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4  editoRial
Lisboa prepara-se para receber a edição de 2017 da Business of Luxury 
Summit do Financial Times, uma cimeira que trará até à capital portuguesa 
líderes do mundo do luxo e da moda, analistas, decisores e diretores de 
grandes empresas internacionais. o motivo para a escolha de Lisboa como 
anfitriã do evento – por ser uma das cidades mais dinâmicas e envolventes 
da Europa – deixa-nos orgulhosos, porquanto reflete um esforço diário de 
quantos trabalham no setor para elevar sempre mais a nossa oferta.

5  nacional
Lisboa assegura a liderança do Bloom Consulting Portugal City Brand 
ranking© pelo 4.º ano consecutivo. Nesta que é a edição mais competitiva 
do ranking, Lisboa melhora a prestação em todas as dimensões e variáveis 
afirmando-se mais uma vez como o município mais procurado online do 
país por turistas, investidores e cidadãos em geral.

12  BoletiM inteRno
a 10.ª edição do Peixe em Lisboa terminou no passado dia 9 de abril com a 
organização a registar cerca de 30 mil pratos servidos, 16.822 bebidas, das 
quais 10.786 foram copos de vinho, todos oriundos dos Vinhos de Lisboa, 
que pela primeira vez se associou ao evento.

 14  tesoURos
marco do barroco em Portugal, o Palácio Nacional de mafra ainda hoje do-
mina a paisagem como símbolo imponente da história nacional e referencial 
do concelho. a sua magnificência, à época, fruto do ouro proveniente do 
Brasil, foi a demonstração do poder e riqueza do reino. mandado construir 
por D. João V, o Palácio de mafra comemora este ano o seu tricentenário.

18  entReVista
No Lisbon marriott Hotel conjugamos o conceito de hotel de negócios, per-
feito para a realização de reuniões, com o conceito de resort citadino. Um 
dos nossos pontos fortes é, sem dúvida, a arte portuguesa de bem receber, 
afirma o diretor-geral desta unidade hoteleira, Elmar Derkitsch.

23  oBseRVatÓRio
os resultados estatísticos da hotelaria da Cidade de Lisboa e da região, no 
mês de março. o movimento no mercado de Cruzeiros, no Golfe da região 
e no Tax Free Shopping.

32  lisBoa Vista de foRa
Um dos maiores encantos de Lisboa relaciona-se com a atmosfera cultural 
da cidade, onde o património histórico se harmoniza com criações moder-
nas e o azulejo é um elemento fundamental de ligação entre o passado e 
o futuro. assim descreve a capital portuguesa o enviado especial da revista 
norte-americana Architectural Digest.

34  tendências
movidos pelo desejo de encontrar as melhores ondas para a prática da 
modalidade, os surfistas trazem também a descoberta de novos locais 
– muitos deles idílicos – onde o valor turístico tem grande potencial para 
atrair os apaixonados pela prática, mas também o desenvolvimento da 
economia local e das regiões.

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

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



Lisboa surge, pelo 4.º ano consecutivo, no 1.º 

lugar do Bloom Consulting Portugal City Brand 

ranking© como a cidade preferida para viver, 

visitar e investir. São muitas, de facto, as mais-

-valias que Lisboa apresenta a quem a procura e 

que vão desde o clima ameno ao longo de todo 

o ano até à segurança, passando pela riqueza 

de uma oferta turística diferenciada, dinamismo 

e capacidade de inovação e muitos outros atri-

butos, a que se junta a arte de bem receber, 

apanágio dos portugueses. Passado e presente 

fundem-se num conjunto harmonioso que, para 

além de cativar, deixa ao turista o desejo de re-

gressar, para conhecer e desfrutar mais.

Lisboa prepara-se, entretanto, para receber, em 

maio, a edição de 2017 da Business of Luxury 

Summit do Financial Times, uma cimeira que 

trará até à capital portuguesa líderes do mundo 

do luxo e da moda, analistas, decisores e direto-

res de grandes empresas internacionais. o mo-

tivo para a escolha de Lisboa como anfitriã do 

evento – por a capital portuguesa ser uma das 

cidades mais dinâmicas e envolventes da Eu-

ropa – deixa-nos orgulhosos, porquanto reflete 

um esforço diário de quantos trabalham no setor 

para elevar sempre mais a nossa oferta.

Uma nota para o facto de o mercado comercial 

de luxo – e também residencial – estar a cres-

cer em Lisboa, havendo cada vez mais lojas de 

marca na capital portuguesa, uma tendência 

lisBOa Em 1.º 

E  | editorial

que acompanha os números do turismo. a este 

propósito, cabe recordar que Lisboa é um dos 

principais destinos de compras da Europa, sendo 

que o vestuário e moda, bem como a joalharia 

e relojoaria são as categorias mais procuradas 

pelos turistas.

agora, com o verão à porta, os dias tornam-se 

ainda mais soalheiros e convidativos para uma 

visita, se possível demorada. os turistas vão 

chegando num crescendo que não passa des-

percebido, eliminando qualquer ponta de sazo-

nalidade, cada vez menos notória nesta nossa 

Lisboa.

Pela nossa parte, tudo continuaremos a fazer 

para que o futuro continue promissor, cientes de 

que a construção de um destino turístico nunca 

está terminada. Há sempre algo mais a acres-

centar, a substituir, a inovar, num desafio perma-

nente ao empreendedorismo e à criatividade de 

todos quantos, públicos e privados, no seu dia a 

dia trabalham neste setor. 

Jorge Ponce de Leão 
Presidente adjunto 
do Turismo de Lisboa
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blooM consulting portugal city brand ranking 

lisBOa NO PrimEirO lUGar Para ViVEr, 
VisiTar E iNVEsTir

Lisboa assegura a liderança do Bloom Consulting 

Portugal City Brand ranking© pelo 4.º ano con-

secutivo. Nesta que é a edição mais competiti-

va do ranking, vemos Lisboa a melhorar a sua 

prestação em todas as dimensões e variáveis 

afirmando-se mais uma vez como o município 

mais procurado online do país por turistas, in-

vestidores e cidadãos em geral (27,4% do total 

das pesquisas nacionais). Destaque para Cascais 

que chega ao terceiro lugar do pódio, sendo a 

única subida registada no top 5. 

o top 3 das marcas municipais do ranking de Ne-

gócios mantém-se inalterado em relação à edi-

ção anterior, com Lisboa a liderar, seguida do Por-

to e Braga, apresentando-se como o município 

mais procurado sobre o tema de Negócios, a par 

dos excelentes dados estatísticos que beneficia. 

a categoria Visitar volta a apresentar-se como 

a mais heterogénea de todas as categorias ao 

abranger todas as regiões do país, liderada pela 

região de Lisboa que apresenta sete municípios, 

seguida da região Norte, Centro e algarve, que 

colocam cinco municípios cada uma. 

o ranking da categoria Viver continua a ser li-

derado por Lisboa, No entanto o restante pódio 

sofre alterações com o município do Porto a con-

quistar a 2.ª posição, Cascais o 3.º lugar e Sintra 

a subir uma posição, ocupando agora o 4.º lugar. 

Um dos destaques deste top 25 vai para o muni-

cípio de almada, que sobe três posições, situan-

do-se agora no 8.º lugar. Para tal, almada alia o 

excelente resultado no Digital Demand - D2©  

com uma melhoria evidente na variação da 

população.

No ranking da região de Lisboa confirma-se a 

hegemonia com Lisboa a liderar com uma com 

uma vantagem considerável, partilhando o pó-

dio da região com Cascais (que teve resultados 

sem precedente nesta edição) e com Sintra, 

que mantém o 3.º lugar conquistado na pas-

sada edição. Nas subidas destaque para Loures 

que consegue recuperar a posição perdida na 

edição passada ficando no 8.º lugar do ranking 

da região de Lisboa. odivelas dá o salto de 14.º 

para 12.º, confirmando a tendência de subida 

registada desde 2014. À semelhança de Loures, 

Vila Franca de Xira recupera também o lugar 

perdido na edição anterior e fica em 14.º lugar 

na região.

os resultados globais dos municípios que cons-

tituem a região de Lisboa são muito positivos, 

sendo esta a região que melhor média apre-

senta nas Dimensões de Negócios e Talento. a 

grande conquista dos municípios da região de 

Lisboa prende-se com o Digital Demand - D2©, 

pela primeira vez uma região consegue dominar 

mais de um terço de todas as procuras online 

feitas sobre os 308 municípios portugueses.

o estudo “Portugal City Brand ranking” da con-

sultora, que se realiza desde 2014, analisa a 

capacidade para os negócios, turismo e as con-

dições de vida de 308 municípios portugueses e 

o desempenho relativo entre eles na captação 

de novos investidores, turistas, novos residen-

tes, segundo variáveis como dados estatísticos, 

procura, pesquisas online que tiveram como ob-

jetivo o município em causa e o desempenho 

online através dos sites e redes sociais de cada 

município.
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27 mil EmPrEGOs NO sETOr dO TUrismO
o setor do Turismo continua em franca expan-

são e os números comprovam-no. Hotelaria, 

restauração, agências de viagem ou de anima-

ção turística têm vagas de emprego ainda por 

preencher e encontram-se a contratar. Só em 

2016, o turismo gerou mais de 27 mil postos 

de trabalho, um terço do total de 82 mil em-

pregos criados no país. Segundo números facul-

tados pela Segurança Social ao Jornal Diário de 

Notícias e Dinheiro Vivo, há 330.224 pessoas a 

descontar ligados à indústria do Turismo, desde 

a restauração ao alojamento.

o ano passado foi um ano de recordes para o 

turismo: 19,1 milhões de hóspedes, um au-

mento de 9,8%, e 53,5 milhões de dormidas, 

mais 9,6%. as receitas turísticas chegaram a um 

máximo histórico de 12,7 mil milhões de euros. 

Foram mais 1,22 mil milhões do que em 2015. 

Um aumento de 10,7%, o maior crescimento 

dos últimos dez anos.

aeroporto de lisboa 

NO TOP 5 dE 
crEscimENTO 
dOs aErOPOrTOs 
EUrOPEUs
o aeroporto de Lisboa registou, no primeiro mês 

do ano, um aumento de passageiros de 21,6%, 

ocupando a 5.ª posição do top 5 de crescimento 

relativo dos aeroportos com 10 a 25 milhões de 

passageiros por ano (Grupo 2), elaborado pelo 

airports Council Internacional (aCI), entidade 

que representa mais de 500 aeroportos de 45 

países europeus. 

De acordo com a aCI Europa, os aeroportos eu-

ropeus tiveram um “grande começo” em 2017, 

com um aumento de passageiros situado nos 

8,9% e um aumento médio de 10% nos países 

da União Europeia e com 5,4% nos restantes. 

Financial tiMes 

EscOlhE lisBOa 
BUsiNEss OF 
lUXUrY sUmmiT
De 14 a 16 de maio, Lisboa receberá a edição de 

2017 da Business of Luxury Summit do Financial 

Times, uma cimeira que reúne alguns dos maiores 

líderes no mundo do luxo e moda, analistas, deci-

sores e diretores de grandes empresas associadas 

ao negócio do luxo a nível mundial. o evento, que 

decorrerá no Four Seasons Hotel ritz, será presi-

dido pelo editor do jornal Finantial Times, Lionel 

Barber, e contará com os CEos de empresas como 

a Hermés, a Louis Vuitton e Cartier, assim como 

criativos e financeiros que irão analisar durante os 

dois dias do evento as mudanças na indústria e no 

comércio, e a forma como estão a afetar o merca-

do do luxo a nível global. 

Depois de São Francisco, cidade que acolheu a 

cimeira o ano passado, os organizadores esco-

lheram Lisboa por esta ser “uma das cidades 

mais dinâmicas e envolventes da Europa”. 

Um dos oradores convidados é o português José 

Neves, CEo e fundador da Farfetch, mas também 

marcarão presença o cozinheiro Nuno mendes, do 

Chiltern Firehouse, em Londres, que irá falar sobre 

“Como a Cozinha se Tornou Luxo”, e a fadista ana 

moura que vai atuar para os participantes durante 

o jantar que vai ter lugar no Pátio da Galé.
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prograMa renda acessiVel 

cONQUisTa 
POPUlaÇÃO Para 
a cidadE 
Já arrancou o Programa renda acessível, promo-

vido pela Câmara municipal de Lisboa, onde se 

prevê a renovação e reabilitação de um conjun-

to de prédios que a autarquia pretende renovar 

com o intuito de arrendar com mensalidades 

reduzidas. 

ao todo e nesta fase inicial, irão ser interven-

cionados 15 edifícios municipais, assim como a 

construção de um prédio num terreno livre que 

pertence à autarquia e colocar à disposição de 

123 famílias casas no centro de Lisboa, nesta 

fase inicial, na rua de São Lázaro – junto ao mar-

tim moniz – com rendas acessíveis, onde um T2 

terá como preço médio no valor de 250 euros. 

Este é o arranque do Programa renda acessível, 

iniciativa da Câmara municipal de Lisboa que 

tem como duplo objetivo conquistar população 

para a cidade e, ao mesmo tempo, intervir no 

património do município que está a necessitar 

de reabilitação ou mesmo de ser demolido para 

se fazer construção nova. além das rendas que a 

concessionária vai cobrar vai estar também isen-

ta do pagamento de algumas taxas municipais.

setÚbal

rEaBrE FOrTE  
dE sÃO FiliPE

Fechado desde 2014, o Forte de S. Filipe, datado 

do século XVI, voltou a reabrir ao público com 

ar renovado. Nele funcionam agora um novo 

serviço de cafetaria, esplanada e um centro de 

informação turística, permitindo a vista da cida-

de de Setúbal e do estuário do Sado. No posto 

turístico poderá obter informações completas 

sobre a região, encontrando-se a nova cafetaria 

e esplanada a funcionar diariamente entre as 10 

e as 20 horas. Sextas e sábados estão abertos 

até à meia-noite. 

atÉ 2018 

mais 75 NOVOs hOTÉis Em POrTUGal 
De acordo com o relatório Business Briefing – ati-

vidade Turística Portugal da Consultora Cushman 

& Wakefield, divulgado pelo Jornal Expresso, até 

2018 irão abrir em Portugal 75 novos hotéis, a 

maioria entre quatro a cinco estrelas e situados 

na cidade de Lisboa. De acordo com a consultora, 

42% das unidades hoteleiras situar-se-á na zona 

de Lisboa, seguida do algarve com 18%, Porto 

com 14%, região Centro com 11% e madeira com 

6%. a abertura de 75 novas unidades hoteleiras 

representa um total de 5.600 quartos adicionais, 

número que a consultora considera de positivo, 

refletindo o aumento do número de visitantes no 

país, que em 2016 aumentou 9,8%. 



 | NacionalN
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

8

noVo terMinal de cruZeiros 

Em saNTa aPOlÓNia

o novo terminal de Cruzeiros de Santa apolónia será 

inaugurado em breve, segundo declarações de ana 

Paula Vitorino, ministra do mar, em entrevista à rTP. 

o objetivo passa por investir nos portos nacionais, 

permitindo criar até 2030 mais de 12 mil novos 

postos de trabalho. ana Paula Vitorino acredita que 

o turismo é uma das forças motrizes de crescimen-

to do país, motivo pelo qual o desenvolvimento de 

novos terminais de contentores, assim como uma 

nova gare marítima em Santa apolónia, permitirão 

garantir à capital portuguesa uma reforçada capaci-

dade para receber grandes barcos de passageiros. 

Exemplo disso é a escolha da cidade de Lisboa para 

receber a Seatrade Cruise med, o que permite repo-

sicionar o país neste mercado competitivo.

“Esperamos que, com uma estratégia comercial 

mais agressiva, o mercado dos cruzeiros possa 

crescer nos próximos dez anos mais de 60% no 

nosso país”, explica a ministra do mar, referindo 

ainda que investir no Porto de Lisboa, em alcân-

tara irá também permitir um aumento de du-

zentos por cento no movimento de contentores, 

reforçando a infraestrutura portuária da capital 

numa referência internacional.

baiXa de lisboa 

EsPlaNadas QUaliFicadas Para Uma maiOr cOErÊNcia
as esplanadas da Baixa de Lisboa passarão a estar 

cada vez mais uniformizadas nos materiais utiliza-

dos – como mesas, cadeiras, chapéus de sol, supor-

tes de menu, aquecimento e corta-ventos – de acor-

do com um número limitado de modelos e cores. 

a ideia, já em funcionamento, partiu de um con-

curso promovido pela Junta de Freguesia de Santa 

maria maior com a intenção de criar uma maior 

coerência nos vários espaços que ocupam as ruas, 

uma vez que se constatou a existência de muitas 

esplanadas desordenadas e pouco cuidadas. 

as cores base para escolha são o preto e branco, 

com inspiração na calçada portuguesa, juntan-

do-se também o cinza. Com um júri nomeado 

pelo mUDE – museu de moda e Design – para 

a eleição do projeto vencedor, a escolha recaiu 

sobre Pedro Sottomayor, ao qual se juntou ainda 

mais três cores – azul, vermelho e verde. 

o projeto prevê esplanadas com chapéus de sol 

e toldos, outras só com toldos e ainda só com 

chapéus de sol, sendo que se encontra ainda pro-

posto que na rua augusta existam espaços aber-

tos desde que contíguos às fachadas e na rua 

dos Correeiros os corta-ventos são obrigatórios. 

Nos meses de inverno as esplanadas podem ter 

corta-ventos e aquecimento, sendo que no resto 

do ano será usado o mobiliário de verão.

segundo a cnn

lisBOa É a cidadE 
mais cOOl da 
EUrOPa
Lisboa assume-se cada vez mais como uma ci-

dade a ser redescoberta, vibrante e cosmopolita 

e desta vez é o canal de notícias norte-america-

no CNN a considerar Lisboa a cidade mais “cool” 

da Europa, apontando sete razões específicas 

para uma visita. Da gastronomia à vida noturna, 

da ironia típica dos lisboetas refletida na poe-

sia através dos poemas e frases de Fernando 

Pessoa, à arte, praias e castelos que rodeiam a 

capital, ao design contemporâneo existente na 

cidade e às suas ruas fascinantes e característi-

cas, Lisboa é a cidade do momento que já não 

escapa aos olhares internacionais. 
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capital portuguesa

NO TOP 10 das cidadEs EUrOPEias mais aTraTiVas

Lisboa integra a lista das 20 cidades europeias 

mais atrativas para o investimento hoteleiro, en-

contrando-se na 10.ª posição, de acordo com o 

Hotel Investment attractiveness Index, elabora-

do pela consultora Colliers  Internacional e ultra-

passando as cidades da Europa de Leste. Lisboa 

encontra-se a meio da tabela, apresentando-

-se muito competitiva em relação a cidades da 

Europa de Leste como Istambul, Budapeste ou 

Varsóvia – onde Lisboa se classificou em melhor 

posição na tabela – apresentando igualmen-

te bom desempenho nos custos de promoção. 

Este índice da Colliers baseia-se em 12 variáveis 

quantificáveis como a população ou a população 

ativa, o número de turistas ou a taxa de ocupa-

ção, assim como dados imobiliários, investimen-

to e custos de produção. Todas estas variáveis 

foram consolidadas num único exercício, permi-

tindo perceber os mercados mais atrativos em 

relação à procura, desempenho operacional e a 

correlação destas variáveis com a aquisição de 

novas unidades e a abertura de novos hotéis. 

Paris encontra-se na primeira posição, dominan-

do a tabela. 

aMl - Voto de saudaçÃo

PEla rEaBErTUra dO PaVilhÃO 
carlOs lOPEs

a assembleia municipal de Lisboa deliberou 

saudar a Câmara municipal de Lisboa e a 

associação Turismo de Lisboa pelo trabalho 

e empenho aplicados na recuperação do Pa-

vilhão Carlos Lopes, na sessão realizada no 

passado dia 21 de fevereiro de 2017.

Criado em 1921, o icónico Pavilhão Carlos Lopes 

foi encerrado em 2003 por falta de condições e 

segurança, entrando em profunda degradação. 

a 18 de fevereiro de 2017 reabriu com todo o 

esplendor para voltar a estar de portas abertas 

a Lisboa, aos lisboetas e aos turistas. 

a reabilitação do Pavilhão Carlos Lopes pre-

servou a sua história e transformou-o num 

moderno espaço multiusos com condições 

únicas para a realização das mais diversas 

iniciativas culturais, sociais, desportivas e 

corporativas.

turisMo nacional

NÚmErOs 
POsiTiVOs  
Em dEsTaQUE 
NO TEcidO 
EmPrEsarial 

Em dois anos (2014 e 2015), a restauração e 

o alojamento conseguiram números positivos 

– semelhantes aos registados no período ‘pré-

-crise’ – e recuperaram as perdas e quebras so-

fridas nos cinco anos anteriores, segundo dados 

avançados pelo Instituto Nacional de Estatística.

Em 2015, os restaurantes e hotéis portugueses 

viram o seu volume de negócios crescer 10,1%, 

em comparação com 2014, colocando-os ao nível 

de 2008, altura em que existiam 91,7 mil hotéis 

e restaurantes, tendo esse número recuado até 

82,2, em 2013. a recuperação de 2014 e 2015 

voltou a colocar o número de empresas regista-

das no setor perto das 92 mil. Números do Banco 

de Portugal suportam igualmente esta tendência, 

mostrando que o Turismo, medido pela balança 

comercial de viagens e turismo, voltou a crescer 

de forma substancial em cerca de mil milhões 

de euros. De acordo com os dados disponíveis, a 

categoria de exportações de serviços quase que 

duplicou, no espaço de dez anos. 
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site e app

aJUdam a diVUlGar PaTrimÓNiO rEliGiOsO Em lisBOa 
Existe uma nova aplicação intitulada “Quo Vadis” 

que pretende ajudar, de forma inovadora, os tu-

ristas nacionais e estrangeiros a conhecer o pa-

trimónio religioso da cidade de Lisboa. o projeto, 

promovido pelo Patriarcado de Lisboa com o apoio 

da Entidade regional de Turismo da região de Lis-

boa, contou com um investimento de 370 mil eu-

ros para o desenvolvimento e promoção turística 

do território, do qual faz também parte o projeto 

do mapa Cacilhas e o Cristo rei, que visa propor-

cionar aos visitantes e turistas uma experiência 

mais enriquecedora e alargada dos bens culturais 

e artísticos das igrejas e do património da dioce-

se. Informação das igrejas que acolhem missa em 

língua estrangeira, mapa das vias-sacras espalha-

das pela cidade, ou a agenda dos eventos previs-

tos são algumas das informações que podem ser 

encontradas na página online e na aplicação para 

dispositivos móveis, estando ainda previsto um re-

forço nas redes sociais, com a criação de páginas 

no Facebook, Instagram e canal de Youtube. 

Jornal econÓMico city a.M. 

dEsTaca lisBOa 

o jornal diário gratuito de economia britâni-

co – City a.m. – dedicou um artigo à cidade de 

Lisboa, comparando-a à Califórnia da Europa 

devido ao seu fervilhante mercado imobiliário, 

destacando-a como uma das cidades mais be-

las da Europa, assim como das mais vibrantes e 

dinâmicas. São vários os motivos indicados pelo 

diário para o interesse internacional pela capital 

portuguesa, entre eles a reabilitação urbana e 

histórica da cidade, o aumento e crescimento 

sustentado do turismo, a descida do desempre-

go e a recuperação após os anos de crise, assim 

como o interesse e aumento do investimento 

estrangeiro. 

“Um dos fatores que impulsionaram esse aumen-

to de vitalidade da cidade foi em 2012, quando 

se alterou a lei do arrendamento, permitindo que 

a propriedade fosse arrendada de acordo com 

os novos valores do mercado. Isso incentivou à 

regeneração urbana”, lê-se no artigo. Também 

de destacar a posição do sétimo lugar ocupado 

pela capital nacional na lista PwC, de cidades em 

termos de imóveis mais atraentes, situando-se 

acima de cidades como Londres ou Paris. 

 29.ª ediçÃo da btl 

aTiNGiU NÚmErO rEcOrdE  
dE VisiTaNTEs 

a 29.ª edição da BTL, Bolsa de Turismo de 

Lisboa, que decorreu na FIL , em Lisboa, no 

passado mês de março, registou um núme-

ro recorde de visitantes durante os dias do 

certame, com 78.001 entradas, o que per-

faz um aumento de 3% face aos números 

registados em 2016. Durante os primeiros 

três dias, cerca de 37.888 profissionais de-

senvolveram negócios e parcerias, o que 

representa um aumento de 5% face ao ano 

anterior e no fim de semana, dedicado ao 

grande público, cerca de 40.113 visitantes 

aproveitaram as promoções e descontos ex-

clusivos do certame. 

Segundo Fátima Vila maior, diretora de área de 

feiras da FIL e responsável pela BTL, “a BTL 2017 

foi um verdadeiro barómetro que refletiu o cres-

cimento do sector turístico do País. o ‘feedback’ 

que recebemos por parte dos profissionais e 

pelo grande público foi muito positivo, realçando 

ainda mais o impacto da feira para o crescimen-

to do turismo nacional”.
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restaurante 
do cHeFe JaMie oliVer 

aBrE NO PríNciPE 
rEal 
o Príncipe real, em Lisboa, é o local escolhido 

para receber o primeiro restaurante do chefe bri-

tânico Jamie oliver, com o nome Jamie’s Italian, 

onde os pratos italianos dominarão a ementa. 

Com abertura prevista para meados de setem-

bro/outubro, o local escolhido recaiu sobre o 

número 28 da Praça do Príncipe real, onde cos-

tumava funcionar uma agência do Deutsche 

Bank e a loja Lisbon Lovers. “achámos que o 

Príncipe real era o sítio perfeito para acolher 

um projeto cosmopolita e internacional”, expli-

ca Helena Farinha, responsável de marketing  

do projeto em entrevista à rTP.

o espaço, que contará com cerca de 500 metros 

quadrados, contará ainda com uma cave com en-

trada pela rua traseira – à semelhança do Jamie’s 

Italian de Picadilly Circus, em Londres – replican-

do o conceito italiano com uma variada carta de 

pizzas, massas, pratos de carne e saladas, mas 

também adaptado à gastronomia portuguesa 

através de produtos nacionais tradicionais. os 

preços dos pratos deverão variar entre os 12 e os 

27 euros e a decoração deverá seguir os exem-

plos dos restantes congéneres ‘irmãos’, com pou-

ca iluminação, velas e um bar de cocktails. 

Monsanto

cOm NOVOs PrOJETOs TUrísTicOs

Estão previstos quatro novos projetos turísticos 

em monsanto que permitirão oferecer aos tu-

ristas uma experiência diferente da habitual. 

Um dos projetos, que visa o arrendamento de 

curta duração, encontra-se já em obras. a Casa 

do Presidente, nos montes Claros – local que já 

serviu de residência oficial a Presidentes da Câ-

mara de Lisboa, como Jorge Sampaio e Pedro 

Santa Lopes, será um dos espaços intervencio-

nados, assim como duas casas de guardas flo-

restais e cujo prazo de conclusão das obras se 

prevê para daqui a 6 meses. Está ainda previsto 

um hotel com mais de 100 camas na Quinta da 

Pimenteira, com 6,6 hectares na zona dos an-

tigos Viveiros de Lisboa, com capacidade para 

eventos de 300 a 500 pessoas e que deverá 

abrir em 2018. Para além da capacidade ho-

teleira, monsanto ganhará ainda o Parque do 

moinho, em frente ao anfiteatro Keil do ama-

ral, com zona de restauração, serviços e parque 

de bicicletas. 

lisboa nas bocas do Mundo

caPa dE dUas rEVisTas 
iNTErNaciONais Na mEsma sEmaNa

Que Lisboa é o destino turístico eleito dos 

turistas já não é novidade para ninguém, mas 

é sempre bom constatar que a capital portu-

guesa continua a fazer as delícias da imprensa 

internacional. Prova disso são as duas capas de 

duas prestigiadas revistas, uma francesa e ou-

tra brasileira, que escolheram Lisboa para dar a 

‘cara’ na edição de abril. Descrevendo-a como 

“magnética”, a francesa Geo – uma revista es-

pecializada em Turismo da editora G+J (Gruner + 

Jahr) –, contou com a participação da jornalista 

marie-line Darcy que vive há 26 anos em Portu-

gal e que se focou na “alma lisboeta”.

Já a brasileira e semanal Veja rio descreve a capital 

portuguesa como “uma das cidades mais charmo-

sas do mundo”, onde o foco se centra na emigra-

ção/imigração brasileira, nomeadamente, nos ca-

sos de cariocas que trocaram o Brasil pela Europa. 
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o pagamento à saída com cartão, que substi-

tuiu o anterior sistema de senhas de consumo, 

revelou-se um êxito e permitiu aferir melhor 

as preferências do público. o top 3 dos pratos 

preferidos inclui o Croquete de Lavagante do 

restaurante IBo, o Choco Frito de Henrique Sá 

Pessoa e a Sopa rica de Peixe do restaurante 

ribamar. Nas sobremesas, o “campeão” foi o 

ritz Four Seasons, com mil sobremesas repar-

tidas entre o seu mil Folhas e o Choco ritz.

Uma das novidades desta edição, que este ano 

se realizou no Pavilhão Carlos Lopes, foi a Prova 

de Pataniscas, tendo o júri distinguido a patanisca 

d’a Casa do Bacalhau, no Beato, como a melhor 

de Lisboa. Já na prova “aDN de Pasteleiro” que 

se concretizou pela segunda vez este ano, andré 

morgado, chefe pasteleiro do grupo de olivier, foi 

o vencedor com ao surpreender os paladares do 

júri com uma mistura dos sabores de uma mou-

sse de chocolate negro, um arroz doce com fava 

tonka e uma pêra bêbeda que compuseram a 

sobremesa empratada que apresentou. Na pro-

va final optou por um semifrio com uma mousse 

de chocolate branco com ananás, uma goma de 

ananás e maracujá e biscuit de cenoura.

“o melhor Pastel de Nata” é de uma pastelaria na 

Ericeira chamada “o Pãozinho das marias”. o mérito 

do é do jovem pasteleiro Francisco Duarte, de 25 

anos, que já tinha sido concorrente noutras edições.

o Peixe em Lisboa é um evento gastronómico 

promovido pela associação Turismo de Lisboa, 

com o apoio da Câmara municipal de Lisboa e 

produção da DoT Global e LGSP Events. 

a 10.ª edição do peixe em lisboa terminou no passado dia 9 de abril com 
a organização a registar cerca de 30 mil pratos servidos, 16.822 bebidas, 
das quais 10.786 foram copos de vinho, todos oriundos dos Vinhos de 
lisboa, que pela primeira vez se associou ao evento.

10 edições de peiXe eM lisboa

cOm cErca dE 30 mil PraTOs sErVidOs



T

TU
RISM

O
 D

E LISB
O

A
  |   

13

B

TU
RISM

O
 D

E LISB
O

A
  |   

13

Boletim Interno | 

lisbon sHop

a POrTUGalidadE  
aO alcaNcE dE TOdOs
Situada na rua do arsenal ao Terreiro do Paço, 

a Lisbon Shop é uma montra da cidade e o 

local ideal para escolher aquele presente tão 

especial, encontrar uma lembrança típica que 

represente o que é isto de “ser lisboeta”, ou 

“alfacinha”, ou tão simplesmente ser “portu-

guês”, sempre com traços originais mas, mui-

tas vezes, salpicados de modernidade e humor. 

Entrar neste espaço é surpreendermo-nos com 

o que de bom se faz no nosso país e cidade, 

montra de referência para quem quer conhe-

cer o que Lisboa e a região tem para oferecer. 

Dos azulejos tão típicos das fachadas nacionais 

ao design urbano, da música aos livros – onde 

podemos descobrir algumas das personagens 

mais icónicas e representativas da história e 

da literatura nacional – como Fernando Pessoa, 

Camões ou o rei fundador D. afonso Henri-

ques, da joalharia de design nacional a peças 

de material reciclado, passando pelo vestuário, 

artesanato contemporâneo, gastronomia – com 

sabores e iguarias típicas – todos os visitantes, 

sejam turistas ou não, encontram uma varie-

dade imensa de produtos. Difícil será decidir o 

que trazer.

Numa loja cuja arquitetura agradável convida à 

descoberta dos produtos existentes sem limite 

de tempo, aqui encontrará pedaços de Lisboa, 

que vão desde as andorinhas de loiça que ape-

tece colocar em todas as paredes de casa, até 

às sardinhas em cerâmica que, pintadas de mil 

cores e com inspiração diversa, ou o emblemá-

tico elétrico amarelo, servem de toques vintage 

decorativo. 

os artigos da Lisbon Shop encontram-se ago-

ra disponíveis em catálogo online, permitindo 

a sua fácil visualização e um conhecimento 

completo de tudo o que a loja tem para ofere-

cer. Pode visualizá-los na seguinte plataforma: 

www.issuu.com/lisbonshop/docs/cata__logo
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Mandado construir 
no século XViii pelo 
rei d. João V, a sua 
grandiosa construção 
trouxe uma 
visibilidade nacional 
e internacional 
à região que, até 
hoje, se encontra 
na rota dos Palácios 
nacionais a visitar

palÁcio nacional de MaFra

hÁ 300 aNOs a ENcaNTar QUEm O VisiTa

Marco do barroco em portugal, o palácio nacional de Mafra ainda hoje  
domina a paisagem como símbolo imponente da história nacional e referencial  
do concelho. a sua magnificência, à época, fruto do ouro proveniente do brasil,  
foi a demonstração do poder e riqueza do reino. Mandado construir por d. João V,  
conhecido como ‘o Magnânimo’, em cumprimento de um voto de sucessão  
do seu casamento com a rainha d. Maria ana de Áustria, que veio a acontecer 
com o nascimento da princesa Maria bárbara, o palácio de Mafra comemora  
este ano o seu tricentenário e ainda hoje encanta quem o visita.

Identidade inquestionável da toponímia da 

região, o Palácio de mafra e os seus famosos 

carrilhões avistam-se de longe a quem chega 

à vila. Não há que enganar, o edifício em pedra 

lioz serve de ponto de referência no horizonte, 

marco incontornável da paisagem.

mandado construir no século XVIII pelo rei D. 

João V, a sua grandiosa construção trouxe uma 

visibilidade nacional e internacional à região 

que, até hoje, se encontra na rota dos Palácios 

Nacionais a visitar. Fruto de uma promessa le-

vada a cabo pelo rei D. João V, apelidado de ‘o 

magnânimo’, que queria assegurar sucessão e 

descendência do seu casamento com a rainha D. 

maria ana da Áustria – e que se realizou com o 

nascimento da princesa maria Bárbara.

Projetado pelo alemão Johann Friedrich Ludwig, 

de escola italiana, a construção da obra central 

do reinado de D. João V iniciou-se a 17 de no-

vembro de 1717 e por ela passou a mão de obra 

de cerca de 52 mil trabalhadores. o imponen-

te edifício, que ocupa uma área de 37.790m2 

– quase 4 hectares – é o expoente máximo da 

utilização do ouro proveniente do Brasil e que 

permitiu ao monarca pôr em prática mecenáti-

ca e de reforço da autoridade régia. Com 1200 
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divisões, mais de 4700 portas e janelas, 156 es-

cadarias e 29 pátios e saguões, uma das mais 

bonitas e completas bibliotecas do mundo e 

ainda dois carrilhões com 92 sinos, que cons-

tituem o maior conjunto histórico do mundo 

e que ainda hoje cumprem a sua função. Para 

embelezar tão grandioso Palácio, D. João V não 

olhou a meios, contratando à época alguns dos 

maiores e melhores mestres italianos e portu-

gueses, artistas escultores e pintores para todos 

os paramentos e alfaias religiosas. a sagração da 

Basílica deu-se a 22 de outubro de 1730, embo-

ra as obras se tenham prolongado até meados 

de 1737, dando lugar a um imponente Palácio. 

Inicialmente esboçado como um Convento para 

apenas 13 frades, o monumento acabou por se 

tornar num imenso edifício com todas as depen-

dências e pertences necessários à vida quotidia-

na tanto da corte como de 300 frades da ordem 

de S. Francisco. 

Porém, a vida de corte de D. João V em mafra 

não gozou de grande longevidade, acabando 

o rei por morrer de doença prolongada em 

1750 e passando o palácio por uma série de 

situações até ao final da monarquia no país. 

o seu sucessor, D. João VI, instalou a corte no 

palácio-convento entre 1806 e 1807, altura 

em que partiu para o exílio no Brasil após as 

invasões de Napoleão Bonaparte. Foi nessa 

altura que as tropas francesas se instalaram 

durante meses no palácio, sendo posterior-

mente substituídas por uma pequena fração 

do exército inglês que permaneceu no mesmo 

até março de 1828. 

após o conturbado período das Lutas Liberais, 

o Palácio de mafra tornou-se lugar de escape e 

tranquilidade para as famílias reais, de D. maria 

II a D. manuel II. Nunca tendo sido residência 

permanente da família real, o Palácio de mafra 

foi até ao fim da monarquia frequentemente 

visitado pelos monarcas, que aqui vinham ce-

lebrar algumas festas religiosas ou caçar na Ta-

pada. E foi mesmo no torreão sul que o último 

rei de Portugal passou a sua derradeira noite em 

solo pátrio, de 4 para 5 de outubro de 1910, an-

tes de partir para o exílio, aquando da Instaura-

ção da república. 

O PalÁciO QUE TamBÉm  
FOi cONVENTO
 
Inicialmente concebido para um pequeno grupo 

de 13 frades, o Convento de mafra foi sofrendo, 

com o passar dos anos, sucessivos alargamentos 

e alterações, chegando a albergar cerca de 300 

frades da ordem de S. Francisco, num edifício 

de 40.000m2, com todos os bens e necessidades 

adaptadas à vida religiosa. a título de exemplo, 

no convento gastavam-se anualmente, cerca de 

120 pipas de vinho, 70 pipas de azeite, 13 moios 

de arroz (o equivalente a 828 litros) ou 600 ca-

beças de vaca. Junto ao Convento ficava – e ain-

da possui o mesmo nome – o Jardim da Cerca, 

com horta, pomar, vários tanques de água e para 

se distraírem, sete campos de jogos, quatro da 

bola, um do aro e dois de laranjinha.

D. João V assegurava o pagamento e financia-

mento do Convento, garantindo o seu sustento 

e providenciando, a cada frade, duas vezes por 

ano, propinas – no Natal e no São João – além 

inicialmente concebido 
para um pequeno grupo 
de 13 frades, o convento 
de Mafra foi sofrendo, 
com o passar dos anos, 
sucessivos alargamentos 
e alterações, chegando  
a albergar cerca de  
300 frades da ordem  
de s. francisco, num 
edifício de 40.000m2
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de constar tabaco, burel e panos de linho, assim 

como dois hábitos por frade – que asseguravam 

os remendos da sua própria roupa.

ocupado pelas tropas francesas e depois in-

glesas na época das Guerras Peninsulares, o 

Convento foi incorporado na Fazenda Nacional 

quando da extinção das ordens religiosas em 

Portugal, a 30 de maio de 1834 e, desde 1841 

até aos nossos dias, foi sucessivamente habitado 

por diversos regimentos militares, sendo desde 

1890 sede da Escola Prática de Infantaria.

Uma parte da fisionomia do Palácio Convento 

é a sua Basílica que ocupa a parte central do 

edifício e cujo desenho é a autoria de João Fre-

derico Ludovici, ourives de origem alemã que a 

desenhou e projetou ao mais puro estilo barro-

co italiano ladeada por duas torres sineiras que 

possuem um conjunto de dois carrilhões – 98 

sinos – o que os torna nos maiores carrilhões 

históricos do mundo.

Cada torre sineira tinha cinquenta e oito sinos, 

pertencendo a cada carrilhão quarenta e nove. 

os sinos de primeira grandeza pesam cada um 

625 arrobas [1 arroba = 14,688 kg] ou seja mais 

de 9.180 kg. os de segunda grandeza pesam 

cada um 291 arrobas ou seja  4.270 kg cada, 

os de terceira 231 arrobas o que corresponde a 

3.392 kg cada, os de quarta 99 arrobas pesam 

1.454 kg cada e assim vão diminuindo até sinos 

de 1 de arroba, os mais pequenos, com cerca 

de 15 kg cada um. Finalmente as rodas e en-

genhos dos carrilhões pesam 1.420 quintais [1 

quintal = 58,752 kg] ou seja 83.427,84 kg.

reza a história que apesar de o preço dos car-

rilhões ser demasiado elevado para a época e, 

principalmente, para um país tão pequeno como 

Portugal, D. João V ter-se-á sentido ofendido 

sobre a possibilidade de não ter capacidade fi-

nanceira para comprar carrilhões – afinal, era o 

monarca mais rico do seu tempo – tendo en-

comendado dois. Foram assim executados em 

Liége, nas oficinas de Nicolau Levache – o car-

rilhão da torre norte – e na fundição de Willen 

Witlockx, em antuérpia, o da torre sul. 

ambos os carrilhões são compostos por dois sis-

temas, um mecânico – que tocava todos os quar-

tos, meias horas e horas certas - e outro manual, 

acionado por um carrilhanista. Eram os sinos dos 

carrilhões que ditavam a rotina e o trabalho no 

convento, como o caso do Sino das aulas, o Sino 

da Enfermaria ou da agonia, o Sino do refeitório, 

ou o Sino da Féria, também chamado de sino 

do bacalhau, que tocava nos dias de jejum, às 

matinas, vésperas e horas da missa.

outro dos elementos identificadores da impres-

sionante Basílica é a sua capela-mor, de onde 

fazem parte uma tela de Francesco Trevisani, 

representado ‘a Virgem, o menino e S. antónio’, 

a quem a Basílica é dedicada.

De destacar ainda a escultura  italiana  de en-

comenda real, a  mais significativa coleção de 

escultura barroca existente fora de Itália e o 

conjunto único de seis órgãos históricos enco-

mendados por D. João VI aos organeiros macha-

do Cerveira e Peres Fontanes, em substituição 

dos primitivos que estavam degradados – tendo 

sido terminados entre 1806 e 1807. o projeto 

concebido de raiz e verdadeiramente inovador 

à época foi incluído no projeto arquitetónico, do-

tando a basílica de grande beleza, como ainda 

hoje é passível de comprovar e que levou o poe-

ta Lord Byron a referir-se aos mesmos como “os 

mais belos que já vi”. os seis instrumentos em 

pau-santo, com aplicações de ferragens de bron-

ze executadas no arsenal de Lisboa – que repre-

sentam motivos como flores, festões, colunas, 

capitéis e instrumentos musicais – possuem 

ainda, no órgão da Epístola, o medalhão com a 

efígie de D. João V.

a BiBliOTEca mais BONiTa  
dO mUNdO 

o Palácio Nacional de mafra possui uma das 

mais importantes, completas e bonitas bibliote-

cas do mundo, com um valioso acervo de cerca 

de 36 mil volumes, assim como um importante 

núcleo de partituras de vários músicos portugue-

ses, como João de Souza Carvalho, marcos Portu-

gal ou João José Baldi que só podem ser tocadas 

no Palácio Convento. 

Situada no 4.º piso da ala nascente do 

monumento, a Biblioteca ou Casa da Livraria, 

como também era chamada, ocupa a mais 

nobre e vasta de todas as salas do edifício, em 

forma de cruz com 85m de comprimento e 9,5m 

de largura.  Pavimentada em pedra liós de vá-

rias cores, tem no centro uma abóbada apoiada 

Uma parte da fisionomia 
do Palácio convento é a 
sua Basílica que ocupa a 
parte central do edifício e 
cujo desenho é a autoria 
de João frederico ludovici, 
ourives de origem alemã 
que a desenhou e projetou 
ao mais puro estilo 
barroco italiano ladeada 
por duas torres sineiras 
que possuem um conjunto 
de dois carrilhões – 98 
sinos – o que os torna 
nos maiores carrilhões 
históricos do mundo
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Informações úteis

ABerturA AO PúBLIcO 

Palácio 

Todos os dias, exceto às terças-feiras das 

09:30 às 17:30 (última entrada às 16:30) 

Núcleo de arte Sacra e Enfermaria encerram 

das 13:00 às 14:00 

Biblioteca (leitores) 

Dias úteis - das 09:30 às 13:30 e das 

14:00 às 16:00 

Basílica

Diariamente das 09:30 às 13:00 e das 

14:00 às 17:30

encerramento  

Terças-feiras e nos dias 1 de janeiro, Do-

mingo de Páscoa, 1 de maio, Quinta-feira 

da ascensão/Espiga (Feriado municipal) e 

25 de dezembro.

sobre quatro arcos, fechada sobre uma pedra-

-mármore onde se vê esculpido um rosto huma-

no representando o sol. 

Para a sua realização mandou D. João V vários 

enviados ao estrangeiro, com a missão de ad-

quirir para o espólio da Biblioteca os que de me-

lhor se imprimia e fazia à época. Desta forma, a 

Biblioteca possui cerca de 30 mil volumes que 

datam dos séculos XV a XIX, sobre temáticas 

tão diversas como Teologia, Semonária, Direito 

Canónico e Civil, História, Geografia e Viagens, 

matemática, arte e música e medicina. Todo 

este acervo cultural que aqui reside, representa 

o aperfeiçoamento da imprensa até ao século 

XVIII, contribuindo para a difusão de ideias a ní-

vel universal, sendo ainda de destaque a cole-

ção de manuscritos onde constam os Livros de 

Horas iluminados do século XV e algumas obras 

raras, como a coleção de incunábulos – obras 

impressas até 1500 – a famosa ‘Crónica de Nu-

remberga de 1493, diversas Bíblias ou a primei-

ra Enciclopédia conhecida, ou a Bula concedida 

pelo Papa Bento XIV, em 1754, onde além de 

proibir sob pena de excomunhão, o desvio ou 

empréstimo de obras impressas ou manuscritas 

sem licença do rei de Portugal, concede-lhe 

ainda a autorização de incluir no seu acervo, os 

livros proibidos pelo Index. 

a arrumação e logística das obras da Biblioteca 

– que ainda hoje, passados vários séculos, se-

guem a mesma organização levada a cabo pelo 

Frei João de Santa anna – obedecem à regra das 

4 ordens, iniciada em 1809. a entrada principal 

é feita por apelido, obras anónimas têm entrada 

pelo título, bem como a utilização de remissivas. 

300 aNOs  
dO PalÁciO-cONVENTO

2017 é o ano que o marca o tricentenário da co-

locação da primeira pedra da Basílica do Palácio 

Nacional de mafra. Este notável projeto de arqui-

tetura nacional, representa aquilo que se pode 

chamar de obra de arte Total, já que aqui se 

encontram concentradas várias artes, como es-

cultura, pintura, música, livros, têxtil, arquitetura, 

num património tipologicamente diversificado, 

marcado por uma elevada e superior qualidade, 

de onde fazem parte a excelência de materiais, 

as soluções mais arrojadas à época, os melhores 

artífices e o requinte da execução. 

Para assinalar esta notável data, preparou-se 

uma programação rica e diversificada, para to-

dos os meses de 2017, uma série de atividades 

que permitirão ao visitantes, curiosos e interes-

sados, participar e descobrir mais sobre o edifí-

cio e as suas várias valências. 

Para o mês de maio, encontra-se previsto, a títu-

lo de exemplo, a Visita Noturna à Biblioteca (dia 

05 de maio às 21:00); Visita à Tapada Nacional 

de mafra (dia 07 de maio a partir das 9:30); Con-

certo a Seis Órgãos (dia 07 de maio, às 16:00); 

Claustros e pátio da Basílica do Palácio Nacional 

de mafra, com um espetáculo de luz e teatro 

com entrada livre (dias 19 e 20 de maio, 21:30 

e 23:00); Basílica do Palácio Nacional de mafra 

e Igrejas Paroquiais com órgãos históricos onde 

decorrerá o Festival Internacional de Órgão – Eu-

ropean Cities of Historical organs (ECHo) com 

entrada livre (dias 24 a 28) ou Claustro mafra 

ao fim da tarde – Conversas Vivências no real 

Edifício (dias 26 às 17:30). 

Estão envolvidos nesta comemoração a Direção 

Geral do Património Cultura/Palácio Nacional 

de mafra, a Câmara municipal de mafra, a Esco-

la das armas, a Tapada Nacional de mafra e a 

Paróquia de Santo andré de mafra com um pro-

grama conjunto para assinalar este Tricentenário.  

a programação completa até ao final do ano pode 

ser consultada no endereço www.palaciomafra.pt

a Biblioteca possui cerca 
de 30 mil volumes que 
datam dos séculos XV 
a XiX, sobre temáticas 
tão diversas como 
teologia, semonária, 
direito canónico e civil, 
História, Geografia e 
Viagens, Matemática, 
arte e Música e Medicina
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Um hOTEl  
QUE Prima PEla
arTE POrTUGUEsa 
dE BEm rEcEBEr
no lisbon Marriott Hotel conjugamos o conceito 
de hotel de negócios, perfeito para a realização de 
reuniões, com o conceito de resort citadino. um dos 
nossos pontos fortes é, sem dúvida, a arte portuguesa 
de bem receber, afirma o diretor-geral desta unidade 
hoteleira, elmar derkitsch

Elmar dErkiTsch
dirETOr-GEral  
dO lisBON marriOTT hOTEl
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“o feedback 
que temos 
dos hóspedes 
acerca do nosso 
serviço é muito 
positivo, o que 
nos coloca num 
ranking elevado 
comparativamente 
com outros hotéis 
da cadeia na 
europa”

O Lisbon Marriott Hotel acaba 

de ser distinguido internacio-

nalmente como Melhor empre-

gador em 2016, pelo programa 

AON Best employers. Qual a re-

levância deste prémio?

Trata-se de um reconhecimento 

que é, para nós, motivo de grande 

orgulho. Esta distinção é o resultado 

do nosso esforço estratégico no 

sentido de criar vantagens compe-

titivas através dos colaboradores, 

quer ao nível das relações, quer ao 

nível dos índices de compromisso 

dos nossos associados.

como apresenta este hotel de 

quatro estrelas, com serviço 

personalizado? 

Conjugamos o conceito de hotel de 

negócios, perfeito para a realização 

de reuniões, com o conceito de re-

sort citadino. Um dos nossos pontos 

fortes é, sem dúvida, a arte portu-

guesa de bem receber. o feedback 

que temos dos hóspedes acerca do 

nosso serviço é muito positivo, o 

que nos coloca num ranking eleva-

do comparativamente com outros 

hotéis da cadeia na Europa.

Se fosse um cliente, quais se-

riam os fatores diferenciadores 

que o levariam a optar por este 

hotel face a congéneres na ci-

dade? 

os elevados critérios e standards 

internacionais, a credibilidade da 

marca, o nosso programa de fide-

lidade e a localização, próxima do 

aeroporto e do centro da cidade, 

são alguns dos fatores que destaca-

ria. Gostaria também de salientar a 

nossa dimensão. o facto de sermos 

o maior hotel de Portugal, permite-

-nos ser um local de eleição para 

acolher eventos corporativos.

O luxo e a funcionalidade estão 

associados ao hotel. como se 

conjugam na prática estas cara-

terísticas?

Preocupamo-nos com os mínimos 

detalhes e damos a maior aten-

ção aos hóspedes e às suas preo-

cupações, bem como a todos os 

pormenores relativos aos eventos 

que realizamos. Nada é deixado ao 

acaso e o rigor nos detalhes é uma 

constante para garantir que toda a 

parte operacional decorra da me-

lhor forma possível, sem qualquer 

tipo de incidentes.

Quantos são os colaboradores 

do hotel, no total e por área, e 

quais são os principais critérios 

que a Marriott segue aquando 

do processo de seleção?

Temos cerca de 350 colaboradores, 

dos quais 90% trabalham em áreas 

operacionais e 10% no departa-

mento de vendas e áreas admi-

nistrativas. o nosso critério de se-

leção dos colaboradores baseia-se, 

essencialmente, na personalidade, 

experiência profissional e, claro 

está, nas habilitações académicas 

que possuem.

A formação contínua dos co-

laboradores constitui uma das 

apostas da marca com vista a 

uma maior eficiência e perso-

nalização da oferta?

Sem dúvida que assim é. Posso-lhe 

dizer, por exemplo, que no âmbi-

to do Programa “art of Hosting” 

todos os departamentos realizam 

diariamente uma formação de 15 

minutos no decorrer da qual são 

abordadas não só as “atividades & 

Eventos” de cada dia e questões re-

lacionadas com os hóspedes, como 

são também transmitidas informa-

ções relativas a cada departamen-

to. Em paralelo, o nosso departa-

mento de recursos Humanos defi-

ne um plano de formação mensal. 

os nossos managers e supervisores 

participam ainda, frequentemente, 

em ações de formação da marriott.

Questionado sobre se no de-

sempenho da sua atividade no 

hotel haveria algum episódio 

curioso que gostasse de parti-

lhar, Elmar Derkitsch recordou 

um relacionado com pontuali-

dade.

Começando por dizer que é 

austríaco, mas que nas suas 

veias corre, provavelmente, 

um pouco de sangue alemão, 

afirma que ao chegar a Portu-

gal questionava-se, frequen-

temente, sobre a razão pela 

qual a sua equipa chegava 

sempre atrasada às reuniões. 

“Geralmente, eu era o primeiro 

a chegar e os restantes parti-

cipantes apareciam 10 ou 15 

minutos depois”, diz, acrescen-

tando que lhe foi dito que em 

Portugal esses atrasos eram 

normais, algo que lhe custou 

a aceitar. Então, numa das reu-

niões seguintes, Elmar Derkits-

ch esperou que todos chegas-

sem à reunião que estava mar-

cada para as 14h30 – apesar 

de alguns só o terem feito às 

14h43 – e aproveitou a ocasião 

para perguntar à equipa se a 

próxima reunião deveria ser 

agendada para as 14h43, para 

que todos conseguissem che-

gar à hora marcada. “os meus 

colegas ficaram um pouco sur-

preendidos, mas, a partir desse 

dia, 95% das nossas reuniões 

passaram a realizar-se à hora 

marcada”, sublinha.

Uma questão de pontualidade

“temos uma 
forte presença 
de clientes 
que viajam em 
negócios e que 
nos elegem pela 
nossa localização, 
versatilidade 
de serviços e 
programa de 
fidelidade”
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OBjetIvOS PArA 2017

Quais são os principais objeti-

vos para este ano? 

Queremos continuar com o upgra-

de dos quartos e melhorar as con-

dições que oferecemos nas áreas 

públicas. Estamos focados no con-

ceito de resort citadino e, neste 

contexto, apostamos no nosso fan-

tástico jardim com piscina.

conquistar novos clientes é 

tão importante como fidelizar 

os que já contactaram com a 

marca. como é que estas duas 

estratégias são levadas a cabo?

Uma das primeiras ações que a 

“os períodos de 
época alta estão 
a aumentar, 
o que nos 
leva a ter de 
organizar o 
nosso inventário 
de uma 
forma muito 
cuidadosa”

Em 2017, pretendemos fortalecer e 

estreitar as nossas relações com os 

colegas da Starwood. 

Qual a relevância do turismo de 

Negócios na atividade do hotel? 

está apto a receber tanto pe-

quenos como grandes eventos? 

Temos uma forte presença de 

clientes que viajam em negócios 

e que nos elegem pela nossa 

localização, versatilidade de ser-

viços e programa de fidelidade. 

Dispomos também de várias sa-

las de reunião, que nos permitem 

acomodar grandes e pequenos 

eventos de natureza variada, sen-

do que as conferências represen-

marriott International fez neste 

âmbito foi partilhar os programas 

de fidelização – marriott rewards 

e Starwood Preferred Guest –, para 

que todos os clientes tirem partido 

das vantagens de ambos. Paralela-

mente, a nossa equipa de vendas 

analisa o mercado de forma regular 

e explora novas oportunidades de 

crescimento.

e no que se refere a eventuais 

novos planos que a marca possa 

ter para Lisboa? reforçar a pre-

sença será, eventualmente, um 

deles? 

Estamos sempre abertos para dis-

cutir e trabalhar em novos projetos. 
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OfertA dIfereNcIAdA

No que se refere a diferencia-

ção, como descreve a oferta dos 

denominados Pisos executivos?

os novos quartos renovados locali-

zam-se, precisamente, nos pisos su-

periores do hotel e oferecem um tra-

tamento mais personalizado. Estou a 

referir-me, por exemplo, a acesso ao 

Executive Lounge, uma área exclu-

siva para estes hóspedes, com vista 

privilegiada para a piscina e jardim.

em que consiste o programa 

Preference Plus, referenciado 

como único na hotelaria? 

É, na verdade, um programa exclu-

sivo e destina-se às empresas que 

reservam quartos nos hotéis para 

os seus colaboradores. Têm, assim, 

a oportunidade de ganhar pontos e 

de beneficiar de prémios fantásti-

cos, tais como refeições, estadas ou 

viagens.

em termos gastronómicos, como 

é que carateriza a oferta desta 

unidade hoteleira?

Temos dois espaços principais: o 

Tapas & Tiles, Café – Terrace e o 

restaurante Citrus Grill. o primeiro 

consiste num bar surpreendente, 

que dispõe de tapas deliciosas, co-

cktails de assinatura e refeições. Já 

o restaurante Citrus Grill serve pe-

quenos-almoços, almoços buffett e 

pratos grelhados tipicamente por-

tugueses, ao jantar.

NOvO ceNtrO de 
cONgreSSOS e AerOPOrtO

A projeção de Lisboa enquanto 

destino turístico de exceção tem 

tido influência no dia a dia do 

hotel? de que modo? 

Estamos a receber um elevado 

número de pedidos de última hora 

quer para reuniões, quer para con-

ferências. os períodos de época 

alta estão a aumentar, o que nos 

leva a ter de organizar o nosso 

inventário de uma forma muito 

cuidadosa. 

Há muito que se fala da neces-

sidade de Lisboa ser dotada de 

um novo centro de congressos, 

que lhe permita acolher even-

tos de maior dimensão. está 

de acordo? 

Estou completamente de acordo. 

Necessitamos de um centro de 

congressos que permita acomo-

dar até cerca de 5 mil participan-

tes. mais importante ainda seria 

criar uma plataforma de vendas 

orientada por objetivos bem de-

finidos, focada em apresentar e 

vender Lisboa no mercado inter-

nacional. Neste sentido, deveria 

ser criada uma plataforma consti-

“necessitamos 
de um centro 
de congressos 
que permita 
acomodar até 
cerca de 5 mil 
participantes”

tam uma parte muito importante 

do nosso negócio. 

O hotel “está estrategicamen-

te localizado entre o Aeroporto 

Humberto delgado e o centro 

da cidade”. de que modo esta 

circunstância influencia o perfil 

do cliente/hóspede?

o hotel oferece acesso privilegiado 

a todas as vias principais da cidade, 

quer para quem está em lazer ou 

em trabalho. os organizadores de 

eventos escolhem o nosso hotel 

porque se torna mais fácil manter 

os participantes juntos num único 

espaço. Por outro lado, o acesso 

à cidade de carro é muito fácil e 

rápido. 
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Sobre a evolução da marca em 

Lisboa, Elmar Derkitsch diz que 

a fusão da marriott com a Sta-

rwood criou maiores oportuni-

dades de crescimento. “Neste 

momento temos 10 unidades 

hoteleiras em Portugal, locali-

zadas desde o algarve ao Por-

to”, refere. 

No que concerne ao perfil do 

hóspede, o diretor-geral do 

Lisbon marriott Hotel diz que 

é composto por um mix de ne-

gócios e de lazer. “Tendo em 

conta os clientes que recebe-

mos em negócios, a principal 

nacionalidade é a portuguesa. 

Seguem-se os norte-america-

nos, franceses, ingleses e espa-

nhóis”, adianta.  

Evolução e crescimento

tuída pelos principais players pú-

blicos e privados, nomeadamente 

DmC´s, Governo e entidades/ins-

tituições da cidade.

de que modo o novo aeroporto, 

no Montijo, poderá contribuir 

também para uma melhor ofer-

ta turística de Lisboa?

o aumento do número de voos e 

a entrada de um maior número de 

turistas em Lisboa irão traduzir-se 

consequentemente no aumento da 

procura e da divulgação da capital 

portuguesa como destino turístico 

mundial.

PrOcurA AuMeNtA

como vê Lisboa enquanto des-

tino turístico e como classifica a 

sua oferta hoteleira? 

Lisboa tem vindo a subir no ranking 

de cidades com maior procura por 

parte de visitantes internacionais. 

a oferta é semelhante à de Barce-

lona. No entanto, uma das grandes 

vantagens que a capital portuguesa 

apresenta reside no facto de ser ain-

da um destino recente e dos preços 

serem inferiores aos praticados, por 

exemplo, naquela cidade espanho-

la. a oferta hoteleira de Lisboa está 

a melhorar e os novos hotéis conti-

nuam a ter mercado e procura graças 

à sua qualidade e diversidade.

em seu entender, qual deverá 

ser a estratégia a seguir para 

que a notoriedade do destino 

continue a crescer?

alterar a estrutura de turismo para 

uma organização mais focada em 

resultados com estratégias e objeti-

vos claros que permitam dar conti-

nuidade à notoriedade já alcançada 

– por exemplo, incluir entidades pri-

vadas na estrutura e responsabilizá-

-las pelas diferentes iniciativas.

“o aumento do 
número de voos e 
a entrada de um 
maior número de 
turistas em lisboa 
irão traduzir-se 
consequentemente 
no aumento da 
procura e da 
divulgação da capital 
portuguesa como 
destino turístico 
mundial”
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Lisboa tem fascinado muita gente por vários 

motivos. Também por motivos estéticos, como 

ficou bem evidente numa reportagem publicada 

a 12 de fevereiro na revista Architectural Digest, 

referência no jornalismo cultural norte-america-

no. o título, desde logo, funciona como um repto 

ao leitor: “aqui está porque a sua próxima via-

gem deve ser a Lisboa”.

razões para esta deslocação não faltam, as-

segura o autor da reportagem, Sam Cochran, 

recomendando um roteiro pelos azulejos que 

ornamentam a capital portuguesa – por vezes 

nos locais mais imprevistos. Por exemplo, numa 

escada de acesso ao metropolitano, ornamen-

tada por um painel de azulejos concebidos por 

maria Keil (1914-2012). Tradição e modernismo 

conciliam-se nestas expressões pictóricas, que 

ultrapassam o plano da decoração, assumindo-

-se como forma de arte.

o enviado especial da Architectural Digest des-

taca outro mural de azulejos: o de andré Saraiva, 

inaugurado em outubro de 2016 no Jardim de 

Santa Clara – oficialmente denominado Jardim 

Botto machado –, situado junto à Feira da Ladra.

55 mil azUlEJOs  
PiNTadOs à mÃO
Em declarações exclusivas à revista, o artista e 

empresário que divide o seu tempo entre várias 

cidades – Los angeles, Nova Iorque e Paris, além 

de Lisboa – revela que o seu mural é composto 

por 55 mil azulejos pintados à mão, tendo sido 

todos produzidos pela histórica fábrica da Viúva 

Lamego.

apesar de estar disponível ao público apenas há 

ano e meio, a obra de andré Saraiva já faz parte 

da iconografia de Lisboa: os turistas e simples 

transeuntes fazem-se fotografar com a obra em 

fundo. Sem que o autor se mostre preocupado 

com eventuais inscrições e grafitos que possam 

manchá-lo. “Porque é que acha que deixei tan-

to espaço em branco?”, ironiza, à conversa com 

Sam Cochran.

a equipa de reportagem da Architecture Digest 

fotografou também a fachada de azulejos junto 

arcHitectural digest

a iNcONFUNdíVEl EsTÉTica  
da caPiTal POrTUGUEsa
um dos maiores encantos de lisboa relaciona-se com a 
atmosfera cultural da cidade, onde o património histórico 
se harmoniza com criações modernas e o azulejo é um 
elemento fundamental de ligação entre o passado e o 
futuro. assim descreve a capital portuguesa o enviado 
especial da revista norte-americana architectural digest.

à loja a Vida Portuguesa, no largo do Intendente, 

apontando-a como outro símbolo da qualidade 

estética da capital mais ocidental da Europa.

mUsEU à BEira-TEJO
Este périplo por Lisboa inclui uma paragem obri-

gatória no museu de arte, arquitetura e Tecnolo-

gia, outro ícone muito recente da cidade, sobre-

tudo na sua frente ribeirinha. 

Concebido pela arquiteta britânica amanda Le-

vete, o edifício caracterizado pelos seus traços 

curvilíneos está coberto de placas de cerâmica 

que lhe conferem uma identidade muito espe-

cial.

“os puristas podem argumentar que as placas 

não são azulejos, na medida em que são fixadas 

numa estrutura de alumínio em vez de se recor-

rer a um método de aderência mais tradicional. 

mas a maior parte das pessoas estará demasia-

do seduzida pelas deslumbrantes vistas do rio 

a partir do telhado do edifício para se importar 

com esse pormenor”, escreve Sam Cochran, 

assumido amante dos azulejos que há mais de 

meio milénio enfeitam e valorizam tantos edifí-

cios da nossa capital.

sam cochran, nesta 
visita à lisboa do 
século XXi, sentiu-se 
igualmente deslumbrado 
ao percorrer as estreitas 
ruas mais antigas da 
capital portuguesa onde 
a todo o passo o azulejo 
irrompe, por vezes 
de forma totalmente 
inesperada



Lisboa Vista de Fora | 
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

33

L

no século XV: “os portugueses costumam absor-

ver o que consideram interessante nos outros, 

integrando isso na sua própria cultura.”

E novamente andré Saraiva, em jeito de remate 

ao tema: “o azulejo é realmente uma forma de 

expressão artística com potencialidade para per-

durar. Não desaparece com o rodar do tempo.”

dEscOBrir lisBOa  
a camiNhar
Lisboa, como geralmente sucede com as cida-

des mais aptas a seduzir quem as visita, me-

rece ser conhecida a caminhar. o enviado da 

revista norte-americana enumera alguns locais 

que considera imperdíveis. Locais tão diferentes 

como o Castelo de São Jorge, o Padrão dos Des-

cobrimentos, em Belém, ou o elevador de Santa 

Justa, na Baixa alfacinha.

os pontos de maior significado cultural são ni-

tidamente os seus preferidos. aqui se inclui o 

mosteiro dos Jerónimos, com especial menção 

para o claustro principal e para as antigas celas 

abobadadas dos monges que durante séculos as 

ocuparam. 

Cochran recomenda igualmente as “maravilho-

sas ruínas” do Convento do Carmo, assinalando 

que o visitante não deverá dispensar uma pas-

sagem pelo museu arqueológico instalado no 

antigo templo fundado na capital por D. Nuno 

Álvares Pereira. Edificada numa colina sobrancei-

ra ao rossio, chegou a ser a principal igreja góti-

ca de Lisboa, tendo sido parcialmente destruída 

pelo devastador terramoto de 1 de novembro 

de 1755.

outros pontos da capital recomendados pelo 

enviado especial da revista norte-americana 

justificam-se especificamente pelo seu interesse 

arquitetónico: a Gare do oriente, concebida pelo 

espanhol Santiago Calatrava e inaugurada em 

maio de 1998 para servir a Expo’98; e o reno-

vado museu Nacional dos Coches, alojado desde 

maio de 2015 nas novas instalações em Belém, 

que surgiram da inspiração do brasileiro Paulo 

mendes da rocha, galardoado com o prestigia-

do Prémio Pritzker – considerado o “Nobel da 

arquitetura”.

hOTÉis, rEsTaUraNTEs  
E lOJas
Este roteiro sugerido pela Architectural Digest 

recomenda ainda aos seus leitores hotéis, res-

taurantes e lojas na capital portuguesa.

No capítulo hoteleiro, o destaque vai para o qua-

se mítico Hotel ritz, inaugurado em 1959 e tam-

bém considerado um emblema arquitetónico 

de Lisboa, desde que foi desenhado por Porfírio 

Pardal monteiro a partir de uma encomenda fei-

ta pelo executivo de Salazar no início dessa dé-

cada. o então presidente do Conselho entendia 

que a capital portuguesa precisava de um hotel 

de categoria internacional para acolher turistas, 

o que viria a estar na génese do ritz, assim ape-

lidado em homenagem ao suíço Cesar ritz, que 

em 1898 abriu o seu primeiro estabelecimento 

hoteleiro em França e é considerado o pai da 

hotelaria moderna.

Em matéria de restaurantes, recomenda-se um 

local histórico da Baixa lisboeta: o Gambrinus, 

existente desde 1936 e transformado em esta-

belecimento de luxo em 1964, quando foi to-

talmente remodelado e ampliado pelo arquiteto 

maurício de Vasconcelos. 

o Bairro do avillez e o Palácio Chiado, ambos si-

tuados no centro histórico da capital, são outras 

sugestões que Cochran deixa aos leitores que 

queiram visitar Lisboa.

Finalmente, no capítulo dos estabelecimen-

tos comerciais, há três recomendações. Quem 

queira adquirir azulejos pintados à mão deve 

dirigir-se à loja Cortiço & Netos. Para conser-

vas – de algum modo outro ex-libris português 

– o ideal é uma deslocação à Conserveira de 

Lisboa. E quem queira luvas tem sempre a tra-

dicional opção da carismática Luvaria Ulisses. 

Que parece transportar-nos à Lisboa de outras 

eras.

azUlEJO É  
“FONTE dE OrGUlhO”

No fundo, estas “placas de cerâmica vitrificadas” 

constituem uma “forma de arte que permanece 

como fonte de orgulho e deleite nacionais” en-

tre os portugueses, escreve o enviado da revista 

norte-americana. Lembrando que já em 1889, 

quando Paris serviu de palco à exposição uni-

versal assinalada pela inauguração da Torre Ei-

ffel, Portugal destacou-se pelo seu pavilhão com 

painéis de azulejos suspensos ou aplicados em 

balcões. Decorado por rafael Bordalo Pinheiro, 

o pavilhão deslumbrou os visitantes de diversas 

nacionalidades que então acorreram à capital 

francesa.

Sam Cochran, nesta visita à Lisboa do século XXI, 

sentiu-se igualmente deslumbrado ao percorrer 

as estreitas ruas mais antigas da capital portu-

guesa onde a todo o passo o azulejo irrompe, 

por vezes de forma totalmente inesperada.

E cita alexandre Nobre Pais, curador no museu 

Nacional do azulejo, com uma curiosa alusão a 

um traço identitário dos portugueses: “Nós não 

nos levamos demasiado a sério. Somos um pou-

co como a argila – somos moldáveis.” assim su-

cedeu também com a arte do azulejo, importada 
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a descoberta das MelHores ondas e de noVos locais

QUaNdO Os sUrFisTas TamBÉm diTam  
as TENdÊNcias NO TUrismO

À primeira vista pode parecer que o surf não tem nada a ver com as tendências 
no setor turístico, mas tal não é verdade. Movidos pelo desejo de encontrar 
as melhores ondas para a prática da modalidade, os surfistas trazem também 
consigo a descoberta de novos locais – muitos deles idílicos – onde o valor 
turístico tem grande potencial para atrair os apaixonados pela prática, mas 
também o desenvolvimento da economia local e das regiões. 

Há locais que são mundialmente conhecidos 

como perfeitos para a prática do surf e, por esse 

motivo, atraem adeptos, praticantes e simpa-

tizantes da modalidade até às suas praias. as 

ondas perfeitas, muitas vezes acompanhadas de 

praias paradisíacas e cenários naturais de cortar 

a respiração, são o mote perfeito para atrair um 

grande número de desportistas, mas também 

de turistas até essas zonas. Exemplo disso são 

países como a Indonésia, austrália, Havai e, 

também, Portugal, que por terem excelentes 

locais para a prática do surf, se impõem como 

destinos turísticos de referência, antecipando 

tendências. 

Esta realidade é confirmada por um estudo re-

centemente divulgado pela Universidade de 

oxford, onde o mesmo sugere que a qualida-

de das ondas de um determinado local pode 

contribuir para o desenvolvimento da região e 

aumento económico em 2,2% ao ano. Segun-

do Sam Wills, co-autor do estudo e economista 

na Universidade de Sydney, na austrália: “reali-

zámos 4 séries de experiências e todas confir-

maram que um local com boas ondas aumenta 

significativamente o seu crescimento”. 

o estudo, divulgado em finais de março, foi ins-

pirado pela viagem de Sam Wills a Taghazout, 

marrocos, onde o mesmo constatou e descobriu 

que uma cidade agora dominada pela prática 

da modalidade e por surfistas havia sido inicial-
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sempre que os 
surfistas descobrem 
um novo ‘hot spot’ 
de alta qualidade 
para a prática do 
surf e começam a 
frequentá-lo, trazem 
consigo todo um 
canal de investimento

mente uma pequena vila de pescadores quase 

apagada do mapa. Tendo isto como ponto de 

partida, Wills decidiu estudar e explorar as ten-

dências globais relativamente à prática de 1992 

a 2013, constatando o impacto que o surf tem 

sobre uma determinada área ou região. 

Facilmente constatou que face ao período de 

tempo estudado, os países que mais se desen-

volveram impulsionados pela prática do surf 

foram a Costa rica, Peru, malásia, Vietnam, a 

austrália ocidental e a Nova Zelândia.

ainda de acordo como investigador, a tendência 

que se verifica é que sempre que os surfistas 

descobrem um novo ‘hot spot’ de alta qualidade 

para a prática do surf e começam a frequentá-lo, 

trazem consigo todo um canal de investimento 

que, ao crescer, suporta toda a indústria turística 

que se desenvolve na região. Com mais surfis-

tas e turistas são necessárias mais infraestrutu-

ras – hotéis ou hostels, cafés ou restaurantes, 

supermercados e comércio – e o que começa 

muitas vezes por ser uma pequena e esquecida 

vila piscatória rapidamente cresce para se tornar 

num centro de turismo virado para a prática da 

modalidade ou comunidade de surf. 

Portugal, país virado para o mar de norte a sul 

com uma extensa costa e locais de eleição para 

a prática da modalidade, não é exceção e há 

muito que se tornou referência mundial para os 

amantes da modalidade. São vários os exemplos 

de pequenas vilas piscatórias que cresceram 

tendo o surf como uma dos impulsionadores da 

economia local e do turismo, nomeadamente na 

região de Lisboa. Talvez o exemplo mais conhe-

cido e reconhecido internacionalmente seja o 

da Ericeira, que começou por ser uma pequena 

e pobre vila de pescadores, para hoje ser uma 

referência mundial da prática da modalidade. a 

praia de ribeira d’Ilhas é hoje reserva mundial 

de Surf, a única existente na Europa e a segunda 

a receber a distinção a nível mundial, tornando-

-se um dos sítios de eleição para a realização de 

Campeonatos mundiais – há 30 anos que recebe 

o Campeonato mundial de Surf – tendo dinami-

zado e desenvolvido todo o comércio local da 

região, uma vez que oferece ondas de diferen-

te qualidade e consistência, chamariz essencial 

para atrair milhares de surfistas e turistas oriun-

dos de todo o mundo.

a praia Grande, no Guincho, caracterizada pela 

sua ondulação e ventos fortes, atrai bastantes 

desportistas, mas igualmente muitos turistas, já 

que o passeio até à mesma é dos mais bonitos 

da região de Lisboa, sempre à beira-mar, com 

uma vista que não deixa ninguém indiferente. 

Já a Praia de Carcavelos, uma das mais concor-

ridas da região de Lisboa, é procurada tanto 

por turistas como por amantes do surf e do 

bodyboard. o areal convida aos veraneantes 

a desfrutar do espetáculo proporcionado pe-

los surfistas desde a praia, sendo igualmente 

muito procurada para iniciantes da modalida-

de através da presença de várias escolas de 

surf, algumas delas indicadas para os mais 

pequenos.

Por fim, a Costa da Caparica, onde praias como 

Barbas, Praia Nova ou CDS, são conhecidas como 

locais ideais para praticar surf já que todas elas 

possuem características muito semelhantes. 

Existe ainda na zona cerca de 3 escolas de surf 

que ajudam à aprendizagem da modalidade. 

Há no entanto um alerta ou conclusão que foi 

assinalada pelo estudo publicado: a tendência 

também funciona no sentido inverso, ou seja, à 

medida que os turistas deixam de ter interesse 

num determinado local, as receitas e o turismo 

também diminui. algo que consideramos não se 

aplicar à região de Lisboa.
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assOciaTiVismO

ÓrgÃOS SOcIAIS
AtIvIdAdeS INStItucIONAIS
 > Dia 6 de março – Conferência de Imprensa Peixe em Lisboa 2017 

(Pavilhão Carlos Lopes);

 > De 15 a 19 de março – Bolsa Turismo de Lisboa;

 > Dia 30 de março – reunião de Direção da aTL;

 > Dia 30 de março – Inauguração do Peixe em Lisboa 2017;

 > De 30 de março a 9 de abril – Peixe em Lisboa 2017.

deSeNvOLvIMeNtO dO ASSOcIAtIvISMO
revIStA dO turISMO de LISBOA

Edição do 159.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 março foram feitas as seguintes consultas:

alojamento 46

agências de Viagem 17

animação Turística 1

associações Empresariais e Profissionais 2

Casas de Fado 2

Centros Comerciais 1

Equipamentos e Parques Temáticos 1

Passeios e Circuitos Turísticos 6

rent a Car 1

restaurantes 17

Transferes 7

tOtAL 101

geStÃO dOS PrOceSSOS de AdeSÃO
Durante o mês de março foram enviadas 53 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 março foram enviados os seguintes mailings:

 > mapa de ligações aéreas para Lisboa;

 > Follow me Lisboa via email;

 > Conferência de Imprensa Peixe em Lisboa 2017;

 > Concessão da Exploração de um restaurante na ala Poente do Terreiro 

do Paço;

 > Concessão da Exploração do “Café Central” no Torreão Nascente do 

Terreiro do Paço;

 > Peixe em Lisboa 2017.

FEVErEirO 2017

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 – 84

 > Instagram – 58

vISItAS AO SIte: 57 957

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 – Jornal “Der Tagesspiegel”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > ALeMANHA – Jornal “Sudwest Press”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > BÉLgIcA – “Grp Benelux”. Programa realizado em Lisboa e na região 

de Lisboa. Presentes 3 elementos dos seguintes meios de comunicação: 

“Exclusief press”; Blogue “Dichtbij en Ver Weg”; “reisreporter press”;

 > BÉLgIcA – Guia turístico “Tussen reis en roots”, em colaboração com o 

TP. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

 > BrASIL - revista “Vogue”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

 > BrASIL – TV “Globosat/ Destino Certo”. Programa realizado em Lisboa 

e na região de Lisboa. Presentes 7 elementos;

 > BrASIL – “Grupo TaP”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 9 

elementos dos seguintes meios de comunicação: Jornal “o Globo”; Jornal 

“a Tarde”; Jornal “Estado de minas”; Jornal “Diário de Pernambuco”; Jornal 

“Tribuna do Norte”; Jornal “Correio Braziliense”; revista “amazónia”;

 > BrASIL – Blogue ”viaje com a Cris”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

 > BrASIL – revista “avianca”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

2 elementos;

 > cANAdÁ – revista “Travel age West”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 4 elementos;
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 > cAZAQuIStÃO – Expo Cazaquistão. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

 > cHINA – revista “T+Urbanspace”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

 > eSPANHA – Série Documental “Caminhos de Irmandade”. Programa 

realizado em Lisboa. Presentes 4 elementos;

 > eSPANHA – Prémio Imprensa espanhola. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 2 elementos;

 > eSPANHA – revista “Ejecutivos”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > eSPANHA – Jornal online “Expreso”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

 > euA – revista “Forbes”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 

elemento;

 > euA – TV “Netflix”. Programa realizado em Lisboa e na região de 

Lisboa. Presentes 10 elementos;

 > euA – revista “The architects Newspaper”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

 > euA – Sítio “Justluxe”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 

elemento;

 > euA – Blogue “othe places we go”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

 > euA – Blogue “Kirsten maxwell”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 5 elementos;

 > euA – Programa TV “House Hunters”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 3 elementos;

 > euA – TV “CNN Life”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

 > frANÇA – revista “Country Hotels”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

 > frANÇA – Freelance “olivier Cotte”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > frANÇA – ação de High-profile “Cuisine actuelle”. Programa realizado 

em Lisboa. Presentes 2 elementos;

 > frANÇA – Guia turístico “routard”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > frANÇA – revista “Les Inrockuptibles”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > frANÇA – revista “Le Quotidien d’art”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > frANÇA – TV “Canal+”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 4 

elementos;

 > HOLANdA – “Grp Benelux”. Programa realizado em Lisboa e na região 

de Lisboa. Presentes 3 elementos dos seguintes meios de comunicação: 

revista “Between Business”; revista “Voeks”;

 > HOLANdA – Freelancer “Tünde Vollenbroek”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

 > HOLANdA – revista “reisgids”, em colaboração como TP. Programa 

realizado em Lisboa e na região de Lisboa. Presente 1 elemento;

 > HOLANdA – TV “rTL”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 4 

elementos;

 > HOLANdA – revista “Elle”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 

elemento;

 > ÍNdIA – Freelancer “Prachi Joshi”. Programa realizado em Lisboa e na 

região de Lisboa. Presente 1 elemento;

 > IrLANdA – revista “Irish Travel Trade News”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

 > IrLANdA – (Tivoli Seteais) Jornal “Irish Sunday Times”. Programa 

realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

 > ItÁLIA – Blogue “Non Solo Turisti”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

 > ItÁLIA – revista “Vogue”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 

elemento;

 > ItÁLIA – TV “raI1”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 4 

elementos;

 > ItÁLIA – Freelancer “Luca raffaeli”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > ItÁLIA – Jornal “Il manifetso”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

 > ItÁLIA – revista “abitare”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 

elemento;

 > ItÁLIA – revista “artribune”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 

elemento;

 > reINO uNIdO – Grupo “Tivoli Seteais”. Presentes 3 elementos 

dos seguintes meios de comunicação: revista “Grazia”; Jornal “Daily 

Telegraph”; revista “Spears Wealth management”;

 > reINO uNIdO – Blogue “Joli House”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > reINO uNIdO – revista “Wallpaper”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > reINO uNIdO – Jornal “Daily record”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > reINO uNIdO – revista “Sleek”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento.

PArcerIAS cOM OPerAdOreS turÍStIcOS
 > ItÁLIA – Parceria de promoção com operador Volagratis.it;

 > reINO uNIdO – Parceria de promoção com operador Lastminute.com.

fAM trIPS cOM OPerAdOreS e AgeNteS de vIAgeNS
 > frANÇA – Fam trip Ethiques Voyages/ TdP. Presentes 9 participantes. 

Programa realizado em Lisboa e região;

 > frANÇA – Fam trip Intermedes/andréTours. Presentes 41 participantes. 

Programa realizado em Lisboa;

 > MuLtIMercAdOS – Fam trip IWrT 2017. Presentes 20 participantes. 

Programa realizado em Lisboa e região;

 > MuLtIMercAdOS – Fam trip BTL 2017. Presentes 4 participantes. 

Programa realizado em Lisboa e região;

 > euA – Fam trip USa/abreu. Presentes 14 participantes. Programa 

realizado em Lisboa e região;

 > HOLANdA – Fam trip Sunair/mTSGlobe. Presentes 18 participantes. 

Programa realizado em Lisboa.

APOIO MeIOS de cOMuNIcAÇÃO
 > ALeMANHA – Guia “Baedeker Smart Guide”;

 > ALeMANHA – agência de notícias “DPa Themendienst”;

 > ALeMANHA – TV “Hr-fernsehen”;

 > BrASIL – Jornal “Gazeta do Povo”;

 > BrASIL – Jornal “o Globo”;

 > BrASIL – Jornal “Tribuna do Norte”;

 > dINAMArcA – revista “Ude & Hjemme”;

 > eSPANHA – TV “antena3”;

 > eSPANHA – revista online “Go Ford”;

 > euA – TV “CNN”;

 > euA – revista “Delta Sky magazine”;

 > euA – Jornal “USa Today”;

 > frANÇA – revista “mag’Centre”;

 > frANÇA – TV “France2”;

 > ItÁLIA – revista “F”;

 > ItÁLIA – revista “Io acqua e Sapone”;
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 > ItÁLIA – revista “Io Dona”;

 > ItÁLIA – revista “La Freccia”;

 > NOruegA – revista “reisliv”;

 > POrtugAL – revista online “Via-Verde”;

 > SuÍÇA – Jornal “Genève Home Information”;

 > reINO uNIdO – Freelance – Emily mcauliffe;

 > reINO uNIdO – Blog “Travel BlissNow”;

 > reINO uNIdo – revista “Post office”.

PrOmOÇÃO mi – mEETiNGs iNdUsTrY

PrOMOÇÃO e APOIO A cONgreSSOS e INceNtIvOS
 > Congresso médico 2021 – Candidatura de Lisboa;

 > Lisboa, capital Europeia do Desporto 2021 – apoio candidatura com 

conteúdos/CmL;

 > Evento 2020 – Candidatura de Lisboa;

 > Congresso 2018 – Candidatura de Lisboa;

 > reunião com diversos organizadores de eventos com potenciais 

congressos;

 > EaaCI 2019;

 > reunião com organização Evento Carros antigos e atrelagem.

APOIO A edIÇÕeS eM LISBOA
 > FFamCE Congress;

 > SaP Conference;

 > ESHNr;

 > Hubbard Geological Survey Expedition;

 > aBaCCo INTErNaTIoNaL;

 > CHam International Conference;

 > ECrIN;

 > Imed Conference;

 > HaIr oN STaGE LISBoa;

 > ESPCI;

 > United Succes.

APOIO A edIÇÕeS ANterIOreS A LISBOA
 > aDHD;

 > EuChemS;

 > Homogeneous Catalysis.

fuNdO de APOIO A cONgreSSOS
 > Fundo Tdp + TL = 7;

 > Fundo TL =9.

cAMPANHA de PuBLIcIdAde eSPecÍfIcA
 > Publicação de conteúdos em alguns suportes;

 > Preparação de Briefing para consulta ao mercado.

fAM trIPS e vISItAS de INSPeÇÃO
 > VI The Union 2020;

 > Vi Kenes;

 > VI UTC;

 > mErCaDo SUÉCIa – ação iniciativa do associado Eventivos. Presentes 8 

Buyers. apoio com refeição em restaurante associado;

 > mErCaDo arÁBIa SaUDITa – ação do nosso associado Vista DmC 

e minor. Presentes 10 Buyers. apoio com refeição em restaurante 

associado.

MAterIAL PrOMOcIONAL
 > manual de Trabalho – atualização do manual online;

 > atualização da apresentação LCB;

 > Produção de convite – “Save the date”;

 > Pens para Sales Blitz.

PrOmOÇÃO GOlFE

PreSS trIP
 > MuLtIMercAdOS – Press trip “Lisboa Golf Coast”. Programa realizado 

em Lisboa e região. Presentes 8 jornalistas.
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PArcerIAS cOM OPerAdOreS turÍStIcOS
 > HOLANdA – Parceria de promoção com operador Time4golf.

PrOmOÇÃO dE OUTrOs PrOdUTOs

BIrdWAtcHINg
 > Consulta ao mercado e preparação de plano de media.

PlaNO dE cOmErcializaÇÃO  
E VENdas

PArtIcIPAÇÃO dAS eMPreSAS eM feIrAS e OutrOS 
certAMeS (fItur, ABAv, ItB, WtM, vAKANtIBeurS, 
MItt, ttg INcONtrI, eIBtM, IMeX frANKfurt, IMeX, 
AMÉrIcA, IgtM, BMW OPeN, ScANdINAvIAN MASterS 
e OutrOS certAMeS)

 > MuLtIMercAdOS – Gestão da participação da arPT Lisboa e do seu 

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

tOurNAtur
 > aprovação módulo de destino;

 > Preparação do envio de materiais promocionais.

SÃO PAuLO trAveL WeeK
 > aprovação módulo de destino.

SuPerINceNtIvOS

LISBOA INvIteS (MI)
 > SFrrI 2018;

 > EaS 2018;

 > EFaS 2018;

 > EBmT 2018;

 > aDHD 2019.

SALeS BLItZ MI
 > MercAdO ALeMANHA – ação iniciativa do LCB com a presença de 1 

Equipe composta por 3 associados LCB durante 3 dias.

PrOGrama da iNiciaTiVa das 
EmPrEsas

PrOgrAMAS cOM gruPOS de eMPreSAS
 > análise de candidaturas ao PCV 2017:

 > Vila Galé;

 > orizonte Golfe;

 > Tivoli;

 > Porto Bay;

 > Heritage.

PrOgrAMAS cOM eMPreSAS INdIvIduAIS
 > análise de candidaturas ao PCV 2017:

 > TaDmC;

 > Palácio Estoril;

 > osíris;

 > Hotel do Sado;

 > Wide Travel;

 > Sheraton Lisboa;

 > Corinthia Lisboa;

 > Belas Clube de Campo;

 > Birds & Nature;

 > Lisbon by Boat;

 > Carristur;

 > TaP.

mElhOria da iNFOrmaÇÃO  
E QUalidadE dE sErViÇO

PrOdutOS PArA turIStAS
LISBOA StOrY ceNtre: 9.645 VISITaNTES

ArcO dA ruA AuguStA: 13.745 VISITaNTES

eXPOSIÇÃO PAvILHÃO cArLOS LOPeS: 14.718 VISITaNTES

INfOrMAÇÃO turÍStIcA
tOtAL turIStAS AteNdIdOS: 158.867

LISBOA: 143.417

SINtrA: 13.504

erIceIrA: 1.476

ArrÁBIdA: 470

PedIdOS de INfOrMAÇÃO eScrItOS reSPONdIdOS: 402

PrOGrama dE dEsENVOlVimENTO  
dE EXPEriÊNcias mUlTicENTralidadE

LISBOA cArd: 16.878 CarTÕES VENDIDoS

PrOGrama dE dEsENVOlVimENTO  
da cENTralidadE dE lisBOa

deSeNvOLvIMeNtO de OfertAS LIgAdAS AOS 
MIrAdOurOS e crIStO reI (ALMAdA)
 > apresentação Pública mapa Cacilhas-Cristo rei;

 > reunião mapa Cacilhas-Cristo rei. Edições noutros Idiomas (Esp; Fr; al).

PrOGrama dE dEsENVOlVimENTO  
da cENTralidadE dE siNTra

MItOS e LeNdAS de SINtrA: 632 VISITaNTES

PrOGrama dE dEsENVOlVimENTO  
da cENTralidadE da arrÁBida

eStruturAÇÃO dO PrOdutO, turISMO de NAtureZA e 
gAStrONOMIA e vINHOS
 > reunião Empresa Biovilla. PCV Turismo Natureza;

 > reunião Percursos Pedestres na arrábida;

 > reunião aTL/observatório. regras PCV´s 2017.

PrOGrama dE dEsENVOlVimENTO  
da cENTralidadE O arcO dO TEJO

eStruturAÇÃO dO PrOdutO, turISMO NÁutIcO, 
eQueStre e NAtureZA
 > reunião aTL/observatório. regras PCV´s 2017.
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a Lisboa antiga trabalha exclusivamente com 

o produto cultural Fado, nas vertentes Eventos e 

Tours. Com o objetivo de levarem o fado a todos, 

disponibilizam serviços de eventos de fado em fes-

tas privadas, casamentos, team buildings e unida-

des hoteleiras, com artistas reconhecidos no meio. 

No que respeita às Tours, possuem guias especiali-

zados em Fado, promovendo a proximidade a este 

género musical, aos fadistas e aos músicos. Uma 

das características diferenciadoras da Lisboa antiga 

é a sua proximidade com as pessoas e a vontade 

de desmistificar o Fado, acabando com a postura 

passiva e levando ao maior número de pessoas 

uma maior compreensão dos poemas, melodias 

e da história do Fado, considerando imprescindí-

vel esta relação de Lisboa e sua envolvente com 

este género musical. Possuem igualmente três ti-

pologias de tours que oferecem aos seus clientes: 

7 Fados 7 Colinas, que oferece a possibilidade de 

conhecer o fado e Lisboa à tarde, numa caminha-

da pelos bairros típicos de Lisboa onde o Fado é 

BOas-ViNdas

_LISBON SURF CONNECTION

a Lisbon surf Connection é uma empresa que 

contempla uma escola de surf e surf tours com 

serviços diferenciados. Na escola de surf os clien-

tes podem usufruir de aulas privadas, aulas em 

grupo, aulas em formato de “team building”, 

aulas familiares, clínicas de surf (a decorrer ape-

nas nas férias escolares), aulas para estudantes 

internacionais/Erasmus e programas de treino.

os surf tours podem ser diários, como o surf day, o 

surf and culture - onde se mistura a experiência de 

surf com a experiência/visita cultural, o surf guide 

direcionado para surfista intermédios e avançados 

- onde se procuram as melhores ondas consoan-

te as necessidades e o nível do surfista, e por fim 

o surf tour à Nazaré, onde o destino é a vila da 

Nazaré, com a possibilidade de observar as ondas 

gigantes na Praia do Norte.  Nos surf tours com 

alojamento, a Lisbon surf Connection dispõe de 

programas de 7 dias/6 noites e de 4 dias/3 noites 

para os seguintes destinos: alentejo (Porto Covo) 

Porto, Lagos e Peniche.

Direcionada para um target alargado, que pode ir 

dos 5 aos 65 anos, a Lisbon Surf Connection abrange 

não só os clientes nacionais como os turistas, ofe-

recendo sugestões que vão ao encontro das esco-

lhas e preferências de cada um. asseguram ainda o 

transporte, seja da escola para o hotel ou hostel, ae-

roporto ou escola/universidade para o local onde se 

realizam as aulas de surf, apresentando igualmente 

orçamentos de acordo com as decisões do cliente e 

os destinos onde o mesmo pretende ficar, permitin-

do flexibilidade de escolha. Desta forma, é possível 

a um cliente ficar um determinado número e dias 

num local à sua escolha e os restantes em outro 

sítio que queria experimentar, sem ter o mesmo de 

se preocupar com mais nada. 

a Lisbon Surf Connection associou-se ao Turismo 

de Lisboa com intuito de ter uma maior visibilidade 

junto dos turistas, assim como a possibilidade de es-

tar presente nas várias plataformas que o Turismo 

coloca à disposição dos seus associados, permitindo 

uma maior partilha das atividades praticadas e um 

maior alcance das mesmas. 

rua Numidico Bessone, 10, 7.º esq., 

Paço de Arcos

tel.: 916 745 094

www.lisbonsurfconnection.com

_LISBOA  
ANTIGA FADO 
TOURS & EVENTS 

rei; Fado Vadio, que mostra a todos aqueles que 

querem vivenciar uma experiência diferente, que 

“tudo pode acontecer” numa casa muito típica, 

onde qualquer um pode cantar (profissionais e 

não profissionais); já a tour Casa Portuguesa é 

o programa mais luxury e exclusivo, na medida 

em que em parceria com as mais prestigiantes 

casas de Fado de Lisboa, disponibiliza um servi-

ço de cozinha e espetáculo de Fado de elevada 

distinção, quer a nível nacional quer internacional.

Este novo associado do Turismo de Lisboa con-

sidera a associação à aTL de alto nível de cre-

dibilidade no setor, com importante caráter de 

divulgação de novos serviços, assente na mo-

dernidade, qualidade e empreendedorismo. 

rua visconde de Santarém, 75B, Lisboa

tel.: 936 077 966

www.lisboaantiga.pt
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transportadora  
aÉrea portuguesa 

NOmEada Em sEis 
caTEGOrias dOs 
WOrld TraVEl 
aWards

a TaP é candidata aos World Travel awards em 

seis categorias, um galardão que é considerado 

os “óscares” da indústria de viagens e turismo.

 a companhia aérea portuguesa está nomea-

da nas categorias “melhor Companhia aérea”, 

“melhor Classe Executiva”, “melhor Classe Eco-

nómica”, “melhor Companhia aérea para Áfri-

ca”, “melhor Companhia aérea para a américa 

do Sul” e “melhor revista de Bordo”, com a UP 

magazine.

Em edições anteriores, a TaP foi eleita pelos 

World Travel awards como Companhia aérea da 

Europa  Líder para África e Companhia aérea da 

Europa Líder para a américa do Sul em 2016, 

2015 e em 2014 – e revista de Bordo Líder na 

Europa (2016 e 2015) –, Companhia aérea Líder 

mundial para África em 2011 e 2012  e detém 

igualmente o título de Companhia aérea Líder 

mundial para a américa do Sul, em 2009, 2010, 

2011 e 2012.

os World Travel awards resultam de uma pré-

seleção de nomeados, realizada por um painel 

de profissionais de topo a nível mundial da in-

dústria das viagens e turismo e a escolha dos 

vencedores em cada uma das categorias é feita 

por votação online, que nesta edição decorre 

até ao dia 6 de agosto em www.worldtravela-

wards.com/vote.

Aeroporto de Lisboa – edifício 25, 8.º 

andar, Lisboa

tel.: 218 415 000

www.tap.pt

bairro alto Hotel

NOmEadO Para 4 PrÉmiOs NOs WOrld TraVEl aWards
Na edição de 2017 dos World Travel awards, 

o Bairro alto Hotel está nomeado para quatro 

prémios: melhor Boutique Hotel de Portugal e 

melhor Hotel de Portugal, melhor Boutique Hotel 

da Europa e melhor Hotel Icónico (Landmark) da 

Europa. 

o Bairro alto Hotel, que celebra este ano o 12.º 

aniversário, conquistou ao longo dos anos um 

total de 23 distinções. Nos World Travel awards 

venceu 10 prémios, sendo que durante cinco 

anos consecutivos recebeu a distinção de Portu-

gal’s Leading Boutique Hotel e durante três anos 

o prémio Europeu de Europe’s Leading Landmark 

Hotel.

No próximo ano, no segundo semestre de 

2018, o Bairro alto Hotel entra numa nova fase 

com o projeto de expansão que irá reabilitar 

e devolver à cidade todo um quarteirão numa 

zona nobre, permitindo o crescimento da uni-

dade para 87 quartos e suites, mais oferta para 

reuniões e a introdução de um novo conceito 

gastronómico. Pelas mãos do arquiteto Eduardo 

Souto de moura irá surgir um novo Bairro alto 

Hotel. 

Praça Luís de camões, 2, Lisboa

tel.: 213 408 288

www.bairroaltohotel.com
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centro de congressos  
de lisboa

rEcEBE 28.ª EdiÇÃO 
dO sTOckmarkET

Nos dias 26 e 27 de maio, o Centro de Con-

gressos de Lisboa receberá mais uma edição do 

Stockmarket, o maior mercado de escoamento 

de stocks pioneiro em Portugal, com a presen-

ça das melhores lojas e marcas com descontos 

que podem chegar aos 80%. No total são mais 

de 300 marcas de roupa, decoração, relojoaria, 

cosmética, joalharia, brinquedos, livros ou aces-

sórios disponíveis para todos os gostos. os bilhe-

tes individuais têm um custo de 5 euros/dia e 

os familiares têm um valor de 15 euros, sendo 

válidos para quatro elementos. 

Praça das Indústrias, Lisboa

tel.: 213 601 400

www.lisbonvenues.pt

Museu do oriente

cOm aUlas 
rEGUlarEs dE 
ViOliNO Para 
adUlTOs

Para quem gosta de música, mas ainda não con-

cretizou o sonho de aprender a tocar um instru-

mento ou acha que já não tem idade para isso, 

o museu do oriente organiza aulas semanais 

de violino. Em sessões de uma hora, todas as 

terças-feiras, às 13h00, os participantes têm a 

oportunidade de aprender a ler música e dar os 

primeiros passos na execução deste instrumento 

que se pensa ter “nascido” na China. os violinos 

são facultados aos participantes, em cada aula.

as aulas são orientadas por rita mendes, licen-

ciada em Violino pelo Conservatório Nacional 

de Lisboa e em Pedagogia do Violino pelo Con-

servatório de roterdão (Holanda). atualmente, 

leciona violino na Escola de música de Linda-a-

Velha e é responsável pelo projeto Violinos do 

Século, na Fundação o Século, e é mentora do 

projeto Violinos em Festa, que visa a divulgação 

do violino junto do grande público.

a música vem assim reforçar a oferta de ativi-

dades regulares do museu do oriente, que a par 

da programação expositiva, divulga as tradições 

culturais asiáticas através de cursos ou ateliers 

práticos dedicados aos mais diversos temas. 

além do ensino do violino, podem ser frequen-

tadas aulas de Tai Chi, Chi Kung, Tenchi Tessen, 

Ioga e Dança oriental.

Av. Brasília, doca de Alcântara Norte, 

Lisboa

tel.: 213 585 200

www.museudooriente.pt

centro cultural de belÉM 

cOm NOiTE 
dE Jazz 

No próximo dia 5 de maio, o Pequeno auditório 

do Centro Cultural de Belém recebe a orquestra 

de Jazz do Hot Club de Portugal , para uma noite 

de jazz de elevada qualidade. a orquestra de 

Jazz do Hot Club de Portugal surgiu em 1991, 

reunindo alguns dos melhores músicos de jazz 

nacionais. No concerto desta noite poderá ouvir-

-se o que de melhor se faz nesta matéria em 

Portugal.

Praça do Império, Lisboa

tel.: 213 612 400

www.ccb.pt
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Museu nacional da MÚsica

cOm rEciTal dE 
ViOliNO E PiaNO

No próximo dia 5 de maio, o museu Nacional 

da música recebe marija mihajlovic e ana Ber-

nardo para um recital de violino e piano. marija 

mihajlovic e ana Bernardo encontram-se inte-

gradas na unidade de investigação pertencen-

te à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

de Lisboa, o Grupo de Investigação em música 

Contemporânea do Centro de Estudos de So-

ciologia e Estética musical e o seu foco de in-

teresse é a música de câmara contemporânea. 

Com este concerto o duo pretende partilhar o 

património musical dos países de origem das in-

térpretes – Portugal e Sérvia – visitando também 

a música brasileira, uma vez que ambas nutrem 

uma ligação a este universo, cruzado em etapas 

diversas das suas vidas artísticas. a escolha do 

repertório pretende esbater barreiras existentes 

no campo específico da música contemporânea, 

que se encontra geralmente restringida a públi-

cos especializados.

rua joão freitas Branco, Lisboa

tel.: 217 710 990

www.museudamusica.pt

castelo de sÃo Jorge 

assOcia-sE à NOiTE 
dOs mUsEUs cOm 
PrOGramaÇÃO à 
mEdida

No próximo dia 20 de maio, o Castelo de São Jorge 

associa-se à Noite dos museus, no âmbito das co-

memorações do Dia Internacional dos museus com 

mais “Uma Noite no Castelo”. Começando com a 

estreia da peça “as Bodas” inspirada na obra “as 

Bodas de Sangre” de Federico García Lorca, nesta 

noite especial o Castelo de São Jorge apresenta ain-

da “Pessoas do Lado de Lá” com o Chapitô, artes 

Bélicas, Danças com História, arqueologices e o 

Cortejo real da meia-Noite. Entrada gratuita a partir 

das 20h30.

rua de Santa cruz, Lisboa

tel.: 218 800 620

www.castelodesaojorge.pt

Museu de arte
arQuitetura e tecnologia

cONVida a Passar 
NOiTEs NO mUsEU
a partir de 17 de maio será possível passar a noite 

no maTT – museu de arte, arquitetura e Tecnologia. 

a instalação aPQHome é um projeto que comporta 

um espaço doméstico – casa e seus objetos – e um 

jardim, dentro do espaço expositivo do maaT, em 

Lisboa. os participantes terão a oportunidade de 

passar duas noites no museu, ocupando este espaço 

doméstico num programa que decorre entre 17 de 

maio e 30 de julho e que visa performatizar o quo-

tidiano numa experiência total de fusão arte/vida.

Avenida Brasília, central tejo, Lisboa

tel.: 210 028 130 

www.maat.pt
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neWsMuseuM
Media age eXperience

aPrEsENTa 
EXPOsiÇÃO  
machO mEdia 

Para assinalar o seu primeiro aniversário, a 25 

de abril, o Newsmuseum | media age Experien-

ce, em Sintra, inaugurou a exposição temporária 

macho media, uma experiência multimédia in-

terativa que revisita os principais marcos e epi-

sódios mediáticos da luta pela emancipação e 

afirmação dos direitos das mulheres. a iniciativa 

foi desenvolvida em parceria com a associação 

feminista Capazes.

a afirmação do corpo, a emancipação social, 

educacional e laboral são temas que se cru-

zam nesta viagem imersiva. o visitante, além 

de mergulhar num filme exposto em 200º no 

Lounge, a sala de estar do museu, é convidado 

a interagir com conteúdos adicionais e confron-

tado com dados e perguntas que desafiam es-

tereótipos, avaliando o seu grau de machismo.

“Poucas pessoas saberão que Carolina Beatriz 

Ângelo foi a primeira mulher a votar em Por-

tugal, em 1911, mas que foram precisos mais 

63 anos para o voto se tornar universal, precisa-

mente a partir do 25 de abril de 1974. Pela lente 

dos media, o Newsmuseum passa em revista os 

marcos desta luta centenária, de forma total-

mente inesperada e inovadora”, resume rodrigo 

moita de Deus, diretor do Newsmuseum.

rua visconde Monserrate, 26 a 38, Sintra

tel.: 210 126 600

www.newsmuseum.pt

tiVoli palÁcio de seteais e tiVoli sintra 

cOm NOVO dirETOr-GEral
a Tivoli Hotels & resorts nomeou mário Custó-

dio para o cargo de diretor-geral do icónico Tivoli 

Palácio de Seteais e do charmoso Tivoli Sintra, 

função que assumiu no início do mês de março.

mário Custódio conta com uma experiência de 

cerca de 30 anos no setor da hotelaria, de-

sempenhando funções de gestão hoteleira 

há mais de 15 anos. Passou por vários grupos 

portugueses, nomeadamente o Vila Galé e o 

Pestana Hotel Group. Junta-se à Tivoli, em ju-

nho de 2002, para assumir a direção de Food 

and Beverage no Tivoli Lagos, seguido do Tivo-

li marina Portimão e Tivoli marina Vilamoura. 

regressa ao Tivoli Lagos como diretor-geral 

em 2010 e, em 2012, ruma a Vilamoura para 

liderar o Tivoli Victoria e o The residences at 

Victoria Clube de Golfe.

Depois de mais de 4 anos aos comandos das 

duas unidades em Vilamoura, no algarve, mário 

Custódio chega ao Tivoli Palácio de Seteais, em 

Sintra, com a missão de preparar o reposiciona-

mento desta unidade enquanto palace-hotel, 

um plano previsto para 2018. Por sua vez, os 

objetivos para o Tivoli Sintra passam por garantir 

um crescimento do volume de negócios.

“É para mim uma honra enorme poder abraçar 

este desafio e é com orgulho que assumo a 

direção do flagship boutique hotel do grupo. 

o Tivoli Palácio de Seteais é, indubitavelmen-

te, um hotel marcante do panorama turístico 

português e uma referência incontornável da 

cultura e arquitetura nacionais”, refere mário 

Custódio. 
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parQues de sintra 

Monte da lua 

assOcia-sE à 
iNiciaTiVa “ThE 
FasciNaTiON OF 
PlaNTs daY”

No dia 20 de maio, a Parques de Sintra associa-

se uma vez mais à iniciativa “The Fascination of 

Plants Day”, da responsabilidade da European 

Plant Science organization – e que tem como 

objetivo juntar o maior número de pessoas de 

todo o mundo em volta do fascínio por plantas 

– e promove, às 15h00, no Parque da Pena, a 

iniciativa “Trilhos da Natureza”. a visita é con-

duzida por biólogos e destina-se a explorar a 

botânica do Parque da Pena. os participantes 

serão conduzidos por alguns dos trilhos mais 

representativos do Parque, numa descoberta 

surpreendente da vasta e diversa coleção de 

plantas autóctones e exóticas deste jardim.

Parque de Monserrate, Sintra 

tel.: 219 237 300

www.parquesdesintra.pt

Vila galÉ collection paço de arcos 

cOm OFErTa Para casamENTOs
o hotel Vila Galé Collection Paço de arcos tem 

atualmente um serviço para casamentos, per-

mitindo adaptar o espaço para cerimónias civis 

ou religiosas. o hotel passa a dispor de pro-

dutos ‘chave na mão’ ou pacotes de serviços 

que podem incluir desde despedida de soltei-

ra, aluguer de salas ou zonas exteriores dos 

seus hotéis, copo-de-água, noite de núpcias, 

alojamento para os convidados e lua de mel.

Com preços desde 43 euros por pessoa, o copo 

de água tem opções de menu consoante o nú-

mero de pratos e buffets – de sobremesas, de 

queijos, de mariscos, de fruta – pretendido pe-

los noivos, bem como bar aberto, ceia ou menu 

para crianças. Foi também aumentada a oferta 

de rituais de beleza, com pacotes pensados para 

a noiva que incluem limpeza de pele, esfoliação 

corporal, hidratação facial e cuidados de manicu-

re e pedicure, existindo também o pacote des-

pedida de solteira Girls only, composto por uma 

massagem de 30 minutos e lanche. 

Largo conde das Alcáçovas, 3, Oeiras

tel.: 210 493 200

www.vilagale.com
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a arte da terra 

EXPOsiÇÃO saNTO aNTÓNiO a mOdErNidadE dE Um cUlTO… 
clÁssicO
De 1 a 25 de junho a galeria “a arte da Terra” 

tem patente a 16.ª exposição sobre o culto de 

Santo antónio, uma grande figura da igreja e da 

cultura universal, com um trajeto de vida entre 

Lisboa – a cidade que o viu nascer, em 15 de 

agosto de 1195 – e Pádua, a cidade italiana onde 

viria a morrer, a 13 de Junho de 1231. o Santo 

antónio, Doutor da Igreja, nascido Fernando de 

Bulhões, transformou-se numa figura inspirado-

ra até aos dias de hoje, inspirando artistas de 

diferentes gerações e correntes um pouco por 

todo o mundo.

Integrado desde há 10 anos no Programa 

oficial das Festas da Cidade de Lisboa, há 

muito que atingiu dimensão nacional, re-

unindo centenas de obras de dezenas de 

autores portugueses. a exposição incluirá 

ainda obras do museu de Lisboa – Santo 

antónio, museu de arte Sacra da Covilhã e 

museu de Évora, os convidados especiais da 

edição de 2017.

rua Augusto rosa, 40

tel.: 212 745 975

www.aartedaterra.pt

cÂMara Municipal de loures 

PrOmOVE FEVa – 
FEira dE EsTilOs dE 
Vida alTErNaTiVOs

Durante dois dias, 10 e 11 de junho, das 

11h00 às 22h00, o Parque adão Barata (Par-

que da Cidade de Loures) é palco de várias 

propostas de atividades associadas a estilos 

de vida alternativos, distintos das formas de 

viver dominantes e dos padrões enraizados na 

sociedade tradicional, num incentivo a modos 

de vida mais saudáveis. 

Num mesmo local, dividido em nove espaços 

principais, o visitante poderá usufruir de tera-

pias e medicinas alternativas, desde a massa-

gem shiatsu, à ayurveda, passando pela leitura 

de aura, astrologia e tarot, entre outras (Espaço 

Terapias), comprar produtos biológicos, artesa-

nais e esotéricos (Espaço Bio, mercado e místi-

co), saborear refeições de street food saudável 

e artesanal – dos waffles aos gelados artesa-

nais, a refeições vegetarianas de fazer crescer 

água na boca (Espaço Sabores) – ou simples-

mente aproveitar para relaxar ou meditar no 

Espaço Zen. Haverá ainda aulas de grupo ao ar 

livre, do yoga à dança, tai chi chuan e outras 

atividades físicas e desportivas (Espaço Vida), 

bem com atividades de animação para crianças 

até aos 12 anos (Espaço Criança). os finais de 

dia serão ainda em ambiente de concerto me-

ditativo e a entrada é livre.

Praça da Liberdade, Loures

tel.: 211 150 100

www.cm-loures.pt
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cÂMara Municipal de MaFra 

cOm FEsTiVal iNTErNaciONal dE ÓrGÃO
Símbolo da cultura organística em Portugal, o 

Concelho de mafra recebe, entre 23 e 28 de 

maio de 2017, o prestigiado Festival Internacio-

nal de Órgão, promovido pela European Cities 

of Historial organs (ECHo). Do programa fazem 

parte concertos gratuitos por consagrados orga-

nistas, que são diretores artísticos desta rede 

europeia constituída, atualmente, por alkmaar 

(Holanda), Bruxelas (Bélgica), Freiberg (alema-

nha), Fribourg (Suíça), Innsbruck (Áustria), mafra 

(Portugal), Toulouse (França), Treviso (Itália) e 

Trondheim (Noruega).

Para além dos concertos na Basílica, haverá tam-

bém concertos nas Igrejas de Nossa Senhora da 

Encarnação, São Pedro da Ericeira, São Silvestre 

do Gradil e Nossa Senhora do Livramento.

o Festival Internacional de Órgão de mafra inte-

gra-se, ainda, no programa de comemorações 

do tricentenário do lançamento da primeira pe-

dra do real Edifício de mafra, que se prolonga 

até 17 de novembro de 2017.

Pç. do Município, Mafra 

tel.: 261 810 100

www.cm-mafra.pt

cHapitÔ 

cOm ciclO dE 
mUlhErEs PalhaÇO

Durante o mês de maio, o Chapitô dedica mais 

um festival às mulheres Palhaço, com a celebra-

ção do 10.º “Ciclo de mulheres Palhaço”, mulhe-

res que dedicam a sua vida às artes circenses, 

palhaças cidadãs que põem a sua arte ao serviço 

do Circo Social. Com a preocupação de recuperar 

a figura do artista de circo e a sua relação com o 

papel de comediante e o seu papel de agitador 

social que a figura do palhaço em si comporta, 

criou-se um evento único onde serão aborda-

dos temas tão importantes como a igualdade do 

género, o diálogo intercultural e a formação de 

público global. De sexta a domingo, às 22h00, 

com um preço de bilhete de 10 euros.

costa do castelo, 7, Lisboa

tel.: 218 875 077

www.chapito.org
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caMpo peQueno 

cOm FEira  
das ViaGENs 

Nos próximos dias 5 a 7 de maio, o Campo Pe-

queno recebe mais uma edição da Feira das 

Viagens, uma feira que permite a todos os seus 

visitantes descobrir novos destinos e programar 

a sua próxima viagem ou férias, através de so-

luções interessantes e variadas já a pensar no 

verão. Esta feira é também uma grande opor-

tunidade para o trade nacional reforçar as suas 

vendas e escoar os pacotes mais competitivos, 

numa ação pontual de hard selling, que decorre 

num contexto de investimento simbólico.

Praça do campo Pequeno

tel.: 217 998 450

www.campopequeno.com

Hotel doM carlos park

disTiNGUidO cOm TriPEXPErT’s  
chOicE aWard
o Hotel Dom Carlos Park foi distinguido com o 

prémio TripExpert Experts Choice award. o pré-

mio reconhece os melhores hotéis em todo o 

mundo com base em opiniões de jornalistas e 

escritores de viagens profissionais.

Já distinguido anteriormente por outros meios 

de referência como o rough Guide, Guia mi-

chelin e Frommer’s, o Hotel Dom Carlos Park é 

mencionado pelo TripExpert.com como um dos 

melhores hotéis em Lisboa. a abordagem de 

classificação da TripExpert tem em consideração 

avaliações profissionais de guias de viagem, re-

vistas, jornais e outras fontes de relevo.

Av. duque de Loulé, 121, Lisboa

tel.: 213 512 590

www.hoteldomcarlospark.com

palÁcio Fronteira

cOm WOrkshOP 
dEGUsTaTiVO dE 
BOTÂNica GOUrmET 

No próximo dia 24 de maio, o Palácio Frontei-

ra em Lisboa terá um workshop degustativo, 

dedicado ao tema Botânica Gourmet, por Luis 

mendonça de Carvalho. Esta sessão dedicada à 

apresentação e degustação de espécies botâni-

cas que se tornaram especialmente apreciadas 

pelos gastrónomos, serão discutidas, analisadas 

e apreciadas tendo em conta as suas caracterís-

ticas, virtudes e história das suas utilizações culi-

nárias. o preço de participação com degustação 

é de 26 euros, podendo a inscrição ser realiza-

da através do seguinte endereço: fcfa-cultura@

fronteira-alorna.pt. o número de inscrições é 

limitado à capacidade da sala. 

Largo São domingos Benfica, 1, Lisboa

tel.: 217 784 599

www.fronteira-alorna.pt
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MÍSIA E OS SEUS POETAS
Mísia é um marco incontornável da voz e do fado 

nacional. Depois da figura tutelar de Amália e an-

tes do presente de novas posturas e vozes, Mísia 

ofereceu uma perspetiva diferenciada sobre esta 

cultura que nunca deixou de respeitar e de explo-

rar durante 25 anos.

A fadista apresentará agora um novo espetáculo, 

agarrando no rico repertório de Fado tradicional e 

adornando-o com poemas escritos para a sua voz 

por alguns dos mais importantes poetas e escri-

tores contemporâneos como Agustina Bessa-Luís, 

Vasco Graça Moura, Lídia Jorge, Hélia Correia, Má-

rio Cláudio, José Luís Peixoto, Paulo José Miranda 

ou José Saramago.  

Centro Cultural de Belém, dia 19 de maio, 

às 21:00. Bilhetes a partir de 5 euros. Mais 

informações em: www.ccb.pt

INDIE LISBOA
Nesta 14.ª edição, o festival Indie Lisboa traz no-

vamente mais de 250 filmes para descobrir em 

12 dias, além de debates, workshops, encontros, 

festas e concertos. Em 2017, os grandes home-

nageados são os realizadores Paul Vecchiali, Jem 

Cohen e a dupla Gusztáv Hámos e Katja Pratschke. 

A par das retrospetivas, é mostrado um programa 

de filmes recentes, divididos por seções e temas, 

obras inéditas que não poderiam ser vistas de 

outra forma. Há ainda uma programação exclusi-

vamente dedicada aos mais novos, o Indie Júnior, 

com filmes, workshops, ateliers e uma grande 

festa com atividades para cada faixa etária.

Cinema São Jorge, Culturgest, Cinemateca 

Portuguesa – Museu do Cinema, Cinema 

Ideal e no Cineteatro Capitólio/Teatro Raúl 

Solnado, 3 a 14 de maio. Bilhetes: Sessões 

regulares: 4 euros. Sessões IndieJúnior 

Escolas (para público geral): 1 euro. Mais 

informação em: www.indielisboa.com

RIGOLETTO
Corcunda e bobo da corte, Rigoletto é um homem 

mal-amado que por todos é desprezado. A sua única 

alegria é Gilda, a sua amada filha. Ao descobrir que 

o mulherengo Duque de Mântua a seduzira, deixa-se 

consumir pelo ódio e contrata o seu assassinato. Ao 

descobrir este esquema, Gilda intervém e a tragédia 

abate-se sobre todos. Composta por Giuseppe Verdi, 

com libreto de Francesco Maria Piave, Rigoletto é uma 

ópera em três atos, baseada na peça de teatro Le Roi 

S’amuse, de Victor Hugo. Estreada no Teatro La Fe-

nice de Veneza a 11 de março de 1851, Rigoletto é 

uma das mais apresentadas na atualidade.

Praça do Campo Pequeno, dia 27 de maio, 

às 21:00. Bilhetes: 15 a 45 euros. Mais 

informações em: www.campopequeno.com

ó
p

e
r

a
C

O
N

C
e

r
T

O
f

e
s

T
iv

a
l



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Mitos_Lendas_Rev_Turismo_Lisboa.pdf   1   25-10-2016   13:30:20



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Lisboa_card_Rev_Turismo_Lisboa.pdf   1   21-03-2017   18:34:18




