Cevicheria e d’O Asiático, e, por 

fim,  o ribamar, de Sesimbra, de Hélder Chagas, 

único restaurante que esteve sempre presente nas 

10 edições do Peixe em Lisboa.

noVidades no peiXe
eM lisBoa 
A grande novidade em provas nesta 10.ª edição 

do Peixe em Lisboa é a Prova de Pataniscas (dia 3 

de abril), na qual os participantes convidados apre-

sentam a concurso pataniscas cozinhadas à moda 

lisboeta. Trata-se de uma prova cega perante um 

júri que irá avaliar e pontuar as pataniscas, tendo 

em conta fatores como o “Aspeto”, o “Crocante 

da massa”, o “Sabor e consistência do interior”, a 

“Ausência de gorduras” e o “Sabor global” numa 

escala de 0 a 10. o júri distinguirá os três melho-

res classificados, ficando os mesmos com acesso 

automático à final do ano. esta novidade vem jun-

tar-se a outras provas e iniciativas que marcaram 

presença nas últimas edições, como a prova “ADN 

de Pasteleiro”, realizada pela primeira vez na edi-

ção do ano passado e que dado o sucesso volta 

a marcar presença (dia 31 de março), reunindo 

alguns dos mais promissores chefes pasteleiros a 

trabalhar em Portugal, que competirão perante um 

Uma edição repleta 
de novidades

Nesta 10.ª edição do Peixe em Lisboa, outra 

das novidades é o sistema de pagamento 

feito através de cartões de consumo pré-car-

regados com 6€, substituindo as tradicionais 

senhas de refeição anteriormente utilizadas, 

que poderão ser usados nos restaurantes 

e em bebidas. o pagamento do consumo 

adicional efetuado será realizado à saída do 

evento. Ainda este ano e pela primeira vez 

existe uma App do Peixe em Lisboa 2017, 

disponível para ioS e Android, onde pode ser 

encontrada informação sobre todos os deta-

lhes do evento, perfis dos restaurantes e che-

fes, assim como uma agenda personalizável. 

Através da ligação ao facebook o utilizador 

conseguirá ainda saber se os amigos vão ao 

evento e, de forma inovadora, localizá-los no 

espaço do evento. 

júri presidido pelo conhecido gastrónomo José Bento 

dos Santos. A sempre concorrida prova “o Melhor 

Pastel de Nata” também se mantém (dia 5 de abril), 

estando ainda previsto, ao longo de todos os dias do 

evento, tertúlias, harmonizações enogastronómicas e 

sessões de showcooking.

A 10.ª edição do Peixe em Lisboa conta ainda, pela 

primeira vez este ano, com uma área exclusivamente 

dedicada às crianças, onde os mais pequenos podem 

fazer experiências culinárias tendo o peixe e o maris-

co como estrelas principais, assim como aprender a 

cozinhar com ingredientes frescos e a comer de for-

ma saudável, com a ajuda de nutricionistas. Também 

existirão ações de sensibilização para o consumo 

sustentável de peixe em colaboração com a Ciência 

viva –“Peixe com Ciência”, onde se discutirá a sus-

tentabilidade do consumo de produtos do mar sem 

colocar em risco a biodiversidade do oceano, enquan-

to se degustam iguarias cozinhadas com produtos 

marinhos sustentáveis, acompanhados com um gin 

de algas.

Marcará ainda presença o já habitual Mercado Gour-

met, onde os visitantes podem encontrar uma vasta 

oferta de produtos de mercearia fina, azeites, vinhos, 

gelados, chocolates, enchidos, queijos, doçaria tradi-

cional, utensílios de cozinha e conservas sem esque-

cer a indispensável banca de peixe fresco, que nesta 

edição estará integrado no food Court, instalado no 

salão principal do Pavilhão Carlos Lopes, permitindo 

CHeF’s
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a livre circulação entre os restaurantes e o mercado, 

numa integração plena de aproveitamento do espa-

ço e dando ao público a oportunidade de conhecer o 

que de melhor se faz e produz em Portugal. 

o novo espaço - Pavilhão Carlos Lopes – intro-

duz uma nova dinâmica ao Peixe em Lisboa ao 

permitir ter cozinhas mais amplas dos restauran-

tes dos chefes presentes, assim como um maior 

número de lugares sentados (497) e de visitantes. 

Peixe em Lisboa 2017 – 30 de março a 9 de abril 2017

HOrárIO

30 de março: 16h00-00h00

31 de março a 08 de abril: 12h00-00h00

9 de abril: 12h00-18h00

PreçOS

Crianças até aos 12 anos: gratuito 

entrada de 1 dia: 15 euros. 

entrada grupos (5 pessoas, 1 dia): 60 euros

PrOGrAMA

30 MArçO (quinta-feira)

18h00 – Abertura dos restaurantes

31 MArçO (sexta-feira)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h00 – ADN Pasteleiro

01 ABrIL (sábado)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h30 – rodrigo Castelo

18h00 – Sergi Arola e Milton Anes

02 ABrIL (domingo)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h30 – Pedro Pena Bastos

18h00 – Justa Nobre, vítor Sobral e Mário 

rolando

Polvo, Carapau e Cavala: três espécies a 

consumir, três receitas a aprender, três 

pratos a provar

03 ABrIL (segunda-feira)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h00 – Concurso de pataniscas

19h00 – ricard Camarena

04 ABrIL (terça-feira)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h00 – Ciência viva - “Peixe com Ciência” 

Como podemos aumentar o nosso consumo de 

produtos do mar de forma sustentável, sem pôr 

em risco a biodiversidade do oceano?

Numa sessão de debate informal investigadores, 

empresários e o público juntam-se à volta 

da mesa para discutirem a sustentabilidade 

do consumo de produtos do mar, enquanto 

degustam iguarias cozinhadas com produtos 

marinhos sustentáveis, acompanhados com um 

gin de algas.

19h00 – estrelas do Norte – ricardo Costa, rui 

Paula e vítor Matos 

05 ABrIL (quarta-feira)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h00 – Concurso Pastel de Nata

19h00 – Miguel Laffan

Dia 6 (quinta-feira)

12h00 – Abertura dos restaurantes

14h30 – Jovens Talentos da Gastronomia

19h00 – felipe Schaedler

Dia 7 (sexta-feira)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h00 – Lisboa, Capital ibero-Americana da 

Cultura. 

A Cozinha ibero-Americana nas mesas de 

Lisboa. 

Anfitrião: Kiko Martins

19h00 – Alyn Williams

Dia 8 (sábado)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h00 – Ciência viva 

Showcooking – “Conservas, algas e 

aquacultura: uma ementa com futuro”

Neste showcooking, a chefe Patricia Borges, do 

instituto Politécnico de Leiria, ensina a cozinhar 

iguarias amigas do oceano. As conservas 

evitam o desperdício das espécies selvagens 

com stocks abundantes que não se conseguem 

escoar em fresco. As algas têm um enorme 

potencial nutritivo por explorar e a aquacultura 

permitirá obter uma maior disponibilidade de 

alimentos para uma população mundial em 

crescimento.

A sessão será comentada por isabel 

Sousa Pinto, investigadora do CiiMAr - 

interdisciplinary Centre of Marine and 

environmental research e por especialistas 

da Docapesca e da Associação Portuguesa de 

Aquacultores.

17h30 – “Carapau Seco – Da conserva 

tradicional ao prato gourmet”

João rodrigues e Alexandre Silva sobem ao 

palco para preparar receitas gourmet com 

carapau seco da Nazaré. A sessão contará com 

a presença de familiares das peixeiras que 

mantém viva esta tradição ancestral de secar 

o excedente de pescado na Nazaré, para o 

utilizar nos dias de escassez. Um representante 

da escola Superior de Turismo e Tecnologia 

do Mar de Peniche/iPL estará presente para 

explicar o projecto de certificação do peixe seco 

que está em curso.

Dia 9 (Domingo)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h00 – Última sessão – José Avillez

17h00 – encerramento.

restaurantes
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Construído com o intuito de ser exibido na 

Grande exposição internacional do rio de Ja-

neiro, em 1922, e idealizado pelo arquitetos 

Guilherme e Carlos rebello de Andrade e Al-

fredo Assunção Santos, fez a grande travessia 

do oceano Atlântico, desmontado em peças, 

numa aventura e feito inéditos nunca antes 

realizados. Um por um, todos os elementos 

foram montados em solo brasileiro. Mais tar-

de, depois de ser sido exposto na Grande ex-

posição internacional, foi desmontado em pe-

ças, encaixotado e colocado num navio para 

a viagem de regresso em direção em Lisboa. 

estávamos em 1929 e depois de milhares de 

milhas percorridas, o pavilhão começa a ser 

PAvilhão CArlos loPes

MeMÓria renasCida
A história do Pavilhão Carlos lopes perdura no tempo 
e nas memórias coletivas de uma nação, com episódios 
curiosos e momentos grandiosos que o tornam único. 
Atravessou duas vezes o Atlântico, instalou-se em pleno 
Parque eduardo vii com uma vista sobranceira sobre a 
cidade de lisboa e aí permaneceu até aos dias de hoje, 
enfrentando a degradação e a passagem do tempo, para 
este ano renascer em todo o seu esplendor. 

o edifício, no seu 
estilo de arquitetura 
inspirado no barroco 
joanino, conta com 
vários painéis de 
azulejos em azul e 
branco – produzidos 
pela fábrica de 
Sacavém – onde se 
encontram retratados 
episódios e temas da 
história de Portugal

reconstruído em Portugal, no coração de Lis-

boa, em plena encosta do Parque eduardo vii, 

sendo reinaugurado a 3 de outubro de 1932 

para a Grande exposição industrial Portuguesa, 

como Pavilhão de festas e exposições. 

o edifício, no seu estilo de arquitetura ins-

pirado no barroco joanino, conta com vários 

painéis de azulejos em azul e branco – pro-

duzidos pela fábrica de Sacavém – onde se 

encontram retratados episódios e temas da 

história de Portugal como a Batalha de ou-

rique, a Batalha de Aljubarrota, Sagres, a Ala 

dos Namorados e o Cruzeiro do Sul. Também 

no interior do edifício existem várias paredes 

revestidas com painéis de azulejos da auto-
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após vários anos 
de encerramento, 
o Pavilhão carlos 
lopes reabriu 
no passado dia 
18 de fevereiro, 
numa cerimónia 
promovida pela 
associação turismo 
de lisboa e presidida 
pelo primeiro-
ministro, antónio 
costa, e presidente 
da câmara 
municipal de lisboa, 
fernando medina

incluindo a plantação de novas árvores. foi 

eliminado o estacionamento à superfície jun-

to ao Pavilhão – já que existem dois grandes 

parques públicos nas imediações – e criados 

novos e melhores acessos a partir da Av. Sidó-

nio Pais, junto à estação de Metro do Parque, 

incluindo uma escada rolante. em paralelo, foi 

melhorada a relação do edifício com o Parque 

eduardo vii através da criação de uma franca 

escadaria de acesso a partir do interior do Par-

que, da recuperação de caminhos pedonais e 

de uma nova escada de ligação ao roseiral e 

zona do restaurante.

No interior do edifício, a antiga sala de even-

tos do Pavilhão, conhecida pelas suas banca-

das em madeira, foi reconvertida numa sala 

de eventos com cerca de 2.000m2, existindo 

ainda vários espaços autónomos, como um 

átrio central de 180m2 revestido a azulejos, 

dois foyers com 280m2 e um Salão Nobre 

de 180m2, salas de apoio e uma copa com 

113m2, que servem de suporte a eventos que 

necessitem recorrer a serviços de catering. 

A sala de eventos principal, foi ainda devida-

mente insonorizada e ventilada, respeitando 

todas as normas de segurança e de acessibi-

lidade de pessoas com mobilidade reduzida, 

podendo ser utilizada em diversas configura-

ções, nomeadamente em termos de localiza-

ção de palco, utilização ou não de cadeiras em 

plateia, utilização de mesas e cadeiras para 

refeições ou com bancadas, tendo uma capa-

cidade para 2 mil pessoas. 

renovado e exibido em todo o seu esplendor, 

o Pavilhão Carlos Lopes volta a marcar presen-

ça como espaço nobre e multiusos da cidade, 

mantendo viva a memória do passado mas 

projetando-se para o futuro, como um legado 

intemporal que ainda terá muitas mais memó-

rias para contar. 

Nos Torreões do edifício está instalada uma 

exposição permanente de homenagem a Car-

los Lopes, o campeão olímpico português que 

deu nome ao Pavilhão, em 1984.

a (re)aBertura que 
perpetua toda a sua 
MeMÓria
Após vários anos de encerramento, o Pavi-

lhão Carlos Lopes reabriu no passado dia 18 

de fevereiro, numa cerimónia promovida pela 

Associação Turismo de Lisboa e presidida pelo 

primeiro-ministro, António Costa, e presiden-

te da Câmara Municipal de Lisboa, fernando 

Medina.

A sua (re)abertura permite perpetuar toda 

a sua memória e complementar a oferta da 

capital portuguesa no que diz respeito a equi-

pamentos dotados de condições únicas para a 

realização de eventos culturais, sociais, corpo-

rativos e desportivos, através de um projeto 

de restauração que respeitou a sua estrutura 

original, assim como os elementos decorati-

vos que o caracterizam. Presente na cerimó-

nia esteve ainda o atleta que lhe deu nome, 

Carlos Lopes, que, emocionado, pôde ver com 

orgulho a homenagem à sua carreira no atle-

tismo, assim como um pavilhão devidamente 

renovado em toda a sua glória.

Todas as fachadas, áreas e elementos de in-

teresse patrimonial foram restaurados, man-

tendo as suas características originais, nomea-

damente os azulejos, elementos decorativos, 

torreões e Salão Nobre. Na envolvente, proce-

deu-se aos arranjos exteriores de toda a zona, 

ria de Jorge Colaço e Jorge Pinto, todos eles 

originais, não havendo cópias ou recriações 

em mais nenhum outro local. No exterior, na 

fachada principal encontram-se esculturas do 

escultor raul Xavier denominadas “Arte” e 

“Ciência”.

Já nos anos 40 o Pavilhão é adaptado e pas-

sa a receber vários eventos desportivos, entre 

eles o Campeonato do Mundo de Hóquei em 

Patins, em 1947 – no qual Portugal se sagrou 

campeão - mudando novamente de denomi-

nação e passando a ser conhecido como o Pa-

vilhão dos Desportos. Ao longo das décadas 

seguintes o pavilhão recebeu inúmeros even-

tos desportivos, culturais e políticos, como 

torneios de esgrima, sessões de cinema, mar-

chas populares, exposições, teatro, concertos 

dos mais variados artistas nacionais e inter-

nacionais e comícios de praticamente todas as 

frentes políticas, sendo muitas as memórias 

que perduram até aos dias de hoje. em 1983, 

o pavilhão volta a mudar de nome, em ho-

menagem ao atleta português Carlos Lopes 

e nem um ano depois, o seu nome encon-

trou o expoente máximo através da vitória do 

mesmo nos Jogos olímpicos de Los Angeles. A 

partir de 2003 o Pavilhão entrou em declínio e 

em degradação total, tendo sido praticamente 

deixado ao abandono apesar de, ao longo dos 

anos, terem existido vários projetos para a sua 

reabilitação. 

Instalação Multimédia 
no renovado Pavilhão

Para assinalar a (re)abertura do Pavilhão Car-

los Lopes, até dia 19 de março, esteve patente 

uma instalação multimédia, de visita gratuita, 

que assinala os 20 anos do Turismo de Lisboa, 

com breve apontamento sobre a História do 

Pavilhão. 
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uMa  oFerta 
natural e 
ediFiCada riCa 
e diFerenCiada
Proteger e garantir a gestão correta da Paisagem 
Cultural de sintra, possuidora de uma oferta natural 
e edificada muito rica e diferenciada, é a missão da 
Parques de sintra – monte da lua, afirma o presidente 
do Conselho de Administração da empresa, manuel 
Carrasqueira baptista

Manuel Carrasqueira Baptista
presidente do ConselHo de 
adMinistraÇÃo da parques de sintra - 
Monte da lua
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Como apresenta a Parques de 

Sintra - Monte da Lua e qual a 

missão da empresa?

A Parques de Sintra é uma em-

presa de capitais exclusivamente 

públicos, criada em 2000. A em-

presa é responsável pela recupe-

ração e manutenção de patrimó-

nio, abrindo-o à fruição pública, 

sem recurso ao orçamento de es-

tado. o seu trabalho é, portanto, 

efetuado apenas com recurso a 

receitas de bilheteira, lojas, cafe-

tarias e aluguer de espaços. 

A sua missão envolve dar respos-

ta à necessidade de proteger e 

garantir a gestão correta da Pai-

sagem Cultural de Sintra, classifi-

cada pela UNeSCo como Patrimó-

nio da Humanidade, estudando-a 

e garantindo a sua recuperação, 

manutenção e promoção. 

Qual o significado que atribui 

ao prémio Melhor empresa do 

Mundo em Conservação?

os World Travel Awards reconhe-

cem e premeiam a excelência na 

indústria do turismo. São uma das 

distinções mais importantes que 

as empresas deste setor podem 

receber, principalmente porque a 

votação é realizada pelo público 

em geral. Assim, é um grande or-

gulho para a Parques de Sintra já 

ter sido galardoada quatro vezes 

com este prémio, sinal de que a 

qualidade do nosso trabalho, ao 

nível da conservação e restauro, 

é reconhecida nacional e interna-

cionalmente. 

Que outros prémios recebeu 

no ano transato?

em 2016, a Parques de Sintra 

recebeu também o Silver Award 

da international Association for 

Universal Design, na categoria 

“Design de espaço Público”; bem 

como o Prémio de Boas Práticas 

na categoria “espaços, produ-

tos e serviços em uso” atribuído 

pela fundação Design for All; e 

ainda o prémio de “Melhor filme” 

na categoria Turismo Cultural e o 

prémio de “Melhor filme de Lis-

boa e vale do Tejo”, na categoria 

filme regiões de Portugal, no Ar-

T&TUr – festival internacional de 

Cinema de Turismo.

Quantos visitantes registaram, 

de que nacionalidades e quais 

os monumentos e parques mais 

visitados?

A análise do número de visitantes 

de 2016 ainda não está devida-

mente terminada, mas teremos 

recebido cerca de 2,6 milhões de 

entradas, com cerca de metade 

no Parque e Palácio Nacional da 

Pena. em termos de nacionalida-

des, ainda não é possível apre-

sentar dados mas, a manter-se a 

tendência do ano anterior, fomos 

muito procurados por britânicos, 

franceses e espanhóis, continuan-

do a registar-se também um au-

mento de visitantes chineses. 

Quais são os principais objeti-

vos para o ano em curso?

este será o ano de finalização de 

grandes obras de recuperação e 

restauro, nomeadamente o final 

da primeira grande campanha de 

obras no Palácio e Jardins de Que-

luz (incluindo não só a recuperação 

da cor azul, como também das 

coberturas, Pavilhão robillion e Jar-

dim Botânico), e o desenrolar das 

obras de recuperação do Convento 

dos Capuchos, que há alguns anos 

aguardava por esta intervenção 

A Parques de Sintra continuará 

também obras de recuperação e 

restauro nos outros monumentos 

e locais sob sua gestão, nomea-

damente nos Palácios da Pena e 

de Sintra, com projetos que se-

rão divulgados quando tiverem 

início. 

Haverá ainda um novo reforço ao 

nível da Programação Cultural, 

com novos projetos, atingindo 

diferentes públicos. 

FAtOreS De SUCeSSO

Diferenciação, qualidade e 

dinamismo são ingredientes 

indispensáveis ao sucesso. De 

que modo são integrados na 

atividade da empresa?

A Parques de Sintra prima pela 

qualidade da formação e dedica-

ção dos seus colaboradores. Uma 

equipa apaixonada por este local 

e pelo seu trabalho permite-nos 

estar sempre na vanguarda e 

manter um controlo de qualida-

de muito exigente. É através da 

aposta nos recursos Humanos 

que se conseguem garantir os 

bons resultados que temos verifi-

cado, pois são estes os principais 

impulsionadores dos projetos. 

Os parques e monumentos geridos pela Parques 

de Sintra – Monte da Lua são:

> Parque e Palácio Nacional da Pena

> Parque e Palácio de Monserrate

> Castelo dos Mouros

> Convento dos Capuchos

> Palácio Nacional de Sintra

> Palácio Nacional de Queluz

> escola Portuguesa de Arte equestre e uma 

> vasta área de floresta

Sob gestão da Parques de Sintra

a Parques 
de Sintra é 
uma empresa 
de capitais 
exclusivamente 
públicos, criada 
em 2000. a 
empresa é 
responsável pela 
recuperação e 
manutenção 
de património, 
abrindo-o à 
fruição pública, 
sem recurso ao 
orçamento de 
estado
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É possível, por exemplo, alugar 

espaços geridos por vós para a 

realização de eventos?

Sim, a Parques de Sintra permi-

te o aluguer de espaços para a 

realização de eventos privados. 

No entanto, os espaços só podem 

ser utilizados fora do horário de 

abertura ao público, e sempre ga-

rantindo as questões de seguran-

ças naturalmente associadas ao 

respeito pelo património.

De entre os parques e monu-

mentos que gere, qual consi-

dera ser a “Joia da Coroa” e 

porquê?

Todos os espaços sob gestão da 

Parques de Sintra têm uma parti-

cularidade que os torna especiais 

e os distingue dos restantes, pelo 

que não é possível selecionar um 

só.

 

Que tipo de visitas é possível 

fazer? 

Há vários tipos de visita, desde 

a simples visita autónoma, a vi-

sitas guiadas individuais ou para 

grupos (em português, inglês, 

espanhol ou francês), visitas di-

recionadas a pessoas com mo-

bilidade reduzida ou até mesmo 

visitas com apoio em suportes 

tecnológicos.

Qual o perfil do turista que 

visita Sintra e quanto tempo 

permanece na vila?

estamos neste momento a de-

senvolver um projeto de análise 

e conhecimento aprofundado 

dos nossos visitantes. Nesta fase 

ainda não temos informação sufi-

ciente para nos permitir assegu-

rar uma resposta fidedigna a esta 

questão.

DeStInO De DAy-tryP

Considera que Sintra seja um 

destino por excelência de day-

trip?

Sintra tem características que lhe 

permitem ser um destino de day-

trip, dada a sua proximidade de 

Lisboa e Cascais. No entanto, a 

quantidade e diversidade dos lo-

cais a visitar, bem como o tipo de 

visita descontraída e de contem-

plação que se aconselha, sugere 

que o ideal é dedicar mais do que 

um dia a este local. 

Qual o circuito de visita que 

recomenda a quem, por exem-

plo, tenha apenas um dia para 

o fazer?

recomendamos a seleção de um 

ou dois monumentos, e a aloca-

ção das restantes horas a um pas-

seio pelos parques e jardins. Por 

exemplo, visitar o Palácio de Que-

luz e seus jardins durante a manhã, 

almoçando na nova cafetaria com 

esplanada com vista para o jardim, 

seguindo depois para o Castelo dos 

Mouros e terminando a tarde com 

um passeio pela Quinta da Pena (no 

Parque da Pena). 

Como enquadra a oferta turística 

da empresa que representa no 

destino Sintra e, de uma forma 

mais alargada, em Lisboa?

Sintra é mais-valia para quem visita 

Lisboa, na medida em que repre-

senta uma oferta completamente 

distinta. o visitante pode “perder-

se” nos jardins românticos, deambu-

lar pela floresta, conhecer animais 

de Quinta, visitar monumentos com 

o visitante 
pode “perder-
se” nos jardins 
românticos, 
deambular pela 
floresta, conhecer 
animais de 
Quinta, visitar 
monumentos com 
séculos de história 
e arquitetura dos 
mais variados 
períodos
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séculos de história e arquitetura dos 

mais variados períodos, sempre 

sem sair de uma paisagem única e 

extramente rica.

MeLHOrAr A QUALIDADe 
DA vISItA

Sintra foi a primeira Paisagem 

Cultural na europa, classificada 

em 1995 pela UneSCO. Qual foi 

o reflexo prático desta classifi-

cação e qual a evolução desde 

então?

A classificação de Sintra como 

Paisagem Cultural Património da 

Questionado sobre o balanço da 

atividade em 2016, Manuel Car-

rasqueira Batista diz que é bas-

tante positivo. verificou-se a con-

tinuação do aumento do número 

de visitantes, que deverá ter ron-

dado os 2,6 milhões de entradas 

em todos os polos sob gestão da 

Parques de Sintra (números finais 

ainda por apurar). Tem-se regis-

tado igualmente um aumento 

constante do número de pessoas 

interessadas em Sintra e nos seus 

espaços, o que reflete o trabalho 

da empresa e do país na promo-

ção e divulgação, acrescenta.

“Mantivemos também o investi-

mento na recuperação e restauro 

dos vários espaços, com uma for-

te aposta no Palácio Nacional de 

Queluz, cujo projeto de interven-

ção já vinha a ser trabalhado an-

teriormente e está agora na sua 

fase final, e com o arranque do 

tão esperado projeto de recupe-

ração do Convento dos Capuchos 

e sua envolvente”, salienta. 

Adicionalmente, a Parques de 

Sintra efetuou uma aposta mais 

forte ao nível da programação 

cultural, consolidando alguns 

projetos, tais como os ciclos 

de música erudita nos Palácios 

Nacionais. Com estes projetos 

de programação pretende-se 

cativar outros tipos de público, 

que não apenas o que visita os 

monumentos, mas também o 

que se interessa pelo património 

imaterial que os compõe, como 

é o caso da música sublinha Ma-

nuel Batista.

Número de visitantes aumenta 
para 2,6M

A classificação 
de Sintra como 
Paisagem cultural 
Património da 
humanidade 
veio oferecer ao 
destino não só 
um maior foco na 
sua proteção mas 
também aumentar 
a visibilidade e 
reconhecimento 
em todo o mundo
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Humanidade veio oferecer ao 

destino não só um maior foco na 

sua proteção mas também au-

mentar a visibilidade e reconhe-

cimento em todo o mundo. esta 

situação resultou naturalmente 

num aumento do interesse e 

portanto do fluxo de visitantes. 

Adicionalmente, permitiu desper-

tar vocações e impulsar o estudo 

de Sintra e do seu património 

natural e construído por parte de 

académicos, fator extremamente 

importante para um aumento do 

conhecimento que temos sobre 

os locais e sua História. 

Sintra é uma marca interna-

cionalmente reconhecida, com 

enfoque no seu ambiente 

único enquanto ícone do ro-

mantismo. De que modo pode 

a marca evoluir? 

A Parques de Sintra está a apos-

tar na melhoria permanente da 

qualidade da visita, e não numa 

alteração forte ao seu foco. As-

sim, investimos na qualidade 

dos centros de apoio ao visitan-

te, bilheteiras, lojas e cafetarias, 

em termos de promoção externa a 

Parques de Sintra tem apostado na 

diversificação, tentando não estar 

presente nos mesmos certames 

todos os anos, afirma Manuel Car-

rasqueira Batista.

“em 2017, estaremos a represen-

tar Sintra em feiras na europa, nos 

estados Unidos e Brasil”, refere.

Adicionalmente, prossegue, man-

ter-se-ão as campanhas interna-

cionais online, com aposta em 

países como Alemanha, Brasil, 

espanha, frança e reino Unido.

Aposta na diversificação

bem como nos acessos e infor-

mação prévia ou durante a visita. 

A evolução dos locais que abri-

mos à visita pública prende-se 

desta forma com uma melhoria 

da experiência em si. 

Para além de uma oferta cul-

tural muito forte e abrangen-

te, Sintra é complementada 

com natureza, Golfe e a Gas-

tronomia. Como descreve esta 

oferta e de que forma pode 

ser desenvolvida?

Trata-se de uma oferta global 

riquíssima, que permite ao vi-

sitante uma experiência com 

vários pontos de interesse com-

plementares. Adicionalmente, e 

dado que cada uma das áreas 

de interesse tem uma qualidade 

acima da média, a oferta permite 

também apelar a um público-al-

vo com interesses específicos, 

garantindo desta forma uma 

resposta adequada tanto para 

quem procura vários focos como 

para quem pretende passar o seu 

tempo concentrado apenas numa 

área específica.
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Lisboa promete reforçar em 2017 o seu estatuto 

como um dos principais destinos turísticos em voga 

no continente europeu. esta é a conclusão da jor-

nalista britânica Zoe Cripps, especializada em rotei-

ros de viagens e reportagens de lazer para o diário 

Daily Mirror, um dos periódicos de maior tiragem no 

reino Unido.

Numa extensa reportagem publicada a 7 de feve-

reiro naquele jornal, a enviada especial a Lisboa não 

tem dúvidas em salientar que a capital portuguesa 

é hoje “o local mais na moda para uma pausa de 

fim-de-semana” destinada a qualquer visitante da 

europa. em linha com o guia Lonely Planet, que 

acaba de incluir Lisboa no “top ten” mundial das 

cidades que merecem ser conhecidas ao longo do 

ano em curso.

“os visitantes irão apaixonar-se com as vistas do 

pitoresco porto e perderem-se alegremente no la-

birinto das suas ruas em tom pastel”, sugere Zoe 

Cripps, demonstrando conhecer bem a capital mais 

ocidental do continente europeu.

“ter de tudo” para aGradar
Nesta reportagem, a jornalista deixa evidente que 

“Lisboa tem de tudo” para agradar ao forasteiro. 

Mas se for necessário resumir apenas em três alí-

neas o fascínio que a cidade de fernando Pessoa 

e Amália rodrigues exerce sobre quem a procura, 

proveniente das mais diversas paragens, eis a me-

lhor síntese: “cultura, excelente comida e tempo 

para relaxar”.

Bem a propósito, uma das fotografias escolhidas 

para ilustrar esta extensa peça é a da colina da Graça 

à hora do pôr-do-sol, quando a cidade virada a sul e 

debruçada sobre o rio Tejo se ilumina com tons que 

fariam os encantos de qualquer dos mais geniais 

pintores impressionistas, como Claude Monet, Paul 

Cézanne, edgar Degas ou Pierre-Auguste renoir.

A enviada especial não se esquece de mencionar 

que Lisboa é conhecida como a cidade das sete co-

linas, o que explica o seu “panorama acidentado”, e 

segundo a tradição terá sido fundada por Ulisses na 

viagem de regresso após a Guerra de Tróia, odisseia 

imortalizada nas milenares páginas de Homero.

dAilY mirror

lisBoa antiGa e Moderna 
de seXta-Feira a doMinGo
É incontornável: a capital portuguesa está a tornar-se 
cada vez mais um dos principais destinos turísticos da 
europa, onde há imenso que ver num fim-de-semana 
bem preenchido. A recomendação é do popular jornal 
britânico daily mirror, que sugere um programa muito 
variado aos seus leitores que queiram visitar lisboa 
pela primeira vez.

“Diz-se que é uma das cidades mais antigas do 

mundo”, anota Zoe Cripps, fascinada por verificar 

como o peso da história aqui se harmoniza com a 

atmosfera vibrante da urbe contemporânea, em 

linha com as mais exigentes tendências da moda.

JoGo de Contrastes
este jogo de contrastes ajuda a robustecer o mito de 

Lisboa como cidade vocacionada para acolher turis-

tas das mais diversas proveniências, classes sociais e 

camadas etárias. “esta laboriosa cidade está impreg-

nada de vida e no entanto ainda consegue manter 

uma atmosfera imune a grandes aglomerações”, 

assinala a repórter britânica.

Segue a recomendação ao leitor do Mirror, em 

termos que não suscitam dúvidas: “Se procura um 

acessível fim-de-semana capaz de combinar cultura 

fascinante, culinária saborosa, clima mediterrânico e 

uma terapêutica brisa marítima, dê um salto a Lis-

boa.”

outra imagem fotográfica exibe o típico casario 

de Alcântara emoldurando uma escadaria ornada 
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no outono de 1875, era conhecida na vizinhança 

da rua de S. francisco de Paula, e em todo o 

bairro das Janelas verdes, pela casa do rama-

lhete ou simplesmente o ramalhete.” estas são 

as linhas iniciais do romance, que documenta 

exemplarmente a sociedade lisboeta do século 

XiX.

de BelÉM ao Castelo
imperdível é uma visita demorada à Torre de 

Belém, “construída no século Xvi para vigiar o 

porto”. É um dos mais famosos monumentos 

não apenas de Lisboa mas de Portugal inteiro, 

além de classificado pela Unesco desde 1983 

como património cultural da Humanidade.

A jornalista aconselha também uma deambula-

ção pelo rossio – “excelente local para observar 

pessoas à mesa de um café” – e a inevitável 

subida ao Castelo de São Jorge, onde se desfru-

tam alguns dos mais belos panoramas da cidade 

que D. Afonso Henriques conquistou aos mouros 

no século Xii.

Quem diz o Castelo, diz Alfama – ali mesmo ao 

lado. “Circule através desse dédalo de ruas es-

treitas no mais antigo bairro da cidade”, reco-

menda Zoe Cripps aos seus leitores. 

salGados e doCes
Não podiam faltar referências gastronómicas nes-

ta reportagem. A enviada especial do Daily Mirror 

sugere uma paragem no Cais do Sodré à hora do 

jantar: no Time out Mercado da ribeira, o viajante 

encontra amostras fidedignas “de alguns dos me-

lhores restaurantes portugueses, incluindo dois ga-

lardoados com estrelas Michelin”. 

Para peixe e mariscos, recomenda-se especifica-

mente a concorrida Marisqueira Azul. Zoe Cripps 

comeu ali salada de polvo e não se arrependeu da 

escolha.

recomenda igualmente o restaurante Lumar, na 

rua do Conde, também às Janelas verdes: “Ali co-

zinham-se bons pratos caseiros de peixe a preços 

muito acessíveis. e aconselho a que não se recuse 

a oferta de um digestivo, por iniciativa do dono do 

restaurante – uma ginjinha, a terminar a refeição.”

falta a sobremesa. e que melhor opção pode haver 

na capital portuguesa do que os característicos pas-

téis de nata cuja excelente reputação já deu a volta 

ao mundo?

“Prepare-se para a longa fila à porta do célebre es-

tabelecimento Pastéis de Belém, creditado como 

um dos mais típicos doces portugueses. Assim que 

os provar, perceberá que a espera valeu a pena”, 

conclui.

os pastéis de Belém atraem invariavelmente os 

jornalistas de viagens que passam pela capital por-

tuguesa. Tornaram-se o mais doce emblema de 

Lisboa.

Museu de reFerênCia
No capítulo cultural, neste fim-de-semana tão in-

tenso, a principal sugestão recai no recém-inaugu-

rado Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. 

“este edifício de cobertura ondulada, que logo se 

tornou por si próprio um ícone arquitetónico de 

Lisboa, permite aos visitantes uma longa caminha-

da à beira-rio. em breve abrirão ali mais galerias e 

pelo menos um restaurante”, assinala a repórter, 

visivelmente rendida à sedução de um espaço 

onde durante décadas funcionou a antiga Central 

elétrica.

Também no domínio da cultura, como se confirma, 

Lisboa se vai reconvertendo aos olhos de quem a 

visita, em diversos casos mais de uma vez. o mo-

derno convive de forma harmoniosa com o antigo, 

em benefício de todos.

É bom saber que sopram ventos de modernidade 

na capital portuguesa. e é ainda melhor perceber 

que isto é reconhecido pelos jornalistas mais exi-

gentes. Por mais habituados a correr mundo que 

estejam, nunca deixam de lançar um olhar des-

lumbrado sobre Lisboa.

de flores. imagem da Lisboa dos nossos dias, tal 

como poderia ser da Lisboa de há vários séculos. 

felizmente há coisas que não mudam: o charme da 

capital portuguesa também se justifica em grande 

parte por isto.

onde pernoitar na Cidade?
A enviada especial do popular matutino britâ-

nico não hesita em recomendar duas zonas da 

cidade: Alfama e a estrela, cada qual no seu gé-

nero, cada qual com o seu fascínio. 

A principal sugestão recai no Palácio ramalhete, 

situado na rua das Janelas verdes, a muito curta 

distância do Museu Nacional de Arte Antiga. Um 

belo edifício do século Xviii revestido de azulejos 

pombalinos e vidraças viradas para o Tejo que 

abriu em 2011 como boutique hotel. era aqui 

que se situava a casa da família Maia, tão bem 

descrita por eça de Queiroz no seu romance Os 

Maias (1888), obra-prima da literatura portu-

guesa. 

“A casa que os Maias vieram habitar em Lisboa, 
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viAGens e turismo

os padrÕes eM 2017
se o ano passado deixou o setor do turismo motivado 
e otimista em relação aos resultados alcançados, 2017 
não lhe fica atrás. num ano que se espera de euforia e 
crescimento no setor, há desafios constantes que convém 
prever adaptando o negócio às escolhas e tendências do 
consumidor. nós dizemos-lhe quais são.

até há pouco tempo 
viajar centrava-se 
no relaxamento 
e na mudança de 
cenário, algo que 
as gerações mais 
velhas procuram e 
continuam a ter em 
linha de conta na 
hora de decidir um 
destino

em 2016 houve crescimento, os números foram 

bastante positivos e as expetativas superadas. Tal-

vez este ano tenha a fasquia demasiado elevada, 

mas ainda é possível esboçar linhas e padrões no 

que diz respeito às tendências de viagem e turismo, 

sendo que dois dos mais marcantes serão a Tecno-

logia e os Millennials ou Geração Y (pessoas que 

atingiram a idade adulta no ano 2000).

A tecnologia levou a avanços exponenciais em to-

das as esferas da vida, viagens incluídas. A forma 

como queremos viajar e como o fazemos é molda-

da não só por agências de viagens e operadores tu-

rísticos, que interagem connosco e nos influenciam 

na escolha dos lugares onde queremos ir, como na 

informação disponível através de várias plataformas 

tecnológicas às quais estamos cada vez mais liga-

dos. A geração Millennials constitui a faixa etária 

mais exposta à tecnologia, com maior potencial de 

gastos de viagem, com maior tendência para viajar 

e também para ditar, em grande medida, as ten-

dências nesta área para 2017.

1. eXperiênCias autêntiCas, 
sensaÇÕes Verdadeiras
Até há pouco tempo viajar centrava-se no relaxa-

mento e na mudança de cenário, algo que as ge-

rações mais velhas procuram e continuam a ter em 

linha de conta na hora de decidir um destino, mas 

esta realidade está a mudar e, cada vez mais, viajar 

é acima de tudo ter experiências imersivas e intera-

tivas, sempre com o intuito de aprender algo novo. 

Seja no Peru para chegar à cidade de Machu Picchu, 

seja partilhando a casa de uma família no México ou 

nadando num grande lago no Cambodja. esta ten-

dência foi proeminente em 2016 e espera-se que 

continue fortemente em 2017 com a geração mile-
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a tendência de levar 
o destino até aos 
possíveis viajantes 
ganhou algum 
impulso durante 
2016, com muitas 
companhias aéreas 
e profissionais de 
marketing a fazer uso 
da realidade virtual

nar – que é movida pela aventura e experiências – a 

dominar as viagens do mundo.

2. a realidade Virtual que 
serÁ Cada VeZ Mais presente
Através da realidade virtual, os operadores turísticos 

terão de tomar medidas e adaptar a tecnologia dis-

ponível ao seu negócio de forma a ir ao encontro 

dos turistas e potenciais viajantes.

A tendência de levar o destino até aos possíveis 

viajantes ganhou algum impulso durante 2016, 

com muitas companhias aéreas e profissionais de 

marketing a fazer uso da realidade virtual. em 2017, 

este caminho será ainda mais intenso e explorado 

passando a ser uma realidade cada vez mais pre-

sente. No passado, companhias aéreas como a Delta 

Airlines utilizaram a realidade virtual para mostrar as 

novas características de cabine de voo a potenciais 

viajantes, levando-os a optar pela sua companhia. 

Também a virgin Holidays demonstrou o potencial 

desta tecnologia criando experiências virtuais para 

potenciais viajantes para os destinos que planeiam 

visitar. Para este ano, espera-se que esta estratégia 

de marketing ganhe ainda mais força entre os ope-

radores na indústria de viagens. 

3. MensaGens diretas 
No ano anterior, a indústria de viagens especiali-

zou-se nos serviços de assistência ao cliente, com 

os vários players do mercado a adotarem serviços 

de resposta direta a questões colocadas, de forma 

rápida e assertiva. Cadeias de hotéis ou compa-

nhias aéreas, entre outros, adotam cada vez mais 

esta estratégia, antecipando e respondendo a 

perguntas relacionadas com viagens de atuais ou 

potenciais clientes.  
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Seguindo a tendência já referida da uti-

lização cada vez maior e mais presente 

da tecnologia para os mais diversos fins, 

também os portugueses parecem não 

ficar de fora da amostra. Segundo um 

estudo internacional da Google em par-

ceria com a Kantar TNS, 59% dos portu-

gueses utilizam estes dispositivos para o 

mais diversos fins, alcançando um franco 

crescimento face aos 18% registado há 

apenas 5 anos. 

o smartphone é um aliado dos consu-

midores portugueses, sobretudo os jo-

vens com idade inferior a 25 anos, para 

pesquisar informações sobre produtos 

(46%), realizar compras (3%); aceder às 

redes sociais (83%); ver vídeos (75%); 

ou encontrar informação em motores de 

pesquisa (67%). Segundo o mesmo estu-

do, em 2012, 1 em cada 3 consumidores 

tinha acesso a um smartphone (33%). 

Quatro anos mais tarde a percentagem 

disparou para 70%, refletindo a utilização 

e recurso cada vez maior desta tecnolo-

gia para os mais diversos fins, entre eles, 

as viagens e a pesquisa sobre serviços 

com elas relacionados, oferta hoteleira, 

voos e preços. 

No âmbito do Mobile World Congress, a 

agência de viagens online eDreams oDi-

Geo, publicou recentemente o estudo 

“Dispositivos móveis: a derradeira com-

panhia de viagens”, onde Portugal surge 

em quarto lugar como o país com maior 

crescimento na utilização de equipamen-

tos móveis para a pesquisa de viagens. 

Nos últimos doze meses registou-se um 

crescimento mundial na utilização de 

smartphones, especialmente em países 

europeus como itália (25%), Alemanha 

(22%), espanha (18%) e Portugal (11%). 

Portugueses 
utilizam cada vez 
mais o smartphone

4. MelHor sinCroniZaÇÃo de 
todos os setores de ViaGeM
Através da tecnologia ao alcance de todos, a pro-

gramação de viagens para a maioria dos viajantes 

é pré-planeada. Geralmente, envolve comprar voos 

com antecedência, reservar um hotel no destino 

desejado, alugar um veículo no destino e navegar 

através de mapas digitais. Para a maioria dos via-

jantes, essas atividades são feitas isoladamente. 

A solução passa por gerir e encontrar todas estas 

valências numa única plataforma, permitindo uma 

solução rápida e eficaz em todas as questões. Num 

mundo cada vez mais dependente de soluções tec-

nológicas, o lançamento de plataformas de gestão 

de viagem será uma tendência em 2017.

5. uMa Mistura de ViaGens 
de neGÓCios e praZer
Com a alteração dos padrões de trabalho atuais, as 

viagens de negócios tornaram-se cada vez mais 

flexíveis, permitindo incluir na agenda algumas 

atividades que contam com tempo para vivenciar 

alguns momentos de lazer. os viajantes em negó-

cios estão cada vez mais millenials, o que diminui a 

distinção entre diversão e trabalho sem prejudicar 

a eficiência do mesmo. esta é uma tendência cada 

vez mais crescente.

7. auMento de utiliZaÇÃo 
de plataForMas de reserVas
Apesar do impulso previsto pelas principais marcas 

hoteleiras para passarem a ter os contactos centra-

lizados e diretos com os clientes, espera-se que os 

operadores turísticos registem um aumento da sua 

atividade através da utilização da internet, que torna 

o serviço mais barato e disponível. esta tendência, 

que tem vindo a crescer nos últimos anos, também 

sairá beneficiada com a quebra no preço dos smar-

tphones, permitindo a acessibilidade dos  serviços a 

um maior número de pessoas, incluindo, uma vez 

mais, os millenials, os principais viajantes e adeptos 

de tecnologia. 

8. o Cliente É “rei”
Já todos ouvimos a velha máxima: “o cliente tem 

sempre razão” e a verdade é que a mesma ainda 

continua a marcar o ritmo na indústria das viagens, 

onde o cliente deve continuar a ser tratado como 

“rei”. o viajante de 2017 é um cliente exigente, 

que sabe o que procura, o que quer, como quer e 

que tem ao seu alcance uma panóplia de opções 

que encontra facilmente pelos seus próprios meios 

e recursos, discute preços, compara serviços e está 

acostumado a ter opções rápidas. o viajante de hoje 

não sai à procura de serviços, deverão sim, ser os 

serviços e as opções a vir conhecê-lo, a atraí-lo e a 

captá-lo, oferecendo alternativas e ofertas de acordo 

com os seus gostos pessoais. Cabe assim, aos ope-

radores turísticos conseguir satisfazer o consumidor 

moderno com pacotes atrativos.
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assoCiatiVisMo

ÓrGÃOS SOCIAIS
AtIvIDADeS InStItUCIOnAIS
>> Dia 2 de fevereiro – Congresso da APeCATe;

>> Dia 7  de fevereiro – Apresentação pública dos estudos da Deloitte e da 

intercampus;

>> Dia 18 de fevereiro – Cerimónia de reabertura do Pavilhão Carlos Lopes.

DeSenvOLvIMentO DO ASSOCIAtIvISMO
revIStA DO tUrISMO De LISBOA

edição do 158.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 fevereiro foram feitas as seguintes consultas:

Alojamento 32

Agências de viagem 16

Casas de fado 1

Catering 8

empresas Produtoras de espetáculos 1

fornecedores de Serviços 1

Gastronomia e vinhos 2

Museus e Monumentos 1

Passeios e Circuitos Turísticos 10

restaurantes 8

Transferes 6

Transportadoras 1

tOtAL 87

GeStÃO DOS PrOCeSSOS De ADeSÃO

Durante o mês de fevereiro foram enviadas 31 propostas de adesão.

OUtrOS
Atualização contínua dos associados nas bases de dados, no site e nas 

publicações follow Me e rTL.

MAILInGS envIADOS

Durante o mês de fevereiro foram enviados os seguintes mailings:

>> Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

>> follow Me Lisboa via email;

>> Convite reabertura Pavilhão Carlos Lopes;

>> SB Alemanha (Atualização importante);

>> inscrição Ações LvB – 2017;

>> inscrição Ações Golfe – 2017;

>> Lembrete - inscrição Ações LvB 2017;

FeVereiro 2017

>> Lembrete - inscrição Ações Golfe 2017;

>> Workshop Multiprodutos – LvB;

>> Workshop Lisboa Golf Coast.

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’s das publicações mensais;

>> Continuação da produção do novo site.

PrOMOçÃO nOS MOtOreS De BUSCA
>> Pedido de propostas para nova campanha de search.

reDeS SOCIAIS
>> facebook – 59

>> Twitter – 86

>> instagram – 53

vISItAS AO SIte: 46 445

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 

Turismo de Portugal (TP).

proMoÇÃo CitY & sHort BreaKs

PreSS trIPS e AçÕeS COM MeDIA
>> ALeMAnHA – revista “Madame”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>> ALeMAnHA – Jornal “rhein-Neckar Zeitung”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

>> AUStráLIA – Blogue “Ben Groundwater”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

>> BrASIL – Programa Tv “No Giro”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa. Presentes 4 elementos;

>> BrASIL – Programa Tv “Bora Aí”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa e  região. Presentes 4 elementos;

>> BrASIL – Blogue “Pé de viagem”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 3 elementos;

>> eSPAnHA – Blogue “viajahora”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>> eSPAnHA – Blogue “el Mundo en mí cara”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 2 elementos;

>> eUA – revista “Destination i Do”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;
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>> eUA – Blogue “What Boundaries”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>> CHInA – revista “idol Travel”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa. Presentes 2 elementos;

>> FrAnçA – revista “voyages et Groupes”, em colaboração com o 

TP. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

>> FrAnçA – Tv “ArTe”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos;

>> HUnGrIA – Portal de notícias “24hur”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 2 elementos;

>> IrLAnDA – “ryanair - Lisboa Destination video”. Programa 

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

>> ItáLIA – Blogue “Anthea fashion”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>> ItáLIA – Blogue “Sara Pretelli”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>> ItáLIA – Grupo Tap itália. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 7 elementos dos seguintes meios de comunicação: 

site “Latitudeslife.com”; revista “Donna Moderna”; Blogue “Non 

SoloTuristi”; Blogue “Pensieri in viaggio”; Portal da revista “GQ 

itália” e revista “Gioia”;

>> JAPÃO – Tv “Tokyo”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos;

>> JAPÃO – Blogue “esejapan”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>> POrtUGAL – vídeo institucional “Turismo de Portugal”, em 

colaboração com o TP. Programa realizado em Lisboa. Presentes 3 

elementos;

>> reInO UnIDO – Jornal “The Times”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

>> reInO UnIDO – Blogue “Mumsgoneto”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 2 elementos;

>> reInO UnIDO – Blogue “Mini-Travelers”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 5 elementos;

>> reInO UnIDO – freelancer “eugene Costello”. Programa realizado 

em Lisboa. Presente 1 elemento;

>> reInO UnIDO – revista “Wildling Magazine”. Programa realizado 

em Lisboa. Presentes 4 elementos;

>> tUrQUIA – Blogues “egeligezginege” e “Kronikgezgin”. Programa 

realizado em Lisboa. Presentes 2 elementos.

PArCerIAS COM OPerADOreS tUrÍStICOS
>> ALeMAnHA – Parceria de promoção com operador Der Touristik;

>> ALeMAnHA – Parceria de promoção com operador fTi Touristik;

>> eSPAnHA – Parceria de promoção com operador el Corte inglés;

>> eSPAnHA – Parceria de promoção com operador rumbo.es;

>> eSPAnHA  –  Parceria de promoção com operador Logitravel;

>> BrASIL  – Parceria de promoção com operador Teresa Perez Tours.

FAM trIPS COM OPerADOreS e AGenteS De vIAGenS
>> tAIWAn – Fam trip Tumlare/TdP. Presentes 10 participantes. Programa 

realizado em Lisboa;

>> rÚSSIA – Fam trip interunion. Presentes 12 participantes. Programa 

realizado em Lisboa e região.

APOIO MeIOS De COMUnICAçÃO
>> ALeMAnHA – revista “Lonely Planet Traveler”;

>> ALeMAnHA – revista “Madame”;

>> ALeMAnHA – Guia “Top10 Lisbon”;

>> ArGentInA – revista “Ladevi Travel”;

>> BrASIL – revista “AMeX/expressions”;

>> BrASIL – revista “Cosmopolitan”;

>> eSPAnHA – revista online “Hola”;

>> eSPAnHA – Blogue “el Mundo en tu bolsillo”;

>> eUA – revista de bordo “Delta Sky Magazine”;

>> eUA – revista “Departures”;

>> eUA – Jornal “New York Times”;

>> eUA – JorNAL “Wall Street Journal”;

>> FrAnçA – Jornal “L’express”;

>> FrAnçA – Guia “Le routard”;

>> FrAnçA – Tv “ArTe”;

>> IrLAnDA – Jornal “irish Sunday Times”;

>> ItáLIA – revista “La freccia”;

>> POLÓnIA – revista “Wesele”;

>> SInGAPUrA – revista “Longitude”;

>> SUÍçA – revista “78 magazine”.
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entrevIStAS
>> reInO UnIDO – Guia “Hg2”.

proMoÇÃo Mi – MeetinGs industrY

PrOMOçÃO e APOIO A COnGreSSOS e InCentIvOS
>> Congresso médico 2019 – Candidatura Lisboa;

>> Congresso médico 2018 – Candidatura de Lisboa;

>> Congresso 2020 – Candidatura de Lisboa;

>> evento segurança 2017;

>> Congresso médico 2018.

APOIO A eDIçÕeS eM LISBOA
>> DoCeiS’;

>> Grp G.r.A.L;

>> Pop in Lisboa;

>> iCreSS;

>> Conferência iSCTe – iUL – Lisboa que futuro?

APOIO A eDIçÕeS AnterIOreS A LISBOA
>> SiU 2017;

>> eAS 2018.

FUnDO De APOIO A COnGreSSOS
>> 5 candidaturas – TP;

>> 8 candidaturas – TL.

FAM trIPS e vISItAS De InSPeçÃO
>> vi – Congresso 2023;

>> vi – Congresso 2021;

>> vi – Congresso 2018;

>> vi – Congresso 2023;

>> vi – fT 2017.

FAM trIPS
>> MerCADO eUA – Ação iniciativa do associado PTT. Presentes 11 Buyers. 

Apoio com refeição em restaurante associado.

PreSS trIPS
>> MerCADO eUA – revista forbes.

proMoÇÃo GolFe

PArCerIAS COM OPerADOreS tUrÍStICOS
>> ALeMAnHA – Parceria de promoção com operador Albrech Golf Travel;

>> ALeMAnHA – Parceria de promoção com operador Golf Globe (TUi).

FAM trIPS COM OPerADOreS e AGenteS De vIAGenS
>> ALeMAnHA – Fam trip Kuoni Golf Travel. Presentes 16 participantes. 

Programa realizado em Lisboa e região.

proMoÇÃo de outros produtos

CrUZeIrOS
>> Parceria com agente do setor/operador de cruzeiros Pullmantur.

HOUSInG
>> Compra de página no figaro Proprieté;

>> Produção de arte-final.

tUrISMO De SAÚDe
>> Parceria com agentes do setor (Patients Guide, Netdoktor.de, 

TreatmentAbroad.com e iMTJ).

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 TP.

COttM 2017
>> inscrição do Turismo de Lisboa;
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>> inscrição dos associados;

>> Produção de stand;

>> envio de material promocional.

tOUrnAtUr
>> Produção módulo de destino.

SÃO PAULO trAveL WeeK
>> Produção módulo de destino.

proGraMa da iniCiatiVa 
das eMpresas

PrOGrAMAS COM GrUPOS De eMPreSAS
>> receção de candidaturas ao PCv 2017:

>> Porto Bay;

>> Heritage.

PrOGrAMAS COM eMPreSAS InDIvIDUAIS
>> receção de candidaturas ao PCv 2017:

>> Sheraton Lisboa;

>> Corinthia Lisboa;

>> Belas Clube de Campo;

>> Birds & Nature;

>> Lisbon by Boat;

>> Carristur.

proMoÇÃo no MerCado interno

BtL
>> Avaliação de propostas;

>> Produção e licenciamento para bandeiras e pendões – BTL Welcome.

PrOMOçÃO nO MerCADO InternO
>> 20 Anos ATL - Produção e compra de espaço.

MelHoria da inForMaÇÃo 
e qualidade de serViÇo

PrODUtOS PArA tUrIStAS
LiSBoA STorY CeNTre: 7.453 vISItAnteS

ArCo DA rUA AUGUSTA: 12.105 vISItAnteS

eXPoSiçÃo PAviLHÃo CArLoS LoPeS: 15.485 vISItAnteS

InFOrMAçÃO tUrÍStICA
TUriSTAS ATeNDiDoS: 86.856

LiSBoA: 73.193

SiNTrA: 11.852

eriCeirA: 1203

ArrÁBiDA: 608

PeDiDoS De iNforMAçÃo eSCriToS reSPoNDiDoS: 234

proGraMa de desenVolViMento 
de eXperiênCias MultiCentralidade

LiSBoA CArD: 13.079 CArtÕeS venDIDOS

rOteIrOS “LISBOn StOrIeS”
>> revisão de textos do roteiro do fado.

proGraMa de desenVolViMento 
da Centralidade de lisBoa

DeSenvOLvIMentO De OFertAS LIGADAS AOS 
MIrADOUrOS e CrIStO reI (ALMADA)
>> reunião Mapa Cacilhas-Cristo rei. edições noutros idiomas (esp; fr; Al).

proGraMa de desenVolViMento 
da Centralidade de sintra

eQUIPAMentO “LenDAS De SIntrA”

MiToS e LeNDAS De SiNTrA: 745 vISItAnteS



o Palácio dos Marqueses de fronteira é um dos 

mais belos monumentos lisboetas do século Xvii. É 

uma antiga Quinta de recreio que ainda se preserva 

de forma muito próxima do seu desenho original. 

Contém a maior coleção de azulejos no seu local 

de origem, preservada até hoje. Apesar de se 

tratar de um monumento nacional, e de funcionar 

como museu, o Palácio fronteira é habitado pelos 

descendentes de Dom João de Mascarenhas, o 1.º 

Marquês de fronteira, que mandou edificar o corpo 

principal da casa. esse é um dos encantos desse 

espaço, que o torna vivo, o humaniza e lhe confere 

a sua atmosfera tão especial. Todas as manhãs, à 

exceção dos domingos e feriados, podem ser feitas 

visitas ao interior do Palácio ou visitas livres aos 

jardins, que permitem conhecer melhor a história 

do edifício e o seu legado. Aderiu recentemente 

à Associação Turismo de Lisboa, reconhecendo o 

valor de estar ligado a uma entidade que promove 

o turismo e os seus interesses, assim como o dos 

seus associados.

Largo São Domingos de Benfica, 1, Lisboa

tel. 217 782 023

www.fronteira-alorna.pt

Boas-Vindas

_PARQUE 
AVENTURA 
MEGACAMPO
o Parque Aventura Megacampo é um espaço ou-

tdoor com 40 hectares, construído em 1997 para 

a organização de atividades ao ar livre. Situado no 

concelho de Mafra, na localidade de Sobral da Abe-

lheira, é o maior parque ibérico para a prática do 

paintball. o Megacampo dispõe de 12 cenários com 

diferentes temáticas e objetivos emocionantes de 

jogo onde a aventura, adrenalina e boa disposição 

imperam. Desde festas de aniversário a despedidas 

de solteiro, dispõe ainda de diversas atividades para 

oferecer a grupos de amigos, empresas e escolas.

Para além dos campos de paintball, existe ainda 

um slide com 100 metros de pura adrenalina, uma 

parede de escalada e ainda uma fantástica ponte 

himalaiana sobre um lago. Há ainda uma panóplia 

de insufláveis gigantes, jogos tradicionais, jogos de 

cooperação, tiro com arco entre outras atividades.

No que toca ao conforto e lazer dos participantes, 

dispõe de parque de estacionamento, zona lounge, 

barbecue, balneários diferenciados com chuveiros 

e cacifos, bar e serviço de catering para almoços e 

jantares.

Av. do Megacampo, Lugar da romã, Mafra

tel. 214 876 088

www.megacampo.com

_PALÁCIO DOS MARQUESES DE FRONTEIRA
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especialistas em criar os melhores e mais perso-

nalizados eventos e programas de atividade física, 

desporto, saúde e bem-estar, lazer e recreação ao 

ar livre, em ginásio, no trabalho, em casa ou via 

web, o Consultório do Treino situa-se em Belém, 

numa das zonas mais turísticas e culturais de Lis-

boa. As opções diversas e flexíveis para todo o tipo 

de aulas, treinos e sessões fazem parte dos servi-

ços prestados para as mais variadas modalidades 

do fitness, ginástica e dança, tendo ainda acom-

panhamento personalizado por guias técnicos de 

exercício físico em português, inglês e espanhol. 

Para além disso, aqui poderá encontrar programas 

de ergofitness para empresas e instituições, pro-

gramas de emagrecimento saudável ou organiza-

ção de festas temáticas, aniversários e workshops. 

Aderiram à Associação Turismo de Lisboa com o 

objetivo de integrar o grupo de associados promo-

tores de atividades de turismo na capital portu-

guesa, através do programa de passeios turísticos 

Belém Fitness Day Tour.

rua Martins Barata, 6B, Lisboa

tel. 211 924 210 

www.consultoriodotreino.net

_MARIA JOÃO 
BAHIA 
Maria João Bahia é um nome reconhecido em 

Portugal e no estrangeiro como uma das mais 

originais autoras de joias da atualidade. As suas 

criações aliam os metais nobres e as pedras 

preciosas com um design único. A autora, que 

conta com mais de 30 anos de carreira, tem no 

seu portfólio uma vasta gama de criações, desde 

a joalharia ao design de peças decorativas, onde se 

destaca a sua coleção de gastro joalharia e troféus 

de prestígio.

A criação destas peças resulta muitas vezes de 

pedidos de clientes que optam por uma peça 

personalizada, desenhada a pensar numa ocasião 

especial. É no seu atelier, loja e oficina, no centro 

de Lisboa, que idealiza o seu mundo de criatividade 

e oferece a turistas nacionais e estrangeiros, 

criações únicas, sendo o único espaço desta 

avenida onde todos os produtos são nacionais, 

assinados por Maria João Bahia. A marca Bahia, 

Joias de Autor, está registada internacionalmente 

e todas peças são comercializadas com certificado 

de autenticidade e garantia. os metais e as 

pedras preciosas são comprados com certificado 

_CONSULTÓRIO 
DO TREINO 

de origem. Como novo associado do Turismo de 

Lisboa, Maria João Bahia considera que o turismo 

é, cada vez mais, um pilar da economia nacional 

e particularmente da cidade de Lisboa e que a 

Associação têm realizado ao longo dos seus 20 anos 

de existência um importante trabalho na promoção 

do turismo na cidade, e na informação que presta 

aos turistas através dos seus postos de atendimento 

e dos canais de comunicação que dispõe. 

Considera que o turismo é sem dúvida uma forma 

eficaz para a promoção de artistas portugueses, o 

que ganha especial relevância quando a loja conta 

com design e a joalharia totalmente nacional.

Av. da Liberdade, 102, Lisboa

tel. 213 240 018

www.mariajoaobahia.pt
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teAtro são luiZ

15.ª Festa do JaZZ 

o Teatro São Luiz volta a abrir as suas portas à 

festa do Jazz para mais uma edição em 2017. 

A celebrar a sua 15.ª edição, a festa vai dar 

destaque ao trabalho que tem vindo a ser de-

senvolvido em parceria com escolas de todo 

o país. os jovens talentos terão oportunidade 

de se apresentarem e dar os primeiros passos 

nas suas carreiras, de uma forma sustentada e 

sólida, através de uma rede colaborativa entre 

diferentes géneros, agentes, músicos, escolas, 

festivais e editoras, entre outros. A festa do 

Jazz Português, que mostra o melhor da músi-

ca improvisada, não esquece a importância de 

cruzamentos com músicos internacionais, num 

processo de partilha e de criação de comunida-

de ao nível nacional e internacional.

rua António Maria Cardoso, 38, Lisboa

tel. 213 257 640

www.teatrosaoluiz.pt

Centro CulturAl de belÉm 

dias da MÚsiCa 

Durante três dias, de 28 a 30 de abril, os vários 

espaços do Centro Cultural de Belém vão voltar 

a encher-se de música para o principal festival 

de Música Clássica em Portugal: Dias da Música. 

este festival tem como essência da programação 

a música clássica ocidental, mas abriga tam-

bém agrupamentos de jazz ou formações não 

convencionais que exploram novos caminhos, 

cruzando a música clássica com outros géneros. 

este ano o mote é a relação entre a música e a 

palavra, sob o título de “As Letras da Música”. 

interpretados por artistas consagrados interna-

cionalmente, são muitos e variados os concer-

tos que podem ser apreciados ao vivo. 

Praça do Império, Lisboa 

tel. 213 612 400

www.ccb.pt

CAmPo Pequeno

ConCerto GaBriel 
o pensador

No próximo dia 22 de Abril, o artista Gabriel o 

Pensador abre as portas do Campo Pequeno em 

Lisboa para receber todos os seus fãs. 25 anos 

depois de apresentar a música “Tô feliz (Matei 

o Presidente)”, o seu primeiro grande sucesso, 

Gabriel o Pensador tornou-se num dos artistas 

brasileiros mais conhecidos, reconhecidos e que-

ridos do público português e dos muitos brasi-

leiros que vivem em Portugal. e como Gabriel 

tantas vezes diz quando se refere a Portugal: 

“Gabriel o Pensador já é (mesmo) de casa!”. 

Neste espetáculo vão poder ser ouvidas mú-

sicas como “2345meia78”, “festa da Música”, 

“Cachimbo da Paz”, “Astronauta” e tantos outros 

sucessos conhecidos do público. Bilhetes a partir 

dos 20 euros. 

Praça do Campo Pequeno, Lisboa

tel. 217 998 450

www.campopequeno.com



 | market place
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

44

M
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

44

eGeAC

apresenta lisBoa 
por dentro
A iniciativa Lisboa por Dentro é um convite para 

entrar na intimidade da cidade, abrindo portas 

a espaços emblemáticos e pouco acessíveis 

através de sugestões culturais que passam pela 

música, literatura, teatro ou dança. Até dia 8 de 

abril, a sala de sessões públicas da Câmara Mu-

nicipal de Lisboa será palco de um jogo teatral, 

poderá ser conhecida uma faceta mais intros-

petiva e até clandestina da cidade, descendo 

até ao seu subsolo em visitas guiadas à Galeria 

Técnica do Parque das Nações, ao reservatório 

Patriarcal (Jardim do Príncipe real), à rua do 

Século e às Galerias romanas da rua da Prata, 

ou percorrendo locais normalmente vedados no 

Aeroporto Humberto Delgado. 

Avenida da Liberdade, n.º 192, Lisboa 

tel. 218 820 090   

www.egeac.pt

CÂmArA muniCiPAl de lisboA

eXpÕe atardeCer 
de paBlo uriBe

museu dAs teleComuniCAçÕes

ConVida a 
ConHeCer o sÍtio 
de sÃo paulo

A exposição Atardecer, do artista Pablo Uribe 

(Uruguai) vai estar em exposição na Galeria 

dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de 

Lisboa, integrando a programação de Passado e 

Presente – Lisboa, Capital ibero-americana de 

Cultura 2017.

Na obra de Pablo Uribe, um género essencial-

mente pictórico como a paisagem, funde-se 

com outro género tradicional: o retrato. em Atar-

decer, numa projeção, um homem vestido com 

uma camisa branca é retratado de corpo inteiro, 

a três quartos de perfil, olhando frontalmente 

o espectador. em seguida, vagarosamente, co-

meça a imitar sons diurnos de animais nativos: 

mamíferos, aves, insetos e répteis. Noutra pro-

jeção, o mesmo homem, agora de camisa azul 

celeste, é retratado numa posição similar. De 

início aparece calado e imóvel. Depois começa 

a gesticular e a emitir sons de animais noctíva-

gos. Desta forma estabelece-se um contraponto 

visual e, sobretudo, sonoro, que acompanha a 

passagem do dia para a noite. Ambas as figuras 

se inscrevem sobre um fundo negro e com uma 

iluminação fria, muito concentrada, como em 

rembrandt. Para descobrir até dia 22 de junho. 

Praça do Município, Lisboa

tel.: 213 236 100 

www.cm-lisboa.pt

Até 6 de maio o Museu das Telecomunicações 

convida a conhecer o Sítio de São Paulo. Atra-

vés de uma visita guiada, é possível conhecer 

as ruas, os espaços, as casas e as gentes des-

te lugar. Sabia que, por exemplo, o Sítio de São 

Paulo foi reconstruído pelo Marquês de Pombal? 

Que a igreja com o mesmo nome data do século 

Xv e foi destruída pelo terramoto de 1755? Que 

a Casa da Moeda se localizava neste sítio? Há 

muitas histórias para contar. o bilhete custa 5 

euros e as inscrições podem ser feitas através 

do email museu@fpc.pt.

rua do Instituto Industrial, n.º16, Lisboa

tel. 213 935 000

www.fpc.pt
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hotel dom Pedro PAlACe 

renoVa parCerias 
eM 2017

A marca Dom Pedro tem vindo a associar-se aos 

eventos da cidade que aumentam a notoriedade 

de Lisboa como destino turístico. em 2016 foi 

pela 7.ª vez consecutiva Hotel oficial do rock in 

rio Lisboa, e em 2017 renova e junta os titulos 

de “Hotel oficial da ModaLisboa”, “Hotel oficial 

da Lisbon fashion Week”, além de “Hotel oficial 

da Maratona de Lisboa”, “Hotel oficial da Meia 

Maratona de Lisboa” e ainda “Hotel oficial da 

Corrida da Mulher”. estas parcerias são uma fon-

te de crescimento e inovação e o grupo Dom 

Pedro Hotels tem vindo a seguir uma estratégia 

de ligação a eventos importantes. Para Pedro 

ribeiro, diretor comercial do grupo, “A organi-

zação e criação de eventos numa cidade como 

Lisboa é essencial para que os hotéis nesse des-

tino possam atingir resultados positivos. os flu-

xos turísticos são cada vez mais motivados por 

acontecimentos extra, como os eventos. Desta 

forma, é muito importante que sejam captados 

e organizados eventos”. 

o Dom Pedro Palace, em Lisboa, tem uma arqui-

tetura moderna e uma decoração contemporâ-

nea, que aliadas à uma excelente localização, o 

torna um hotel de eleição no centro da cidade. 

este hotel de luxo dispõe de quartos elegantes 

com uma vista deslumbrante sobre a cidade e o 

rio Tejo, além de uma gama completa de servi-

ços de SPA com piscina coberta.

Av. eng. Duarte Pacheco, 24, Lisboa 

tel. 213 896 600

www.dompedro.com

museu do dinheiro 

apresenta eXposiÇÃo FranCisCo de Holanda
francisco de Holanda (1517-1584), homem ím-

par na história da cultura portuguesa, foi pintor, 

desenhador, arquiteto, iluminista, ensaísta, idea-

lista e um verdadeiro intelectual. Para assinalar 

os 500 anos sobre o seu nascimento, o Museu 

do Dinheiro apresenta uma exposição que apre-

senta em 3 núcleos um olhar sobre a vida e a 

obra deste artista de relevo na cena renascen-

tista nacional e internacional, que contribuiu de 

forma determinantes para a rotura com a men-

talidade lusitana. 

A exposição será ainda complementada por um 

conjunto de atividades, a decorrer nos meses 

de abril e maio, destinados a diversos públicos, 

todas de participação gratuita mas com obriga-

toriedade de marcação prévia: Conversas com 

Artistas e Curadores - francisco de Holanda: De-

sejo, Desígnio e Desenho, sábado, 6 de maio, às 

16h00; Conferência - Holanda: Desejo, Desígnio 

e Desenho (1517 – 2017), sábado, 27 maio às 

14h30; oficina Pais e filhos - Crianças (> 6 anos) 

com acompanhamento adulto; viajar com fran-

cisco de Holanda, sábados, 15 e 22 de abril, às 

10h30; Quem é Quem?  francisco de Holanda 

em cena com… Luís Godinho, sábado, 22 de 

abril, às 15h.

Antiga Igreja de S. Julião, Largo de S. Julião, 

Lisboa

tel. 213 213 240

www.museudodinheiro.pt 
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Durante o mês de abril estão previstas várias 

atividades nos parques de Sintra que prometem 

muita diversão e atividades para os seus visi-

tantes. No Parque de Monserrate é inaugurada, 

a 6 de abril, a exposição international Garden 

Photographer of The Year (iGPoTY), a principal 

competição e exposição mundial de fotogra-

fia especializada em jardins, plantas, flores 

e botânica, aberta a fotógrafos profissionais 

e amadores. Anualmente, a exposição dos 

trabalhos vencedores é inaugurada nos Kew 

Gardens (reino Unido), percorrendo posterior-

mente diversos locais do mundo, nomeada-

mente o Parque de Monserrate. este ano a ex-

posição será novamente ao ar livre, integrada 

na natureza envolvente.

Já no fim-de-semana de Páscoa são duas as 

opções para passar divertidos momentos em 

família. No sábado, 15 de abril, às 10h00, 

12h00 e 15h00, haverá sessões especiais da 

atividade “Aqui há Burro!”. Além de conhecer 

a história dos burros e passear com os ani-

mais, os participantes vão poder participar 

numa caça aos ovos, entre outras surpresas. 

No mesmo dia, às 14h30, na Quintinha de 

Monserrate, a atividade “É Uma Quintinha Sa-

loia Com Certeza!” terá também uma edição 

especial de Páscoa. Desta vez, os participantes 

aprenderão a fazer os típicos folares da épo-

ca, na companhia de monitores vestidos como 

verdadeiros saloios do século XiX. Haverá ain-

da uma caça aos ovos, que estarão muito bem 

escondidos nos recantos da Quintinha. 

rua visconde de Monserrate, Sintra

tel. 219 237 300

www.parquesdesintra.pt

museu de lisboA 

inauGura 
eXposiÇÃo 
‘deBaiXo dos 
nossos pÉs’
estudar e analisar os pavimentos de uma cida-

de tão antiga quanto Lisboa significa conhecer a 

própria cidade. Nesta exposição, o Museu de Lis-

boa aborda um tema raras vezes explorado: as 

técnicas, materiais, formas, composições e cores 

que revestiram o chão que pisamos, desde a Pré

-História até aos inícios do século XX.

Porque um tipo de revestimento do solo não sur-

ge do nada, porque as necessidades do homem 

aguçaram a sua capacidade inventiva e porque 

as soluções adotadas traduzem experiências, 

fórmulas, ensaios e erros, pode afirmar-se que, 

ao examinar os pavimentos que o homem criou 

e pisou, se entende melhor a história de um lo-

cal e a história das pessoas que o habitaram. 

As soluções de pavimentação da cidade foram-

se modificando ao longo do tempo. Na análise 

diacrónica promovida por esta exposição, mos-

trando agora ao público muitas propostas que 

foram ensaiadas, testadas e aferidas, enquanto 

outras foram adotadas de forma visivelmente 

casual.

Chamar a atenção para o chão que todos os dias 

pisamos, deter os olhos nos padrões da calçada 

portuguesa que mãos hábeis fizeram, constitui 

um tributo a todos os que possibilitaram que se 

percorresse Lisboa ao longo de tantos e tantos 

séculos. 

De terça a domingo, no Torreão Poente, das 10h 

às 18h, 3 euros.

Av. ribeira das naus, Lisboa

tel. 217 513 200

www.museudelisboa.pt

PArques de sintrA – monte dA luA

CoM proGraMaÇÃo espeCial pÁsCoa
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lisbon mArriott hotel

CeleBra a pÁsCoa

o Lisbon Marriott Hotel propõe um pacote especial 

para quem deseja celebrar a Páscoa em Lisboa, des-

frutando de todo o conforto e riqueza gastronómica.

o chefe executivo António Alexandre preparou um 

buffet especial para o jantar de sexta-feira Santa 

(Buffet do Pescador) que inclui diversas saladas, 

pratos frios e quentes. Para terminar, a lista das 

sobremesas: lampreia de ovos, bolo de amêndoa, 

torta de laranja, toucinho do céu, leite-creme e arroz 

doce.

No almoço buffet de domingo de Páscoa (16 de 

abril), o destaque vai para a sopa de peixe com 

massinhas e hortelã da ribeira, bacalhau à lagareiro 

com batata nova e grelos de nabo, leitão assado  à 

moda de Negrais e sobremesas tradicionais (folar 

da Páscoa, sonhos de abóbora e trouxas de ovos). o 

preço do pacote é de 26 euros e as bebidas não es-

tão incluídas, sendo que as crianças até aos 5 anos 

não pagam e entre os 6 aos 12 anos têm um des-

conto de 50%, além de, em ambos os casos, terem 

ainda acesso à caça ao ovo da Páscoa.

Av. dos Combatentes, 45, Lisboa

tel. 217 235 400

www.lisboamarriott.com

ChAPitÔ

CoMÉdia MusiCal 
“e porque nÃo 
eMiGras”?

Durante o mês de abril, o Chapitô terá uma pro-

gramação rica e diversificada, com peças de tea-

tro variadas, entre elas a comédia musical “e por-

que não emigras?”, nos dias 21, 22 e 23 de abril. 

Com a participação dos atores Patrícia Candoso, 

Carlos Areia, Ana ferreira, Paulo Patrício e rosa 

Soares, o preço de entrada por pessoa é de 12 

euros, com o horário marcado para as 22h00. 

Ainda durante o mês de abril o Chapitô terá 

outros eventos previstos que incluem peças 

de teatro infantil, artes circenses, encontros de 

malabaristas, bem como a participação na ceri-

mónia comemorativa do 25 de abril na Assem-

bleia da república, numa tarde especial que 

combinará a beleza do espaço com a dança de 

monociclos e capoeiristas, descidas em rappel 

e coreografias animadas a todos os visitantes, 

invocando a arte como o bem mais supremo da 

felicidade de todos os homens. 

Costa do Castelo, 7, Lisboa

tel. 218 875 077

www.chapito.org

CÂmArA muniCiPAl 
de vilA FrAnCA de xirA

reCeBe 
Cartoonista 
quino no 
Cartoon Xira

A Câmara Municipal de vila franca de Xira orga-

niza, de 22 de abril e 28 de maio, mais uma edi-

ção do “Cartoon Xira” – cuja primeira edição se 

realizou em 1999 – e que desde então tem vin-

do a afirmar-se como uma das mais importantes 

iniciativas culturais promovidas pelo Município, 

que há muito se tornou referência de âmbito 

nacional. A edição deste ano, que se realizará 

no edifício do Celeiro da Patriarcal, receberá o 

convidado internacional Quino, cartoonista ar-

gentino, mundialmente conhecido através da 

sua personagem de banda desenhada, Mafalda, 

a menina que odeia sopa e que se questiona so-

bre as questões políticas, sociais ou até mesmo 

científicas, que atormentam o seu quotidiano, 

numa acutilante análise do estado do mundo 

à época, e que granjeou enorme popularidade, 

sobretudo na América Latina e europa.

Praça Afonso de Albuquerque, 2, vila Franca 

de Xira

tel. 263 285 600

www.cm-vfxira.pt
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soFitel lisbon liberdAde

CoM noVa diretora 
Geral
Mayka rodriguez é a nova diretora-geral do Sofitel 

Lisbon Liberdade desde o final do mês de janeiro. 

No grupo AccorHotels desde 1995, Mayka chega 

agora a Lisboa para assumir a direção desta unidade 

de luxo situada na Avenida da Liberdade. 

Natural de Bilbau, em espanha, Mayka rodriguez 

iniciou a sua carreira na Sofitel, há mais de vinte 

anos, em frança. Licenciada em Turismo pela Uni-

versidade de Deusto, em espanha, a profissional 

assume a sua enorme paixão pela hotelaria e per-

feccionismo. A nova diretora-geral do Sofitel Lisbon 

Liberdade é ainda reconhecida pela sua dedicação, 

capacidade de liderança e envolvimento/motivação 

das suas equipas, com grande foco nas necessida-

des do cliente que procuram um serviço de exce-

lência. 

Avenida da Liberdade, 127, Lisboa

tel. 213 228 300

www.sofitel.com

mArtinhAl ChiAdo 

Hotel de luXo para 
FaMÍlias no Centro 
de Cidade
o Martinhal Chiado é o alojamento perfeito para 

férias em família no coração de Lisboa. os 37 apar-

tamentos 5 estrelas (T0, T1 e T2) foram cuidadosa-

mente pensados para acolher famílias e os serviços 

disponíveis incluem clubes infantis para crianças a 

partir dos 6 meses, possibilitando aos hóspedes des-

frutarem da cidade em família, mas também a dois. 

o edifício, de 1855, foi remodelado e oferece inte-

riores modernos sem comprometer a arquitetura do 

Séc. XiX, com grandes janelas de madeira e varan-

das estreitas com vista para a cidade.

Com mobiliário moderno e funcional o ambiente é 

elegante e confortável. A decoração é complemen-

tada e enriquecida pelas obras de artistas Portugue-

ses, que incluem Jorge Santos, Angela ferreira aka 

Kruella D´enfer, Ana Aragão e Ana Pérez Quiroga, 

criadas especialmente para o Martinhal Chiado. To-

dos os apartamentos estão ainda equipados com 

cozinha completa (máquina de lavar louça, máqui-

na de lavar roupa, frigorífico e utensílios de cozinha 

(talheres, panelas e frigideiras, etc..) tornando a es-

tadia no centro da cidade com crianças pequenas, 

fácil e agradável.

rua das Flores, 44, Lisboa

tel. 210 029 600

www.martinhal.com/chiado/pt

Arte dA terrA 

CeleBra 21.º 
aniVersÁrio  
Ao longo de 21 anos a “Arte da Terra” promoveu a 

cultura portuguesa através da dinamização de ini-

ciativas diversas e da exposição de artigos, artistas e 

produtos. escultura, vestuário de linho e burel, man-

tas de lã tradicionais, joalharia (um universo que 

ainda recebe anualmente 3 ou 4 exposições - Santo 

António, Lenços de Namorados, Azulejaria, fado, 

fernando Pessoa, Marionetas) são apenas alguns 

dos temas abordados nas mais de 80 exposições 

realizadas em a “A Arte da Terra”. 

e porque é de cultura que se fala em “A Arte da 

Terra”, as parcerias com Museus, Municípios, embai-

xadas, estilistas, fadistas, tem sido uma constante 

na atividade desenvolvida, na última década.

Desde a instalação em Alfama (ocorrida no verão de 

2006), a “A Arte da Terra”, assumiu-se como montra 

da cultura portuguesa para o mundo, suscitando o 

interesse da imprensa internacional e dos visitantes, 

estando neste momento prestes a atingir o milhão 

e meio. 

rua Augusto rosa, 40, Lisboa

tel. 212 745 975

www.aartedaterra.pt
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el Corte inGlÉs

GraVa CaMpanHa 
de Moda eM lisBoa

Lisboa foi, pela quarta vez, a cidade escolhida 

pelo Grupo el Corte inglés como palco de mais 

uma campanha de moda, desta vez da nova co-

leção de primavera/verão. As rodagens para o 

anúncio da nova campanha de Moda primave-

ra/verão decorreram no último fim-de-semana 

de fevereiro e contaram com a manequim inter-

nacional valentina Zelyaeva, modelo russa de 34 

anos, escolhida pela sua versatilidade, elegância 

e beleza exótica e sedutora. Nesta nova cam-

panha, valentina, acompanhada por um grupo 

de dezenas de modelos, entre elas a portuguesa 

Mafalda Matos, conquista as ruas da cidade de 

Lisboa. estações de metro e restaurantes, a or-

dem dos engenheiros, a faculdade de Medicina 

Dentária e o Palácio da Justiça foram alguns dos 

locais escolhidos pela equipa como cenário da 

campanha.

Avenida António Augusto de Aguiar, 31, 

Lisboa

tel. 213 711 700

www.elcorteingles.pt

monte selvAGem 

reaBriu para Mais 
uMa teMporada

o Monte Selvagem voltou a abrir as portas ao 

público no passado mês de fevereiro para mais 

uma temporada de muita diversão em contato 

com a Natureza. A juntar aos muitos animais 

selvagens da reserva, à quintinha e às ativida-

des para toda a família há um novo trampolim 

gigante, um baloiço tamanho XXL e casinhas no 

bosque para explorar. As novas atrações gigan-

tes, únicas em Portugal, são mais um atrativo 

para visitar este parque animal, situado a ape-

nas uma hora de carro de Lisboa, localizado no 

concelho de Montemor-o-Novo. Depois de três 

meses da habitual “hibernação” do parque, os 

mais de 300 animais do Monte Selvagem e toda 

a sua beleza natural estão novamente prontos 

para receber miúdos e graúdos

Monte do Azinhal, Lavre, Montemor-o-novo

tel. 265 894 377

www.monteselvagem.pt

trAnsPortAdorA 
AÉreA PortuGuesA

lanÇa serViÇo 
tiMe to tHinK

 A TAP acaba de lançar uma nova funcionalidade 

para os clientes que compram bilhetes através 

do site da companhia. os clientes podem iniciar 

o processo de reserva e ganhar tempo para pen-

sar se efetivamente pretendem avançar com a 

viagem, garantindo a reserva e respetiva tarifa 

selecionada por um período de 48 horas. o ser-

viço Time to Think está disponível mediante o 

pagamento de uma taxa fixa não reembolsável, 

correspondente a 5 euros em reservas para voos 

de médio curso e 10 euros em reservas para 

voos de longo curso (valor por passageiro). o 

serviço encontra-se apenas disponível para re-

servas em www.flytap.com e tem como objetivo 

possibilitar aos clientes mais flexibilidade e co-

modidade no momento da decisão de reserva e 

compra de viagens. 

Aeroporto Lisboa, 25, Porta 27, Lisboa

tel. 218 415 000

www.tapportugal.com
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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
T. 21 850 81 10 

 fax. 21 853 04 26

tiragem
2000 exemplares

PerioDiciDaDe
Mensal

imPreSSão
rPo

DePóSito LegaL
206156/04

isento de registo no iCS ao abrigo 
do artigo 9.º da Lei de imprensa 

n.º2/99 de 13 de Janeiro

DiSTriBUiçÃo GrATUiTA
AoS ASSoCiADoS

Do TUriSMo De LiSBoA

•
aSSinatura anuaL

24 euros

MÁrio laGinHa 
trio
Mário Laginha regressa à sala da Culturgest com 

dois dos seus companheiros musicais de sempre: 

Bernardo Moreira no contrabaixo e Alexandre frazão 

na bateria. este trio clássico, que já se conhece e 

toca há vários anos, não hesitará em experimen-

tar novos caminhos musicais, improvisações, ou 

explorar novos caminhos sem medo, para gaudio 

dos espetadores presentes. Um trio clássico de mú-

sicos portugueses consagrados do mundo do jazz 

que relaciona a música quer com o espaço e o seu 

respetivo universo acústico, quer com a forma, ou a 

arte de delimitar esse mesmo espaço. 

Grande auditório da Culturgest, dia 19 de 

abril. Bilhetes: 5 euros. Mais informações em:

 www.culturgest.pt

raquel taVares

raquel Tavares, uma das mais importantes e con-

sistentes vozes do fado contemporâneo, faz a sua 

estreia em nome próprio no Coliseu, com o seu mais 

recente álbum Raquel. este terceiro álbum de longa 

duração, sucessor de Bairro, de 2008, produzido por 

fred Pinto ferreira, João Pedro ruela e Tiago Bet-

tencourt, é um disco intemporal que nas suas 12 

canções apresenta o fado de raquel, o fado clás-

sico, enraizado na mais profunda tradição, o espe-

lho mais fiel da alma portuguesa. este disco junta 

alguns dos mais importantes compositores da mo-

derna lusofonia, como Caetano veloso, Mallu Maga-

lhães, rui veloso, António Zambujo, Miguel Araújo, a 

nomes incontornáveis da história do fado nacional, 

como Alfredo Marceneiro a Pedro Homem de Mello, 

Carlos rocha ou Arlindo de Carvalho.

Coliseu dos recreios, dia 21 de abril, às 

21:30. Bilhetes: a partir de 18 euros. Mais 

informações em: www.coliseulisboa.com

Festa do CineMa 
italiano 2017
o melhor do mundo cinematográfico italiano está 

de regresso a Lisboa, de 5 a 13 de abril. Para além 

dos cerca de 50 filmes exibidos, está ainda em des-

taque a cidade de Nápoles, seja através do cinema, 

da literatura, da música ou da gastronomia. em co-

laboração com a Cinemateca Portuguesa será ainda 

feita uma homenagem a Dino risi, um dos grandes 

nomes do cinema italiano, que deu a conhecer a 

“comédia à italiana” ao mundo. 

Cinema São Jorge, Cinemas UCI  el Corte 

Inglés, Cinemateca Portuguesa, Museu do 

Cinema, de 5 a 13 de abril. Bilhetes: desde 

4 euros. Mais informações em: 

www.festadocinemaitaliano.com
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