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4  editOrial
Com a entrada do novo ano, surgem novos desafios. Lisboa foi 
recentemente eleita Melhor Destino de City Break do Mundo, elevando 
uma vez mais a fasquia da excelência, destacando-se também como 
motor da economia nacional. Neste âmbito, os principais desafios que 
enfrentamos no ano em curso são por um lado, a sustentabilidade e por 
outro, a acessibilidade aeroportuária de Lisboa, principal porta de entrada 
de turistas no país.

5  naciOnal
Lisboa está nomeada para o prémio Melhor Destino europeu pela european 
Best Destinations 2018, cuja votação decorre online de 18 de janeiro a 8 
de fevereiro. a capital portuguesa está na corrida com outras 20 cidades 
europeias entre as quais Milão, Viena, Bruxelas, Londres, Madrid e atenas.

 12  tendÊncias
No passado, as tendências tecnológicas incidiam, em grande parte, nas 
indústrias da saúde, retalho, finanças, media e entretenimento. Hoje, 
devido à maior transformação digital, assiste-se à ascensão de uma 
indústria que tem vindo a crescer mais do que muitas economias nacionais: 
a do turismo e da hospitalidade. É o que explica o Ceo da Broadsuite Media 
Group, Daniel Newman, no artigo da Forbes publicado no início deste ano.

14  entreVista
Visitado por mais de 22 milhões de pessoas desde a sua inauguração, o 
oceanário de Lisboa assinala este ano a passagem do 20.º aniversário. 
Promover o conhecimento sobre os oceanos e sensibilizar os cidadãos 
para a importância da preservação do património natural, é a missão deste 
premiado equipamento, que acolhe cerca de 8 mil animais e plantas de 
mais de 500 espécies, afirma o seu Ceo, joão Falcato. 

20  tesOurOs
Desenhada no seio da corrente revivalista portuguesa, a estação 
Ferroviária do rossio personifica a reinvenção da arquitetura da época dos 
Descobrimentos. Projetada pelo arquiteto português josé Luís Monteiro 

em 1886, a estação do rossio encontra-se em funcionamento há mais de 
120 anos, faz parte do património nacional e já foi considerada uma das 
estações mais bonitas do mundo. 

23  OBserVatÓriO
os resultados estatísticos da hotelaria da Cidade de Lisboa e da região, no 
mês de novembro. o movimento no Mercado de Cruzeiros, no Golfe da 
região e no Tax Free Shopping.

32  BOletim internO
Devolvido a Lisboa e aos lisboetas, após um longo período de 
encerramento e uma extensa obra de reabilitação e modernização, 
o Pavilhão Carlos Lopes celebra, em fevereiro, um ano desde a sua 
reabertura. Mais de 70 mil pessoas participaram nos cerca de 35 eventos 
que tiveram lugar neste mítico edifício, que é hoje escolhido para as mais 
diferentes iniciativas. 

34  lisBOa Vista de fOra
Lisboa é a cidade eleita pelo Monsieur Vintage para fugir ao frio e às 
manhãs escuras e nublosas que principiam o inverno francês. além das 
boas condições meteorológicas, é a proximidade, o preço e aquilo que o 
site considera ser a “doçura de vida” portuguesa, que fazem de Lisboa o 
destino perfeito para este inverno. 

40  marKet Place
a capital portuguesa surpreende quem a visita e quem nela habita pela 
multiplicidade da oferta que, constantemente reinventada, adapta-se a 
todos os gostos e supera expetativas.

50  a nÃO Perder
Destaques da agenda cultural em Lisboa, com detalhes sobre exposições, 
concertos, musicais, entre muitas outras sugestões que prometem uma 
passagem animada pela cidade. 
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Com a entrada do novo ano, surgem novos de-

safios, nomeadamente no que se refere à minha 

ligação ao Turismo de Lisboa, entidade promoto-

ra de um destino que, ano após ano, bate recor-

des sucessivos. É, pois, com grande empenho e 

determinação que assumo a presidência adjunta 

do Turismo de Lisboa, cujo trabalho notável não 

só permitiu criar um destino turístico de eleição 

como sobretudo consolidá-lo e mantê-lo em 

crescimento. Fruto deste trabalho, Lisboa foi re-

centemente eleita Melhor Destino de City Break 

do Mundo, elevando uma vez mais a fasquia da 

excelência, destacando-se também como motor 

da economia nacional. 

Neste âmbito, os principais desafios que en-

frentamos no ano em curso são, por um lado, 

a sustentabilidade e, por outro, a acessibilidade 

aeroportuária de Lisboa, principal porta de en-

trada de turistas no país. a continuação desta 

evolução positiva depende, no entanto, da pros-

secução de uma estratégia assente na descen-

tralização dos fluxos turísticos e na melhoria da 

qualidade da oferta, nomeadamente ao nível 

dos transportes, habitação, reabilitação urbana 

e segurança.

Quanto à acessibilidade aeroportuária, funda-

mental para o desenvolvimento da atividade 

turística, a situação começa a ser preocupante, 

pois, como é sabido, a capacidade operacional 

do aeroporto Humberto Delgado está prati-

camente esgotada. É certo que a entrada em 

funcionamento do aeroporto complementar do 

Montijo permitirá melhorar consideravelmente a 

situação crítica que se regista, mas há que ter 

em conta o período crítico de adaptação até à 

2018 e o desafio 
da sustentabilidade

E  | editorial

operacionalidade plena. ou seja, é urgente uma 

tomada de decisão sobre a matéria, que se 

aguarda já lá vão dois anos, sob pena de per-

dermos competitividade e, consequentemente, 

receitas tão necessarias para o país.

No que se refere ao Turismo de Lisboa, a solidez 

financeira reflete-se no orçamento para este ano 

– o que permite encarar os desafios com con-

fiança –, fruto de uma gestão estratégica, con-

certada e eficaz, como tem ficado demonstrado. 

os objetivos para 2018 – estabelecidos após 

nova revisão em alta do definido no Plano estra-

tégico 2015-2019 devido à evolução verificada 

nos últimos anos – incluem, nomeadamente, o 

registo de 11,8 milhões de dormidas de estran-

geiros, 1.102,852 milhões de euros de proveitos 

totais e o aumento da notoriedade de Lisboa. 

Para alcançar estas e outras metas será dado en-

foque à diversificação e ao reforço da estrutura 

das receitas e ao aumento das receitas próprias, 

a par do estabelecimento de parcerias.

Como facilmente se depreende, os desafios são 

muitos e exigem empreendedorismo, visão, ca-

pacidade de inovação e muito trabalho – mas 

nada a que os profissionais do setor não estejam 

habituados a responder e a superar. 

José Luís Arnaut
Presidente adjunto 
do Turismo de Lisboa
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lisBOa é um destinO 
que, anO aPÓs anO, Bate 

sucessiVOs recOrdes
 

Os PrinciPais desafiOs 
deste anO sÃO 

a sustentaBilidade 
e a acessiBilidade 

aerOPOrtuária
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EuRopEaN BESt DEStINatIoNS 2018

lisboa noMeada MelHoR destino euRoPeu

Lisboa está nomeada para o prémio Melhor Des-

tino europeu pela european Best Destinations 

2018, cuja votação decorre online de 18 de ja-

neiro a 8 de fevereiro, em www.vote.ebdest.in. 

a capital portuguesa está na corrida com outras 

20 cidades europeias entre as quais Milão, Vie-

na, Bruxelas, Londres, Madrid e atenas.

a nomeação de Lisboa na lista para o “Melhor 

Destino europeu 2018” é fruto do crescente 

prestígio da cidade, considerada pela organiza-

ção como uma das cidades mais modernas para 

visitar este ano. em anos anteriores, as cidades 

eleitas (como Bordeaux, em França) assistiram a 

um aumento de turistas entre os 12% e os 16%. 

esta não será a primeira vez que a capital por-

tuguesa integra a competição. recorde-se que 

Lisboa foi o primeiro destino europeu a ser pre-

miado pelo European Best Destinations, na pri-

meira edição do seu concurso em 2010, tendo 

sido novamente eleita em 2015. 

“Será uma honra para nós ter a capital portuguesa 

neste evento, criado em 2009 depois de uma 

viagem a Lisboa, que acabou por ser o primeiro 

destino a ser premiado neste concurso europeu, 

em 2010”, escreveu a European Best Destinations, 

em comunicado.

Criada em 2009, a European Best Destinations 

promove a cultura e o turismo na europa e dis-

tingue, desde 2010, as cidades mais modernas 

para visitar na União europeia. 
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EStuDo

Mais eMPResas 
de tuRisMo 
CRiadas PoR dia

No total, nasceram mais de 40 mil empresas 

no ano passado, a maioria das quais na área do 

turismo. os dados divulgados pela informa D&B 

apontam que as novas empresas operam, na 

sua maioria, nos setores dos serviços, alojamen-

to, restauração e imobiliário. o setor dos serviços 

é o que agrega mais empresas no tecido empre-

sarial, com um crescimento do número de cons-

tituição de novas empresas de mais de 8,9%. já 

o alojamento destinado ao turismo representou 

mais de 75% no crescimento de novas compa-

nhias. a Área Metropolitana de Lisboa acolheu 

40% das novas empresas.

tuRISMo

ReCeitas CResCeM 
o dobRo

as receitas do turismo cresceram duas vezes 

mais depressa do que o número de turistas a 

visitar Portugal transformando o turismo no se-

gundo motor mais potente da economia portu-

guesa. entre janeiro e novembro do ano passa-

do, face a igual período de 2016, o número de 

turistas aumentou quase 8% e a faturação glo-

bal com estes hóspedes evoluiu quase ao dobro 

do ritmo. Dados oficiais, do instituto Nacional de 

estatística (iNe) indicam que os gastos durante 

este período aumentaram cerca de 17%, o que 

equivale a uma faturação de 3,2 mil milhões de 

euros. Com uma aceleração do setor de quase 

20%, o turismo tornou-se o segundo maior im-

pulsionador da economia em 2017, sendo quase 

tão importante para a expansão das exportações 

como as indústrias metalomecânica, de máqui-

nas, automóvel e química juntas. Por exemplo, o 

valor relacionado com a atividade turística dispa-

rou quase 20% até novembro do ano passado, 

em comparação com o valor das exportações 

totais que registaram um crescimento de cerca 

de 12%.
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HotElaRIa 

inQuÉRito da aHP anteVÊ bons  
Resultados PaRa 2018

a Hotelaria Nacional prevê que 2018 tenha uma 

melhor performance em todos os indicadores. 

o inquérito da aHP - associação da Hotelaria de 

Portugal, aponta que 89% dos inquiridos esperam 

uma melhor receita total e de alojamento, 86% 

um melhor arr e 85% um melhor revPar. o 

mesmo inquérito revela que os mais otimistas são 

os hoteleiros do Norte e de Lisboa com 93% de 

expectativas de receita total e de alojamento. o 

inquérito da aHP foi realizado junto de empreen-

dimentos turísticos associados, numa amostra de 

40%. Das respostas obtidas, 78% pertencem a Ho-

téis, 7% a Hotéis apartamentos, 8% a Pousadas, 

2% a aldeamentos Turísticos e 5% a outros.

tuRISMo

ÉPoCa baiXa eQuiVale a 50%  
das ReCeitas tuRÍstiCas

Metade das receitas turísticas de 2017 foram 

arrecadadas em época baixa, o que demonstra 

que é possível ultrapassar o “mito da sazonalida-

de”, avançou ana Mendes Godinho, a secretária 

de estado do Turismo. o turismo religioso des-

taca-se como uma tendência “fundamental” na 

estratégia de garantir atratividade turística em 

época baixa. Por exemplo, a cidade de Fátima, 

como local de peregrinação, tem-se tornado 

num destino turístico de referência, capaz de 

atrair novos mercados como o da Coreia do Sul, 

Filipinas, Polónia, itália, eUa e Brasil.
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a associação da Hotelaria, restauração e Simila-

res de Portugal (aHreSP) aprovou um conjunto 

de 14 medidas urgentes com o objetivo de valo-

rizar e qualificar os trabalhadores do setor. Para 

além da valorização e qualificação profissional, 

estas medidas têm como objetivo aumentar a 

qualificação dos recursos humanos, o aumento 

da produtividade e o incremento das relações 

entre entidades empregadoras e trabalhadores. 

estas medidas foram aprovadas no final das jor-

nadas da aHreSP que decorreram sob o tema 

“a evolução do Mercado de Trabalho”. recorde-

se que as empresas deste setor apontam para 

a necessidade de contratar 40 mil funcionários.

REStauRaÇão

eMPReGo estÁ  
a auMentaR 

o setor da restauração foi um dos que mais 

contribuiu para a criação de emprego sendo 

responsável pela criação de cerca 20 mil postos 

de trabalho, no último ano. Um crescimento que 

representa um aumento do emprego em 9,4%. 

apesar dos recordes de crescimento do turismo, 

as receitas do iVa estão a cair a pique devido ao 

reajuste do imposto. os dados são do segundo 

relatório semestral produzido pelo grupo de tra-

balho e membros do Governo e da associação 

da Hotelaria, restauração e Similares de Portu-

gal (aHreSP).

SEtoR 

aHResP aPRoVa Medidas  
de QualifiCaÇÃo PRofissional
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coNtRolplaN

aVenida 
da libeRdade 
É a Zona Mais 
MoViMentada  
do PaÍs 
Um estudo da consultora Controlplan revelou 

que a avenida da Liberdade é a zona mais mo-

vimentada do país, com quase 39 mil pessoas 

(uma média que equivale a mais de quatro mil 

pessoas por hora) a passar, diariamente, nesta 

rua da capital. os dados foram recolhidos nos 

meses de outubro e novembro de 2017 onde, 

ao longo de sete dias, entre as 10 e as 19 ho-

ras, uma equipa de auditores esteve espalha-

da por 18 postos de contagem na avenida da  

Liberdade. estes dados contrastam com estudos 

anteriores, que apontavam a rua augusta como 

sendo a mais movimentada de Lisboa, com um 

registo de 3 600 visitantes por hora.

HotEl Na EStaÇão  
DE SaNta apolÓNIa 

seis Candidatos 
eM aValiaÇÃo

a infraestruturas de Portugal (iP), que gere a es-

tação de Santa apolónia, autorizou seis grupos 

hoteleiros a apresentar propostas para a insta-

lação de um hotel de quatro ou cinco estrelas, 

com um mínimo de 120 quartos, na estação 

de Santa apolónia. o prazo para apresentação 

das propostas termina no dia 15 de março. 

o  candidato hoteleiro escolhido pela iP pode-

rá instalar e explorar uma unidade hoteleira na 

estação por um prazo de 35 anos bem como 

realizar obras de renovação no local.

o Patriarcado de Lisboa lançou a “Quo Vadis” – 

uma nova plataforma online que agrega tudo 

sobre espaços e atividades turísticas em Lisboa 

ligados à religião católica. No novo site dedicado 

ao turismo religioso é possível encontrar infor-

mação sobre todas as igrejas da cidade, núcleos 

museológicos, sugestão de roteiros religiosos, 

procissões católicas e informações sobre visitas 

guiadas, exposições ou concertos (com descri-

ção, imagens, contactos, horários e transportes). 

o “Quo Vadis” está disponível em língua portu-

guesa e inglesa.

patRIaRcaDo DE lISBoa 

noVo site sobRe tuRisMo ReliGioso
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30.ª EDIÇão Da Btl

aPosta 
no tuRisMo 
de neGÓCios 

a 30.ª edição da BTL – Bolsa de Turismo de 

Lisboa chega à FiL no dia 28 de fevereiro. este 

ano, a BTL vai reforçar a aposta no Turismo de 

Negócios, com a implementação do espaço 

“BTL Meeting industry” e a dinamização de um 

programa de Hosted Buyers, uma iniciativa de 

apoio à vinda de compradores internacionais. 

aquele que é considerado o maior evento de 

turismo realizado em Portugal, vai juntar mais 

de mil expositores de profissionais ligados ao 

setor e terá um novo espaço dedicado à tec-

nologia e inovação, chamado “BTL Teck”, que 

conta com startups de carácter tecnológico e 

soluções inovadoras no setor do turismo. De-

dicado ao debate de ideias, este espaço conta 

ainda com a “BTL Talks”, onde vários key opinion 

leaders serão convidados a relatar experiências 

inovadoras ligadas à sua área de atuação. esta é 

a oportunidade perfeita para as empresas mos-

trarem o seu portefólio de produtos e serviços, 

fazerem networking e aumentarem a sua rede 

de clientes.

tRaNSpoRtES

o elÉtRiCo 24  
Vai ReGRessaR  
eM 2018 

o elétrico 24 vai regressar às ruas de Lisboa 

durante este ano, voltando a ligar o Cais do 

Sodré a Campolide. No Plano de atividades da 

Carris para 2018, encontra-se ainda previsto o 

alargamento da linha de elétrico 15, que atual-

mente faz a travessia entre a Praça da Figueira 

a Belém e que, com o alargamento, irá ligar a 

Praça do Comércio e a estação ferroviária de 

Santa apolónia. Durante este ano será também 

implementada, de forma progressiva, rede wifi 

gratuita em toda a frota de autocarros e elétricos 

da Carris.
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cNN tRaVEl  

CaPital PoRtuGuesa É uM 
dos destinos a VisitaR eM 2018

Lisboa começou o ano “nas bocas do mundo” 

com a CNN Travel a eleger a capital um dos 18 

lugares a visitar este ano. Na lista, intitulada os 

“18 melhores lugares para visitar em 2018”, 

Lisboa é apresentada como uma cidade que 

“oferece céus do Mediterrâneo” e “vistas pa-

norâmicas de telhados vermelhos e casas em 

tons de amarelo, rosa e azul”. a publicação nor-

te-americana começa por dizer que Lisboa já 

“não é segredo” e os principais destaques vão 

para a gastronomia e para o Festival eurovisão 

da Canção, a decorrer novamente na capital em 

maio de 2018. Sobre delícias gastronómicas, 

a CNN Travel destaca as 28 estrelas Michelin 

dos restaurantes portugueses, “nos quais seis 

se encontram em Lisboa”. “Numa cidade re-

conhecida como um oásis de peixe e de frutos 

do mar” um dos restaurantes  que a publicação 

refere como sendo de passagem obrigatória é 

o novo restaurante do chef Diogo Noronha  

Pesca, restaurante Pesca, onde tudo o que 

vem à rede é peixe. os famosos Pastéis de Be-

lém e a “cidade resort” de Sintra são outras das 

surpresas a “não perder”.

MERcEDES-BENZ

eleGe lisboa PaRa CaMPanHa 
PubliCitÁRia inteRnaCional

a capital portuguesa foi palco da nova cam-

panha publicitária da Mercedes-Benz, que 

juntou o SUV com mais sucesso da marca, 

ao melhor destino mundial para City Break:  

Lisboa. a campanha internacional tem a ca-

pital portuguesa como pano de fundo, com a 

ponte 25 de abril enquanto ex-libris e atores 

portugueses como protagonistas. a estrela 

desta campanha é o GLC 250d 4MaTiC, um 

dos modelos mais procurados da marca apon-

tado como uma peça de design “funcional e 

eficaz” quando utilizado nas ruas estreitas da 

cidade das sete colinas. Depois de ter sido 

reconhecida como o Melhor Destino Mundial 

para City Break e de integrar a lista das 20 

capitais europeias nomeadas para o título de 

European Best Destination 2018, esta é mais 

uma aposta estrangeira na capital portuguesa.

cItY INDEX Da tIME out

lisboa É a MelHoR 
Cidade PaRa 
enContRaR 
o aMoR

De acordo com os mais recentes dados do City 

Index da Time out, a capital portuguesa é o me-

lhor sítio para viver, pelo menos para quem está 

solteiro. esta é a conclusão da revista portugue-

sa, ao observar as últimas escolhas dos leitores 

no total de cidades do universo Time out. estes 

resultados foram recolhidos através do inquéri-

to online que a revista está a fazer aos leitores, 

sobre a qualidade de vida na capital e nas suas 

áreas suburbanas.
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tRaNSfoRMaÇão DIGItal 

as seis MaioRes tendÊnCias no tuRisMo 

No passado, as tendências tecnológicas incidiam, em grande parte, nas indústrias  
da saúde, retalho, finanças, media e entretenimento. Hoje, devido à maior transformação 
digital, assiste-se à ascensão de uma indústria que tem vindo a crescer mais do que muitas 
economias nacionais: a do turismo e da hospitalidade. É o que explica o cEo da Broadsuite 
Media Group, Daniel Newman, no artigo da forbes publicado no início deste ano.

Contrariamente ao que acontecia no passado, 

onde se recorria ao famoso agente de viagens 

para planear férias em família ou viagens de tra-

balho, hoje o setor do turismo começa a olhar 

para as novas plataformas tecnológicas como 

uma mais-valia. a tendência é a maior integra-

ção das novas tecnologias na indústria do turis-

mo e a consequente presença global, de empre-

sários do setor, no mercado internacional. Graças 

à mobilidade, os turistas têm vindo a desempe-

nhar um papel muito transformador no que diz 

respeito às tendências digitais. “os turistas que-

rem encontrar o hotel que mais combina com o 

seu estilo, e tudo isto nos seus termos e naquele 

exato momento”, diz Daniel Newman. afinal, 

esclarece, é graças a plataformas de alojamento 

como o airBnB – que prepararam o panorama 

para uma nova era turística – que o cenário está 

a mudar. Vejamos as principais tendências da 

transformação digital na indústria do turismo e 

da hospitalidade.

inteGRaÇÃo MÓVel

a transformação digital tem levado a que a gran-

de maioria das atividades dos utilizadores sejam 

feitas através do telemóvel e não do convencio-

nal computador ou tablet: “agora os clientes po-

dem fazer praticamente qualquer coisa no telefo-

ne – desde o check-in até à abertura da porta do 

quarto de hotel remotamente”, relembra o Ceo 

e empreendedor, Daniel Newman. Na verdade, 

pode-se planear uma viagem inteira, desde a re-

serva do hotel até ao regresso a casa, sem nunca 

falar com um ser humano. a integração móvel vai 

portanto, continuar em voga, obrigando a indús-

tria hoteleira a desenvolver soluções e aplicações 

móveis, mais rápidas e eficazes.

inteliGÊnCia  
aRtifiCial e CHatbots

Da necessidade de responder às demandas dos 

clientes na era digital, nasce a tendência de es-

tabelecer, por parte das cadeias hoteleiras, no-

vos canais de comunicação e de relacionamento 

direto com o hóspede. Para tal, os hotéis têm, 

cada vez mais, ao seu dispor aplicações móveis 

em diversas línguas e sistemas operativos, que 

permitem o contacto direto ora com o cliente, 

ora com os funcionários do estabelecimento 

através da função e-concierge. a tendência é a 

de integrar a inteligência artificial (ia) no setor 

do turismo, sob a forma de um concierge de 

hotel.

a ia vai ainda impulsionar o serviço de apoio 

ao cliente, podendo responder automatica-

mente às perguntas dos hóspedes sobre tó-
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visitar, no mundo virtual, destinos distantes. 

a tendência será a de investir em tecnologia 

virtual para oferecer experiências únicas aos 

hóspedes. 

inteGRaÇÃo do iot

Tendo em conta que cada vez mais disposi-

tivos se conectam à internet das coisas (ioT, 

sigla em inglês), “faz sentido que a indústria 

do turismo e da hospitalidade comece a apro-

veitar esses dados para melhorar a experiência 

do cliente”, relembra a Forbes. afinal, quanto 

mais informação as cadeias hoteleiras tiverem 

sobre os seus hóspedes, maior a probabilidade 

de os poderem agradar. Por exemplo, “se os 

dados da ioT informarem que o cliente visitou 

o hotel nos últimos três anos, o hotel pode en-

viar uma mensagem ao hóspede para saber se 

quer fazer outra reserva este ano”. o mesmo 

exemplo aplica-se a informações sobre a comi-

da, viagens e amenities no quarto. 

foCo nos dados

Na nova era da hospitalidade e do turismo, os 

dados (valores em estado bruto com o qual são 

obtidas informações) irão desempenhar um pa-

pel decisivo no sucesso das cadeiras hoteleiras. 

Por exemplo, ao processar os dados recolhidos 

sobre os clientes, o airBnB determinou que os 

hóspedes que optaram por não reservar com 

a plataforma, ficaram desmotivados pelo facto 

do anfitrião não responder às suas perguntas 

ou dúvidas. De forma a aliviar as preocupa-

ções dos hóspedes e de forma a automatizar 

o seu modelo de negócio, a plataforma con-

cebeu uma solução e ofereceu aos hóspedes 

um recurso de reserva instantânea garantindo 

automaticamente a reserva e protegendo o 

hóspede face a um potencial cancelamento. 

os dados irão continuar a ser um dos recursos 

mais importantes para as empresas, na medida 

que contribuem ativamente para a sua maior 

competitividade. ao processar os dados reco-

lhidos sobre as preferências dos hóspedes, as 

empresas podem melhorar a sua relação com 

o cliente, garantir as suas receitas online e au-

tomatizar o seu modelo de negócio.

RePutaÇÃo

o facto de os hóspedes poderem fazer as suas 

reservas instantaneamente, significa que tam-

bém podem partilhar as suas opiniões, de for-

ma instantânea, através das redes sociais ou 

fóruns de viagens. a tendência será a de dar 

um atendimento personalizado e de maior 

qualidade ao cliente – de forma a manter a re-

putação da empresa e a vitalidade do negócio. 

picos como pagamento, como alterações de 

data, transportes, horários de chegada e par-

tida, pedidos de cancelamento, políticas de 

animais de estimação e wi-fi. Do outro lado, 

o cliente vai poder, “através de chatbots, abrir 

as cortinas, configurar alarmes ou pedir café, 

sem nunca falar com um ser humano”, explica 

a publicação. Daniel Newman dá o exemplo 

do The Cosmopolitan Resort & Casino, em Las 

Vegas, onde o hóspede pode enviar, a qual-

quer altura do dia, uma mensagem a um robô 

chamado rose e ver o seu pedido satisfeito 

em poucas horas. o Marriott também já utiliza 

chatbots com recurso à inteligência artificial 

para proceder a alterações de reservas e à ve-

rificação de saldos e vouchers. 

Realidade ViRtual

a realidade virtual irá estar cada vez mais 

presente no setor, com grandes operadoras 

a oferecer aos hóspedes a oportunidade de 
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Mais de  
22 MilHões  
de Visitas
Visitado por mais de 22 milhões de 
pessoas desde a sua inauguração, 
o oceanário de lisboa assinala este 
ano a passagem do 20.º aniversário. 
promover o conhecimento sobre os 
oceanos e sensibilizar os cidadãos 
para a importância da preservação 
do património natural, é a missão 
deste premiado equipamento, que 
acolhe cerca de 8 mil animais e 
plantas de mais de 500 espécies, 
afirma o seu cEo, joão falcato

JoÃo falCato
Ceo oCeanÁRio  
de lisboa

E
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as espécies que 
chamam mais 
a atenção do 
público são o 
peixe-lua, pela 
forma única do 
corpo, as lontras 
marinhas, 
os pinguins 
e os tubarões

o oceano é uma massa de água 

única, património da humanida-

de e cabe a cada pessoa contri-

buir para a sua preservação para 

as gerações futuras. No oceaná-

rio de Lisboa estão representa-

dos quatro dos cinco oceanos 

(a exceção é o Ártico), que se 

unem num aquário central com 

cinco milhões de litros de água 

salgada. o oceanário acolhe 

cerca de 8 mil animais e plantas 

de mais de 500 espécies, cuja 

manutenção é garantida por 

mais de 150 pessoas de diver-

sas áreas profissionais.

O Oceano é património da humanidade

O Oceanário de Lisboa foi eleito, 

pela segunda vez, pelo portal 

de viagens TripAdvisor, como 

o Melhor Aquário do Mundo. O 

que significa tal distinção?

receber novamente esta distinção 

de Melhor aquário do Mundo é, 

para nós, um enorme orgulho. Todos 

os dias trabalhamos para que quem 

nos visita tenha a oportunidade de 

conhecer o oceanário de Lisboa 

com todo o seu esplendor. Quere-

mos que os nossos visitantes vivam 

uma experiência única de imersão 

no planeta oceano, que se sintam 

no meio da Natureza, em contacto 

direto com o mundo marinho e que, 

quando se vão embora, levem um 

sorriso e a consciência sobre o seu 

papel na conservação do oceano.

A grandiosidade dos números 

atesta a dimensão do Oceaná-

rio. Quantos animais acolhe, de 

quantas espécies e continentes, 

quantas pessoas emprega e em 

que áreas específicas?

o conceito da exposição do ocea-

nário é “Um oceano”, e o que que-

remos transmitir ao público é que a 

divisão em oceanos é algo imagi-

nado pelo ser humano. o oceano é 

uma massa de água única, patrimó-

nio de toda a humanidade e cabe a 

cada um de nós contribuir para a 

sua preservação para as gerações 

futuras. Neste contexto quase dei-

xa de fazer sentido mencionar de 

que continentes são originárias as 

nossas espécies – são do oceano. 

a forma como transmitimos esta 

mensagem é representando quatro 

dos cinco oceanos – um em cada 

canto do edifício (apenas não te-

mos o Ártico) – e todos se unem 

num magnífico aquário central com 

5 milhões de litros de água salgada. 

ao todo são cerca de 8.000 animais 

e plantas de mais de 500 espécies. 

Para garantir que os nossos ani-

mais são mantidos em condições 

de excelência e que os visitantes 

experienciam algo único, contamos 

diariamente com a colaboração de 

mais de 150 pessoas das mais di-

versas profissões – desde biólogos 

a engenheiros, seguranças a edu-

cadores, marketeers, responsáveis 

pela limpeza das instalações entre 

muitos outros profissionais. 

Há espécies novas? Quem são as 

“estrelas” do Oceanário?

o oceanário de Lisboa recebeu, em 

setembro último, dois novos tuba-

rões-de-pontas-negras-de-recife, 

nascidos no Sealife de oberhausen, 

alemanha. estes são os mais re-

centes habitantes do aquário cen-

tral. Quanto a “estrelas”, para além 

das estrelas-do-mar, as espécies 

que chamam mais a atenção do 

público creio que são o peixe-lua, 

pela forma única do seu corpo, as 

lontras marinhas, os pinguins e, 

claro, os tubarões.

Inaugurado há cerca de duas 

décadas, por que mudanças 

passou o Oceanário, de que for-

ma evoluiu?

Queremos acreditar que o ocea-

nário evoluiu de forma positiva ao 

longo destes quase 20 anos e que 

a experiência única que propõe aos 

visitantes é cada vez melhor, trans-

mitindo os valores da beleza, da 

natureza, da simplicidade da vida 

e da necessidade de todos alte-

rarmos os nossos comportamentos 

para garantir a sustentabilidade do 

planeta.

Para além da exposição, a atividade 

do oceanário fora das suas portas 

tem vindo a aumentar exponen-

cialmente, tanto no âmbito edu-

cativo como de projetos de con-

servação in-situ financiados pela 

instituição.

ao ser hoje detido pela Fundação 

oceano azul, o que garante que 

todos os seus resultados finan-

ceiros são aplicados em projetos 

de conservação dos oceanos e de 

Literacia azul, aumentou substan-

cialmente a sua capacidade de in-

fluenciar o futuro dos oceanos não 

apenas através das pessoas que 

nos visitam.

PRoMoVeR o 
ConHeCiMento 
e sensibiliZaR os 
CidadÃos

Educar as gerações é uma for-

ma de preservar o ambiente e 

as espécies. Em que consiste o 

programa de educação disponi-

bilizado?

o Programa educativo do ocea-

nário de Lisboa é muito diversi-

ficado e em 2017 abrangeu mais 

de 162.000 crianças e adultos. É, 

sem dúvida, o maior programa 

de educação ambiental do país. 

Temos a ambição de em conjunto 

com a Fundação oceano azul criar 

uma geração azul em Portugal. 

Uma geração que para além de 

perceber qual o seu impacto no 

oceano, perceba também o enor-

me contributo que o oceano tem 

para o seu bem-estar e que, por 

último, seja capaz de desenvolver 

o potencial económico do oceano 

sem o degradar, garantindo a sua 

perenidade. o Programa educati-

vo do oceanário é uma das ferra-

mentas para atingir este objetivo, 

através de programas que abor-

dam desde a biologia à literatura, 

à matemática ou ciência. Hoje o 

programa vai também às esco-

las, com a “Plasticologia Mari-

nha”, e tem embaixadores como 

Francisco Lufinha – kitesurfer  

recordista mundial –, que desen-

volve o Lufinha School Tour.  
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O Vaivém Oceanário tem por 

missão promover a educação 

ambiental. Que balanço faz des-

te projeto e o que se perspetiva 

em relação ao mesmo?

o Vaivém oceanário foi a primeira 

experiência educativa do oceanário 

fora de portas e sempre teve um 

enorme sucesso. Queríamos levar 

a nossa missão de conservação dos 

oceanos às populações mais distan-

tes de Lisboa que muitas vezes não 

nos conseguem visitar. É, pois, com 

orgulho que dizemos que passados 

12 anos desde o seu início, o Vaivém 

oceanário visitou já 197 municípios 

de todos os distritos de Portugal Con-

tinental e regiões autónomas e foi 

visitado por mais de 236 mil pessoas. 

o balanço só pode ser muito positivo. 

Que tipo de atividades estão 

disponíveis e quais são as que 

têm maior procura?

o Programa de educação do ocea-

nário de Lisboa tem 25 atividades 

para escolas dirigidas a alunos do 

pré-escolar ao secundário, com 

uma abordagem multidisciplinar. 

Para além disso, inclui na sua 

oferta outras atividades dirigidas 

a públicos diversos e de todas as 

idades, como “o mar é para todas 

as idades”, para grupos seniores, 

o “Dormindo com tubarões”, o 

“Fado miudinho” ou o “Concerto 

para bebés”, para crianças e famí-

lias. Todas têm uma enorme pro-

cura devido ao seu carácter lúdico 

e pedagógico, constituindo uma 

oportunidade única para aprender 

mais sobre o oceano, através de 

uma experiência que promove o 

contacto direto com o meio ma-

rinho.

Quais são os principais projetos 

em curso?

o oceanário de Lisboa, como re-

feri já, lançou o seu programa de 

educação para este novo ano letivo 

com uma nova atividade para alu-

nos do Secundário: “Lineu online”. 

este programa explora uma rede 

social partilhada com figuras como 

Vasco da Gama, Darwin, Cousteau, 

Wegener, Lineu, rei D. Carlos e pa-

dre antónio Vieira, que ajudam os 

em 12 anos 
de atividade, o 
Vaivém Oceanário 
visitou 197 
municípios de 
todos os distritos 
de Portugal 
continental 
e regiões 
autónomas e foi 
visitado por mais 
de 236 mil pessoas
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água salgada, através da qual po-

demos conhecer de perto o oceano 

que liga os continentes do planeta. 

ao mesmo tempo, podemos fazer 

uma viagem desde as águas tem-

peradas, passando pelas tropicais, 

até às frias, como se estivéssemos 

perante uma única massa de água. 

É uma experiência inesquecível 

que nos permite mergulhar neste 

mundo marinho sem termos que 

pôr os pés na água.

Que exposição temporária está 

patente e qual será a próxima?

o oceanário tem o privilégio de 

ter patente uma exposição única 

O Oceanário 
de lisboa tem por 
missão promover 
o conhecimento 
dos oceanos, 
sensibilizando 
os cidadãos em 
geral para o dever 
da conservação 
do património 
natural, através da 
alteração dos seus 
comportamentos

alunos a decidir o que devem e po-

dem fazer para salvar o oceano. ao 

mesmo tempo, foi iniciada, no dia 

18 de novembro, a 7.ª edição do  

workshop de “Plasticologia marinha”, 

uma ação de educação ambiental 

que, para além de sensibilizar os 

professores para a problemática do 

plástico no oceano, partilha ativida-

des hands-on, ferramentas criativas 

e conselhos práticos e sustentáveis 

que podem ser transportados para o 

contexto da sala de aula, envolvendo 

os alunos e incentivando-os a alterar 

os seus comportamentos. 

No que diz respeito às atividades 

de conservação, foi atribuído o 

prémio do “Fundo para a Conserva-

ção dos oceanos” que, na primeira 

edição teve como tema “raias e 

tubarões. Da escuridão para a luz 

da ciência.” 

Janela PaRa 
o Mundo 
subaQuÁtiCo

Como carateriza a exposição 

permanente?

a exposição permanente, “Um pla-

neta, um oceano”, é exatamente 

o que o nome indica: uma janela 

única para um mundo subaquáti-

co com cinco milhões de litros de 
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a visita ao oceanário de Lisboa 

é feita a dois níveis, terrestre 

e subaquático, o que permite 

revelar a dinâmica da vida cos-

teira e, assim, sensibilizar para 

a fragilidade deste ecossistema 

de interface entre o mar e a 

terra, o único a que o Homem 

tem acesso regular. ao mesmo 

tempo, visa proporcionar uma 

experiência de imersão, dan-

do a conhecer as espécies que 

habitam abaixo daquilo que 

normalmente se observa, crian-

do sempre a ilusão que se está 

perante um só oceano.

Desde a sua inauguração, o 

oceanário de Lisboa recebeu 

mais de 22 milhões de visitan-

tes. as principais nacionalida-

des têm variado ao longo do 

tempo, mas são mais de 180 

todos os anos. Destaque para 

os portugueses, franceses, bra-

sileiros, britânicos, espanhóis e 

italianos. 

Visita a dois níveis

no mundo denominada “Florestas 

Submersas by Takashi amano”. Foi 

a última obra do mestre Takashi 

amano, que nos deixou em agos-

to de 2015, e é, sem dúvida, um 

espaço único de uma beleza ímpar. 

o mestre amano dizia “consigo 

replicar o caos da Natureza que 

transmite paz ao ser humano”, e 

isso sente-se nesta exposição, que 

conta também com uma banda so-

nora original criada pelo fantástico 

rodrigo Leão. Mais de 2.250.000 

visitaram já aquele espaço.

Que balanço faz de 2017?

o balanço só pode ser muito posi-

tivo. Para além de termos regista-

do um novo recorde de visitantes, 

fomos eleitos pelo site de viagens 

Tripadvisor como melhor aquário do 

Mundo, estamos a tocar cada vez 

mais pessoas com o nosso programa 

educativo e a financiar cada vez mais 

projetos de conservação dos oceanos. 

Sentimos que a nossa missão está a 

ser cumprida cada vez melhor e am-

bicionamos continuar a melhorar. 

Quais são as novidades que po-

demos esperar para 2018?

o ano que agora começou é um 

ano de grande ambição, durante 

o qual queremos melhorar muitos 

detalhes e alinhar todos os servi-

ços com a nossa missão. É tam-

bém o ano do 20.º aniversário do 

oceanário, uma data que obvia-

mente queremos celebrar.

Polo de atRaÇÃo 
PaRa a Zona 
oRiental

Como enquadra o Oceanário na 

oferta turística de Lisboa?

Diria que o oceanário é hoje rele-

vante dentro da oferta turística de 

Lisboa já que apenas o Castelo de 

São jorge tem mais visitantes em 

termos anuais. Parece-me também 

relevante para a cidade o facto de 

conseguir atrair um grande núme-

ro de turistas para a zona oriental 

da capital, garantindo assim que 

existe uma maior dispersão, o que 

permite reduzir um pouco a pres-

são nos pontos clássicos de Lisboa, 

dotando-os de mais conforto e 

qualidade. Com o crescimento que 

se prevê, parece-me essencial con-

seguir atrair cada vez mais turistas 

para esta zona da cidade, sob pena 

de corrermos o risco de insatisfação 

por excesso de afluxo. 

Como caracteriza Lisboa en-

quanto destino turístico?

Lisboa é um destino com enorme 

potencial de crescimento. Tendo em 

conta o número de turistas regista-

do nas grandes capitais europeias, 

constatamos que os nossos núme-

ros ainda são bem pequenos. a 

concretizar-se esse crescimento, te-

mos que estar preparados e garantir 

que os nossos espaços estão aptos 

a receber cada vez mais pessoas 

com qualidade e conforto. Só assim, 

através da satisfação de quem nos 

visita, estaremos a garantir a sus-

tentabilidade deste crescimento e 

a cumprir a nossa obrigação como 

portugueses no sentido de aprovei-

tar esta enorme oportunidade de 

crescimento económico do país.
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Foi construída para ser a “estação Central” e 

para fazer a ligação das linhas principais dos 

caminho-de-ferros portugueses. recentemente 

renovada, a estação do rossio surpreende de 

imediato pela fachada principal, com oito portas 

com caixilharia vermelha que contrastam com 

janelas coroadas por esferas armilares e com um 

relógio, amplamente decorado, a exigir pontuali-

dade aos comboios. a cobertura do cais de em-

barque é um excelente exemplo da arquitetura 

de ferro, muito utilizada no século XiX. e é para 

lá que a história remonta, quando, em 1886, a 

pedido da Companhia real dos Caminhos de Fer-

ro Portugueses, o arquiteto josé Luís Monteiro 

projeta a estação Ferroviária do rossio. a esco-

lha do local não foi consensual – era um espaço 

apertado e pouco prático contudo, a necessidade 

e o desejo de dotar a capital com uma gran-

EStaÇão fERRoVIÁRIa Do RoSSIo

o eX-libRis feRRoViÁRio da CaPital
Desenhada no seio da corrente revivalista portuguesa, a Estação 
ferroviária do Rossio personifica a reinvenção da arquitetura da época 
dos Descobrimentos. projetada pelo arquiteto português josé luís 
Monteiro em 1886, a Estação do Rossio encontra-se em funcionamento 
há mais de 120 anos, faz parte do património nacional e já foi considerada 
uma das estações mais bonitas do mundo. 

nais à cidade de Lisboa e colocando a estação 

do rossio como principal centro ferroviário do 

país. Na altura era a mais moderna estação 

portuguesa, com  ascensores hidráulicos,  novas 

locomotivas com extração de fumo através  de 

aparelhos de condensação, eliminando o risco 

de os passageiros serem asfixiados pelo fumo 

das convencionais máquinas a vapor. em apenas 

quatro anos, a estação do rossio foi inaugurada, 

abrindo ao público e ao tráfego ferroviário no dia 

11 de junho de 1890. 

uMa Visita Guiada 

São várias as influências neomanuelinas na es-

tação Ferroviária do rossio, que espanta pela 

fachada, composta por oito portas, duas das 

quais, centrais, com forma de arcos de ferradura 

de estação central manteve-se e é escolhida a 

zona do rossio que constituía, com a Praça do 

Comércio, o eixo político e económico de Lisboa. 

a obra para a sua construção foi adjudicada a 

uma empresa francesa e, além da estação, foi 

desenhado e construído o Hotel avenida Palace 

(1892), ali ao lado, e feita a escavação do tú-

nel ferroviário do rossio, que com os cerca de 

2600 metros de extensão, liga esta à estação de 

Campolide. os trabalhos foram iniciados por dois 

grupos de operários: um começou a escavar do 

lado de Campolide, outro na zona do rossio. en-

contraram-se na noite de 23 para 24 do mês de 

maio 1888 (numa construção recorde de ape-

nas 11 meses). No dia 8 de abril de 1889, um 

comboio atravessa, pela primeira vez, o túnel do 

rossio trazendo consigo a tão desejada ligação 

ferroviária dos comboios nacionais e internacio-
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mais de um século 
depois da sua 
construção, a 
estação ferroviária 
do rossio sofreu 
várias intervenções 
de remodelação 
e de profundas 
reabilitações, com 
a recuperação da sua 
estrutura original 
e com a criação 
de novos espaços 
para escritórios 
e zonas comerciais

e 18 janelas de ferro fundido. a construção alia a 

utilização de novos materiais (ferro), a uma lin-

guagem arquitetónica revivalista, que se insere 

no romantismo tardio português. o empreiteiro 

francês edmund Bartissol, um dos engenheiros 

responsáveis pela obra da estação do rossio, 

encomendou os baixos-relevos a Gabriel Farail, 

sendo o restante edifício projetado pelo arqui-

teto municipal josé Luís Monteiro. o acesso à 

estação é feito através das duas portas centrais, 

onde, quem se detiver à entrada, pode ler as pa-

lavras “estação Central”. até 2016 as duas portas 

principais emolduraram a estátua do rei D. Se-

bastião, que ficou totalmente destruída depois 

de um jovem subir ao local para tirar fotogra-

fias. agora, quem lá passa, repara no vazio que 

a estátua que decorava a fachada da estação 

do rossio deixou. o edifício manteve, durante 

muitos anos um estilo genuinamente português, 

inspirado em valores do vocabulário manuelino, 

tais como as flores, os baixos-relevos e a es-

tátua de D. Sebastião – todos eles conjugados 

com elementos simbólicos ferroviários: como o 

relógio e o grande janelão. Dentro da estação, a 

plataforma tem uma cobertura original de ferro 

e vidro e duas séries de 14 painéis de azulejos: 

de um lado, os de Lima de Freitas, sobre lendas 

de Lisboa (1995) e de outro, os de Lucien Don-

nat e rogério do amaral (1940/1958), sobre os 

principais produtos portugueses (da sardinha à 

cortiça, ao vinho e às faianças).

PRoJeto de ReabilitaÇÃo 

Mais de um século depois da sua construção, a 

estação Ferroviária do rossio sofreu várias inter-

venções de remodelação e de profundas rea-

bilitações, com a recuperação da sua estrutura 

original e com a criação de novos espaços para 

escritórios e zonas comerciais. 
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1886: o arquiteto josé Luís Monteiro fica 

responsável pelo projeto de construção da 

estação.  

1887: início da construção do Túnel do 

rossio.  

1889: Primeira viagem no Túnel, do rossio 

a Campolide, na Linha Urbana de Lisboa.  

1890: inauguração do edifício de passagei-

ros da estação do rossio.  

1916: Chegada do primeiro lote de três 

locomotivas a vapor da Suíça, para o trajeto 

entre Lisboa-rossio e Sintra.  

1923: obras de modernização: construção 

de bilheteiras no vestíbulo superior, limpeza 

e beneficiação da gare. 

1932: Parte de Lisboa-rossio o primeiro 

comboio «Mistério» da iniciativa do Serviço 

de Turismo.  

1947: obras: Colunas de ferro são revesti-

das de mármore tal como o pavimento que 

era de betonilha, a seção de bagagens dá 

lugar à seção de informações.  

1954: Suspensão da circulação de com-

boios no Túnel do rossio, durante cerca 

de três meses, para obras de eletrificação 

(rebaixamento do túnel, e impermeabiliza-

ção da abóboda).  

1957: inauguração da eletrificação da Linha 

de Sintra (rossio/Sintra) e do Norte  

(Lisboa/Carregado).  

1964: os elevadores hidráulicos da estação 

do rossio são substituídos por elevadores 

elétricos.  

1965: obras de restauro da fachada da 

estação do rossio.  

1970: entrada ao serviço das máquinas 

automáticas para venda de bilhetes na 

estação do rossio.  

1972: É adjudicada à Martins & Guedes, 

Lda., a empreitada para a instalação do 

Departamento Comercial.  

1976: inauguração do centro comercial.  

1993: obras: Modernização do diagrama 

de linhas da estação, redução de 10 para 5 

linhas, elevação das plataformas, renovação 

e ampliação da cobertura e construção da 

interface com o metropolitano.  

2004: encerramento do Túnel do rossio 

para reabilitação.  

2007: Conclusão dos trabalhos de reabili-

tação da estação do rossio e praça Duque 

de Cadaval. 

2008: reabertura da estação do rossio, 

Túnel e praça Duque de Cadaval.

Fonte: infraestruturas de Portugal e CP, Comboios 

de Portugal

Uma das maiores modernizações foi levada a 

cabo pela companhia dos Caminhos de Ferro 

Portugueses na década de 1990, responsável 

pela modernização do diagrama de linhas da 

estação, elevação das plataformas, renovação e 

ampliação da cobertura e construção da interfa-

ce com o metropolitano. o trabalho de recupe-

ração socorreu-se de materiais originais sendo 

que, na nova estrutura da estação, se tentou fa-

zer uma reinterpretação dos elementos arqui-

tetónicos, numa clara afirmação de atualidade. 

as intervenções mais recentes tiveram como 

foco a remodelação urbanística e a reutilização 

da estrutura já existente. No culminar de vários 

esforços de reabilitação, em 2007, a empresa 

de arquitetura, Broadway Malyan, foi distingui-

da com o “Prémio reabilitação” dos Prémios 

Construir 2007. o projeto implicou requalificar 

o edifício neomanuelino, mas também os edi-

fícios envolventes, de forma a contribuir para 

ampliação de uma área renovada no centro da 

cidade de Lisboa. as fachadas da estação fo-

ram, na sua totalidade, alvo de uma limpeza, 

recuperação e tratamento. em 2011, a estação 

Ferroviária do rossio recebeu a Menção Honro-

sa Brunel awards, na categoria de edifício de 

Passageiros (renovação e reabilitação), que 

distingue o design e a arquitetura das estações 

ferroviárias ao redor do mundo. De cariz enig-

mático e saudosista – como só as estações de 

comboio sabem ser – a estação do rossio não 

passou despercebida e, em maio de 2012, foi 

eleita uma das 10 mais belas estações do mun-

do, pela revista norte-americana “Flavorwire”. 

Classificada, desde 1971, como imóvel de inte-

resse Público (iiP), aquela que foi, durante mui-

to tempo, a principal estação de comboios de 

Lisboa, por causa da sua proximidade do centro 

histórico, passou a entrar no ranking das mais 

belas do mundo.
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a data de 18 de fevereiro de 2017 marca a 

reabertura de um dos edifícios mais icónicos 

da cidade de Lisboa, o mítico Pavilhão Carlos  

Lopes, datado de 1932 e situado em pleno cora-

ção do Parque eduardo Vii, entre o Marquês de  

Pombal e a Praça de espanha, numa das zonas 

mais centrais e nobres da capital. após vários 

anos de encerramento e uma vasta obra de 

reabilitação e modernização, o Pavilhão Carlos 

Lopes abriu portas à cidade e população como 

um espaço multiusos e cultural, que reúne con-

dições únicas para a realização de iniciativas di-

versas. Condições essas que levaram a que fosse 

escolhido para acolher, em apenas nove meses 

de atividade, 35 iniciativas distintas, entre con-

ferências, galas e eventos corporativos, onde 

participaram cerca de 70 mil pessoas. 

a estes números acrescem os visitantes da expo-

sição inaugural – a mostra dos 20 anos do Turismo 

de Lisboa deu a conhecer o renovado Pavilhão 

Carlos Lopes a cerca de 26 mil pessoas, os pri-

meiros a terem contacto com um equipamento 

fechado há mais de uma década. e, desde então, 

várias são as iniciativas que têm tido lugar neste 

espaço. exemplo disso, é o Peixe em Lisboa, o 

mais emblemático dos eventos gastronómicos 

portugueses dedicados à gastronomia de mar, 

que, em abril de 2017, levou mais de 12 mil pes-

soas ao Pavilhão. Um resultado que se pretende 

repetir com a iniciativa a ocupar, pelo segundo 

ano consecutivo, este renovado espaço. a 11.ª 

edição do evento, de 5 a 15 de abril, contará com 

os mais prestigiados chefes nacionais e estrangei-

ros, entre eles, ana ros, a Melhor Chefe Feminina 

do Mundo de 2017, eleita pelo júri da revista bri-

tânica Restaurant, que também seleciona anual-

mente os célebres 50 Melhores restaurantes do 

Mundo. a chefe eslovena, do restaurante Hisa 

Franko, em Staro Selo, tornou-se numa verdadei-

ra embaixadora do seu país com um trabalho em 

que destaca os produtos locais, entre os quais as 

trutas salmonadas e marmoreadas ou os peixes 

e mariscos da costa adriática. ana ros vai jun-

tar-se assim a mais de uma centena de chefes 

que se apresentaram nos auditórios do Peixe em 

Lisboa nos últimos dez anos, entre os quais se 

encontram os melhores a trabalhar em Portugal e 

também grandes nomes internacionais. 

Mas também a ModaLisboa, que, em outubro, 

ali realizou a sua 49.ª edição. Depois de seis 

anos no Pátio da Galé, e de uma paragem no 

Centro Cultural de Belém, o carismático evento 

de moda escolheu o mítico Pavilhão para revelar 

as propostas para a primavera/verão de 2018. 

Sob o tema “Luz”, a organização do evento 

homenageou o capital criativo da moda e, ao 

mesmo tempo, a luz da cidade de Lisboa que é, 

paVIlHão caRloS lopES

uM ano dePois da ReabeRtuRa 
Devolvido a lisboa e aos lisboetas, após um longo período de encerramento e uma extensa 
obra de reabilitação e modernização, o pavilhão carlos lopes celebra, em fevereiro, um ano 
desde a sua reabertura. Mais de 70 mil pessoas participaram nos cerca de 35 eventos que 
tiveram lugar neste mítico edifício, que é hoje escolhido para as mais diferentes iniciativas. 
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> Criado em 1921, o Pavilhão Carlos Lopes 

começou por ser o Pavilhão de Portugal na 

exposição internacional do rio de janeiro or-

ganizada em 1922, com projeto dos arquite-

tos Carlos rebelo de andrade (1887-1971) e 

Guilherme rebelo de andrade (1891-1969). 

> No início dos anos 30 foi reconstruído no 

local onde se encontra, precedendo a cons-

trução do Parque eduardo Vii. 

> em 1932 foi reinaugurado por ocasião da 

exposição industrial Portuguesa, destinando-

se a acolher eventos de promoção de ativi-

dades económicas. 

> Nos anos 40 foi adaptado para acolher o 

campeonato mundial de Hóquei em Patins 

de 1947. Durante o estado Novo foi palco de 

inúmeros eventos de diversa natureza. 

> a seguir ao 25 de abril acolheu congressos 

e comícios políticos, espetáculos e eventos 

muito diversos, desde desportivos às Mar-

chas Populares. 

> Nos anos 80 serviu de homenagem ao nos-

so grande campeão olímpico Carlos Lopes. 

> em 2003 foi encerrado e entrou em pro-

funda degradação. 

> em fevereiro de 2017 reabriu com todo 

o esplendor, para acolher os mais diversos 

acontecimentos culturais, corporativos, co-

merciais e desportivos, entre outros. 

Pavilhão Carlos Lopes

segundo a organização do evento, “uma espécie 

de Património imaterial da humanidade”.

Na obra de reabilitação do Pavilhão Carlos Lopes 

foram intervencionadas todas as fachadas, áreas 

e elementos de interesse patrimonial – incluindo 

azulejos, elementos decorativos, torreões e Salão 

Nobre – que foram, desta forma restaurados, pre-

servando e mantendo as suas características ori-

ginais. a fachada principal manteve os painéis de 

azulejos, em azul e branco, produzidos pela Fábri-

ca de Sacavém em 1922, representando cenas da 

História de Portugal com temas dedicados a Sa-

gres, à Batalha de ourique, à ala dos Namorados 

na Batalha de aljubarrota e ao Cruzeiro do Sul. 

ainda no exterior, preservaram-se na frente do 

edifício, as esculturas “arte” e “Ciência”, de auto-

ria e execução do escultor raúl Xavier, mantendo 

a magnitude, harmonia e beleza do edifício com 

o espaço exterior – também este sujeito a uma 

requalificação, com acessos melhorados e áreas 

arborizadas e ajardinadas do Parque eduardo Vii. 

No interior do edifício, a antiga sala de eventos 

do pavilhão foi reconvertida numa sala principal 

multiusos, com cerca de 1900m2, num espaço 

que se destaca pela versatilidade de realização 

de eventos e iniciativas de natureza diversa, res-

peitando todas as condições técnicas de conforto 

e segurança – incluindo ar condicionado, inso-

norização, energia, saída de emergência, acesso 

a deficientes, armazenamento, acessos técnicos, 

entre outros. Fruto da intervenção realizada no 

Pavilhão encontra-se também um átrio central 

revestido a azulejos com 180m2, dois foyers com 

280m2 com caraterísticas arquitetónicas que 

permitem ser utilizados na realização de even-

tos especiais e ainda um Salão Nobre, de 180m2. 

Todos os espaços existentes foram pensados 

para a concretização de iniciativas diversas – 

consoante o local mais adequado – permitindo 

uma experiência única num espaço emblemáti-

co com história e completando a oferta da cida-

de na disponibilização de espaços para eventos 

culturais, sociais, corporativos, desportivos, entre 

outros. 
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Lisboa é um destino cada vez mais popular entre 

os franceses e não é por acaso. agora que o frio 

se instalou um pouco por toda a europa, a “doçura 

de vida” da capital portuguesa é capaz de aquecer 

e aconchegar qualquer um. a juntar à proximidade 

geográfica e ao preço cómodo, o Monsieur Vintage 

destaca encontros fortuitos com “lisboetas adorá-

veis”, disponíveis e bastante discretos. ao planear 

a fuga perfeita, o Monsieur Vintage explica por que 

é que Lisboa é o melhor destino para fugir ao frio.

É perto e acessível. estas são duas das grandes ra-

zões, apontadas pelo jornal online francês, que fa-

zem de Lisboa o destino ideal para quem planeia 

uma escapadela fora de França. esta já não é a pri-

meira vez que a publicação francesa visita a capital. 

Desta vez, o Monsieur Vintage decidiu planear a 

viagem ao pormenor e escolheu o seu período de 

estadia entre o dia 3 e 10 de fevereiro. o voo de 

ida e volta da companhia aérea easy jet ficou-lhes 

a 85 euros. Um preço acessível, já que “Lisboa fica 

a 1465km de Paris por via aérea e o tempo de voo 

entre o aeroporto de Paris-Charles de Gaulle e Lis-

boa é de duas horas e 20 minutos”, refere o artigo.

Para pernoitar num hotel de Lisboa durante sete 

noites, o Monsieur Vintage calcula gastar 370 eu-

ros por um quarto para 2 pessoas. Para quem quer 

conduzir no local, a publicação não hesita em reco-

mendar o aluguer de um veículo, adiantando que 

“as taxas de aluguer são muito mais interessantes 

do que em Paris”. De forma a ilustrar os preços, o 

Monsieur Vintage simulou alugar um carro durante 

a sua estadia de uma semana em Lisboa e concluiu 

que “por 50 euros se recebe um Fiat 500 de 4 lu-

gares, com uma quilometragem ilimitada e seguro 

obrigatório com franquia”.

“Uma vez que as reservas estão feitas, e caso se-

jam duas pessoas, o orçamento total (avião, hotel 

e aluguer de um carro) não deve exceder os 590 

euros ou os 295 euros por pessoa, por uma semana 

completa em Lisboa”, conclui.

esPeCialidades 
GastRonÓMiCas  
a nÃo PeRdeR

“Uma vez em Lisboa, o orçamento alimentar será 

comedido, já que é possível comer barato na 

capital portuguesa. em média, o preço de uma 

MoNSIEuR VINtaGE 

esCaPadela eM lisboa 
lisboa é a cidade eleita pelo Monsieur Vintage para fugir ao frio 
e às manhãs escuras e nublosas que principiam o inverno francês. além 
das boas condições meteorológicas, é a proximidade, o preço e aquilo 
que o site generalista considera ser a “doçura de vida” portuguesa, 
que fazem de lisboa o destino perfeito para este inverno.

refeição é de 8 euros podendo aumentar até aos 

50 euros se preferir um restaurante gourmet”, 

escreve o artigo. 

em jeito de sugestão, estas são as palavras de-

dicadas à gastronomia lisboeta: “Para o almoço, 

um lugar agradável para visitar é o renovado 

Mercado da ribeira, localizado à frente da esta-

ção ferroviária do Cais de Sodré. Típico, um pouco 

barulhento, rico e variado gastronomicamente.” 

outras das especialidades gastronómicas “a não 

perder” em Lisboa são os famosos Pastéis de Be-

lém que acompanhados com uma bebida quente, 

aquecem e confortam qualquer turista – um doce 

que personifica aquilo que é, várias vezes, referi-

do no artigo como a “doçura de vida” portuguesa.

uma vez que 
as reservas estão 
feitas, e caso sejam 
duas pessoas, o 
orçamento total 
(avião, hotel e 
aluguer de um carro) 
não deve exceder os 
590 euros ou os 295 
euros por pessoa, 
por uma semana 
completa em lisboa
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o Que VisitaR 

Depois de explicar por que razões Lisboa é 

o destino perfeito para este inverno, é a vez 

de saber o que visitar. em primeiro lugar, o 

Monsieur Vintage sugere visitar a Torre de 

Belém, que descreve como tendo “uma vis-

ta deslumbrante sobre o rio Tejo”. Depois de 

visitar a Torre, o artigo sugere passar pelos 

Pastéis de Belém “onde se pode saborear os 

melhores pastéis de nata do mundo”. já que 

é mesmo ali ao lado, é também aconselhado 

ao turista dar um saltinho ao Mosteiro dos 

jerónimos, descrito como um “magnífico mo-

numento religioso”.

já fora da zona ribeirinha, a sugestão é a de vi-

sitar a “pitoresca” alfama e o Bairro alto – um 

bairro “muito colorido e de cariz popular durante 

o dia e muito moderno à noite, com diversos 

restaurantes, bares e discotecas”. a não esque-

cer, são as vistas panorâmicas que esta zona his-

tórica oferece da cidade de Lisboa, aconselha a 

publicação francesa.

Para o turista francês terminar esta viagem pela 

cidade das sete colinas, o melhor é mesmo ca-

minhar e perder-se nas ruas estreitas da capital, 

num passeio até ao Castelo São jorge, remata o 

Monsieur Vintage.

em média, o preço 
de uma refeição é 
de 8 euros podendo 
aumentar até aos 
50 euros se preferir 
um restaurante 
gourmet, escreve 
o artigo
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deZeMbRo 2017

assoCiatiVisMo

ÓRGÃOS SOCIAIS
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
 > Dia 14 dezembro – assembleia Geral ordinária da aTL.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO
REVISTA DO TURISMO DE LISBOA
edição do 168.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 dezembro foram feitas as seguintes consultas:

alojamento 7

agências de Viagens e Turismo 7

Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços 2

restaurantes 2

Transferes 4

ToTAL 22

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de dezembro foram enviadas 13 propostas de adesão.

OUTROS
atualização contínua dos associados nas bases de dados, no site e nas 

publicações Follow Me Lisboa e revista Turismo de Lisboa.

MAILINGS ENVIADOS
Durante o mês de dezembro foram enviados os seguintes mailings:

 > Mapa de ligações aéreas para Lisboa;

 > Follow Me Lisboa via email;

 > Vídeo Mapping de Natal;

 > Postal de Natal 2017 - Boas Festas para todos;

 > reuniões e eventos internacionais 2017 – Lisboa.

PRoMoÇÃo tuRÍstiCa

PROMOÇÃO DO DESTINO – AÇÕES MULTIPRODUTOS 
CANAIS ONLINE

DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE
 > adaptação de imagens aos diferentes formatos;

 > adaptação de textos e hiperligações;

 > introdução dos PDF das publicações mensais;

 > Continuação da produção do novo site.

PROMOÇÃO NOS MOTORES DE BUSCA
 > acompanhamento da campanha de “Search”.

PROMOÇÃO EM SITES DE VIAGEM
 > acompanhamento da campanha online de City Breaks;

REDES SOCIAIS
 > Facebook – 129

 > Twitter – 72

 > instagram – 65

 > Pinterest – 33
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VISITAS AO SITE: 145 413

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 e 2018, através do portal 

Feiras do TdP.

PRoMoÇÃo CitY & sHoRt bReaKs

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
 > ALEMANHA – “Grupo alemanha”. Programa realizado em Lisboa e 

na região de Lisboa. Presentes 7 elementos dos seguintes meios de 

comunicação: jornal “Süddeutsche Zeitung”; jornal “Die Tageszeitung”; 

revista “TaZ”; Suplemento “Märkischer Sonntag”; jornal “Münsterland”;

 > AUSTRÁLIA – alexander First – Programa realizado em Lisboa e na 

região de Lisboa. Presente 1 elemento;

 > ESPANHA – Blog “Diana Miaus”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > ESPANHA – Freelancer “raquel robles”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > EUA – Site “Luxury web”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos;

 > FRANÇA – revista “Le Parisien Mag”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > FRANÇA – Blog “Globetrekkeuse”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 3 elementos;

 > ITÁLIA – Blog “Bambini com la valigia”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

 > POLÓNIA – Blog “Czas Wina”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

 > REINO UNIDO – jornal “The Scotsman”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

 > REPÚBLICA CHECA – revista “Choice”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 3 elementos.

FAM TRIPS COM OPERADORES  
E AGENTES DE VIAGENS
 > CHINA – Fam Trip “Beijing Capital airlines”. Programa realizado em 

Lisboa e região. Presentes 13 elementos.

FAM TRIPS COM OPERADORES  
E AGENTES DE VIAGENS E OUTROS
 > CHINA – Grupo / Companhias aéreas. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 20 elementos das seguintes companhias: “CaaC”, “air China”; 

“China eastern airlines”; China Southern airlines”; “Hainan airlines”; 

“Capital airlines”.

APOIO MEIOS DE COMUNICAÇÃO
 > ÁUSTRIA – Guia “Places to go”;

 > BÉLGICA – Revista “Femmes d’Aujourd’hui”;

 > ESPANHA – Revista “Binter Canarias”;

 > ESPANHA – Jornal “La Razón”;

 > EUA – Revista “AFAR”;

 > EUA – Revista “Delta Sky magazine”;

 > EUA – Revista “Jet Setter”;

 > FRANÇA – Revista “Le Quotidien du Tourisme”;

 > FRANÇA – Guia “Guide du Routard”;

 > REINO UNIDO – Jornal “Sunday Times”;

 > REINO UNIDO – Revista “WattsWhat”.
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ENTREVISTAS
 > ESPANHA – rádio “es radio”;

 > ESPANHA – rádio “La Voz de Galicia”;

 > ESPANHA – rádio “onda Cero rioja”;

 > ESPANHA – rádio “Paralelo 20”;

 > FRANÇA – rádio “France internationale”.

PRoMoÇÃo Mi – MeetinGs industRY

PROMOÇÃO E APOIO A CONGRESSOS E INCENTIVOS
 > evento associativo – LiSBoa aSSoCiaTioN SeMiNar – evento de 3 

dias a favor de 11 associações sedeadas na europa. incluiu meio-dia 

de conferência com 3 oradores e um case study de sucesso em Lisboa. 

Presentes também uma seleção de associados do LCB. ação organizada e 

acompanhada em exclusivo pelo LCB;

 > evento corporate 2019 – Candidatura de Lisboa;

 > evento corporate 2019 – apoio na candidatura de Lisboa;

 > evento corporate 2020 – Candidatura de Lisboa;

 > Congresso médico 2021 ou 2022 – Candidatura de Lisboa;

 > Congresso médico 2021 – Candidatura de Lisboa;

 > Congresso médico 2022 – Candidatura de Lisboa;

 > evento corporate 2025 – Candidatura de Lisboa.

APOIO A EDIÇÕES EM LISBOA
 > aaa.

FUNDO DE APOIO A CONGRESSOS
 > Fundo Nacional + TL = 15 candidaturas de Lisboa;

 > Fundo Lisboa = 33 candidaturas de Lisboa.

CAMPANHA DE PUBLICIDADE ESPECÍFICA
 > acompanhamento; fornecimento de conteúdos para editoriais.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
 > MERCADO TURQUIA – ação iniciativa do associado PTT. apoio com 

refeição em restaurante associado;

 > MERCADO ROMÉNIA – ação iniciativa do associado oásis. apoio com 

refeição em restaurante associado;

 > Vi Congresso médico 2018;

 > Vi evento corporate 2018;

 > Vi Congresso médico eSGe 2020 ou 2021;

 > Vi Congresso médico 2021.

PRoMoÇÃo Golfe

CAMPANHA DE PUBLICIDADE ESPECÍFICA
 > acompanhamento do desempenho da campanha online.

PRoMoÇÃo de outRos PRodutos

BIRDWATCHING
 > EUA – Press Trip “Birds&Nature/Stephen ingraham”. Programa realizado 

em Lisboa e região. Presente 1 elemento;

 > acompanhamento da campanha de imprensa e online.

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 e 2018, através do portal 

Feiras do TdP.
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 > IGTM 2017 – Cannes. Participação de Lisboa com stand próprio e 

decoração conjunta do espaço Lisboa Golf Coast. ação de rP com 

operadores de golfe convidados durante o evento. Presentes 15 

empresas associadas.

PRoGRaMa da iniCiatiVa 
das eMPResas

PROGRAMAS COM GRUPOS DE EMPRESAS
apoio aos procedimentos de pagamento final dos apoios às candidaturas 

aprovadas.

PROGRAMAS COM EMPRESAS INDIVIDUAIS
apoio aos procedimentos de pagamento final dos apoios às candidaturas 

aprovadas.

PRoMoÇÃo no MeRCado inteRno

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO
 > acompanhamento da campanha de televisão.

 > Campanha de Mupis e imprensa para o WTa.

MelHoRia da infoRMaÇÃo 
e Qualidade de seRViÇo

PRODUTOS PARA TURISTAS

LiSBoa STorY CeNTre: 4.423 VISITANTES

arCo Da rUa aUGUSTa: 12.355 VISITANTES

eXPeriÊNCia PiLar 7: 6.638 VISITANTES

INFORMAÇÃO TURÍSTICA
TUriSTaS aTeNDiDoS: 119.205

LiSBoa: 96.707

SiNTra: 20.741

eriCeira: 994

arrÁBiDa: 763

PeDiDoS De iNForMaÇÃo eSCriToS reSPoNDiDoS: 177

PRoGRaMa de desenVolViMento 
de eXPeRiÊnCias MultiCentRalidade
LiSBoa CarD: 12.557 CArTÕeS VeNdIdoS

PRoGRaMa de desenVolViMento 
da CentRalidade de sintRa
eQUiPaMeNTo “MiToS e LeNDaS De SiNTra”: 628 VISITANTeS
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boas-Vindas

_SEGWAY TEJO
Conhecer a cidade de Lisboa de segway é a pro-

posta da empresa que se dedica a tours temá-

ticos pela capital portuguesa. Há quatro anos no 

mercado, a Segway Tejo diz procurar diversificar 

os percursos que disponibiliza, de forma a ir ao 

encontro dos desafios e tendências do setor. 

Com foco na satisfação dos clientes e apostando 

num serviço de qualidade, a Segway Tejo jun-

ta-se à associação Turismo de Lisboa de forma 

a usufruir da visibilidade desta instituição, bem 

como dos veículos de comunicação da entidade. 

Rua das Olarias, n.º 35, Lisboa

Tel.: 964 483 321

www.tejotourism.pt

_TUK TUK TEJO
Percursos guiados e temáticos pela cidade de 

Lisboa em tuk tuk 100% elétrico. É este o foco 

da Tuk Tuk Tejo que, através de profissionais “au-

tênticos e apaixonados pela capital portuguesa”, 

com formação na área de turismo e lazer e co-

nhecimentos de história, cultura, arte e arquite-

tura de Lisboa, promete tornar cada tour num 

momento único. Com o objetivo de acompanhar 

e responder aos desafios e tendências do setor, 

na perspetiva de satisfação dos clientes, a em-

presa considera ser este o momento ideal para 

se juntar à associação Turismo de Lisboa. Desta 

forma, refere a Tuk Tuk Tejo, será possível “bene-

ficiar da visibilidade e prestígio” que a aTL pro-

porcionar, passando a constar transversalmente 

em diversos meios de comunicação.

Rua das Olarias, n.º 35, Lisboa

Tel.: 964 483 321

www.tejotourism.pt
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o The Lingerie restaurant desenvolve, desde 

2004, um conceito temático “único” em Portu-

gal. Situado no centro de Lisboa, este espaço 

procura envolver a cozinha tradicional portugue-

sa de excelência em sensualidade e erotismo. 

Para isso, apresenta uma decoração “quente e 

acolhedora”, com os empregados em perfor-

mances em lingerie. Uma atmosfera “vibrante” 

eleita, segundo o estabelecimento, tanto por 

casais como por grupos mistos de diferentes na-

cionalidades, seja para despedidas de solteiro, 

encontros entre amigos, festas de aniversário ou 

de empresas, jantares de natal ou momentos 

especiais a dois. a adesão à associação Turismo 

de Lisboa explica-se por esta entidade ser, para 

o The Lingerie restaurant, “um veículo promo-

cional para o setor do turismo”, mas também 

por dar “acesso a informação sobre tendências 

e evolução do turismo na região”, permitindo à 

empresa antecipar estratégias.

Av. António Augusto de Aguiar, n.º 88 A, 

Lisboa

Tel.: 915 672 450

www.lisboa.thelingerierestaurant.com

_THE LINGERIE 
RESTAURANT

_BEGUEST 
HOLIDAY RENTALS
responsável pela exploração de mais de 60 

apartamentos turísticos em Portugal, a BeGuest 

tem como prioridade a oferta da melhor expe-

riência aos seus hóspedes. através de parcerias 

estratégicas, pretende ser uma empresa reco-

nhecida pelo leque de serviços turísticos que 

disponibiliza, concentrando-se em proporcionar 

a cada hóspede uma estadia taylor made. a 

adesão à associação Turismo de Lisboa é uma 

aposta que, para a BeGuest, “faz todo o senti-

do”. “Dada a dimensão da associação, preten-

demos divulgar os nossos serviços, desenvolver 

novas parcerias e oportunidades de negócio e, 

principalmente, dar a conhecer a nossa marca”, 

refere a empresa. entre as particularidades que 

a caracterizam, a BeGuest destaca a atenção 

dada aos hóspedes, que podem usufruir de 10% 

de desconto numa segunda reserva. 

Rua Damião de Góis, 3D, Lisboa

Tel.: 214 070 486

www.beguest.pt
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caMpo pEQuENo 

d.a.M.a sobeM 
ao PalCo 
eM feVeReiRo 

Dois anos depois da edição do álbum “Dá-me 

Um Segundo”, os D.a.M.a decidiram preparar 

algo especial para os fãs – um concerto, dia 9 de 

fevereiro, no Campo Pequeno, em Lisboa, onde 

irão apresentar ao vivo o muito aguardado novo 

trabalho. o álbum “Lado a Lado” marca o mais 

recente registo de originais do grupo, que já deu 

a conhecer os temas “Pensa Bem” (feat. Prof-

jam) e “Não Comeces”. Depois de terem esgo-

tado por duas vezes o Campo Pequeno, o grupo 

de Miguel Coimbra, Francisco ‘Kasha’ Pereira e 

Miguel Cristovinho irá regressar a esta emble-

mática sala lisboeta. 

Centro de Lazer do Campo Pequeno, Lisboa

Tel.: 217 998 450

www.campopequeno.com

a aRtE Da tERRa

lenÇos naMoRaR 
PoRtuGal 
eXPostos 
eM lisboa 
a arte da Terra apresenta, de 1 a 23 de feve-

reiro, uma seleção rigorosa de Lenços Namorar 

Portugal. resultado da parceria com a aliança 

artesanal e da cooperação de Conceição Pinhei-

ro, um nome maior na recuperação desta arte 

de bordar sentimentos, este espaço dedicado à 

cultura portuguesa expõe os lenços que retratam 

histórias de amores e desamores, bem como um 

vasto leque de produtos inspirados neste ícone, 

incluindo obras dos mais prestigiados estilistas 

nacionais. 

Rua de Augusto Rosa, 40, Lisboa

Tel.: 212 745 975

www.aartedaterra.pt

tEatRo NacIoNal D. MaRIa II

o GRande dia 
da batalHa estÁ 
eM Cena 

“Como viver quando o abismo da precariedade, 

da miséria e da desgraça cada dia mais se abre 

debaixo dos nossos pés, neste agónico capitalis-

mo em que nos afundamos?”. É sobre esta ques-

tão que se desenrola “o Grande Dia da Batalha”, 

em cena no Teatro Nacional D. Maria ii, até 25 

de fevereiro. a peça tem como ponto de partida 

o texto “albergue Noturno”, de Máximo Gorki, 

que em 1902 abriu a hipótese de um realismo 

coral. Nele, o escritor, romancista, dramaturgo e 

ativista político russo descreve um mundo em 

rutura com a lei, social e moral, lembrando gen-

te que quer sobreviver, inventar um futuro. 

Praça D. Pedro V, Lisboa

Tel.: 213 250 800

www.teatro-dmaria.pt
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El coRtE INGlÉS

GouRMet 
eXPeRienCe

o el Corte inglés acaba de inaugurar a nova zona 

de restauração Gourmet Experience no 7.º e último 

piso dos Grandes armazéns. o espaço conta com 

17 restaurantes – cinco dos quais têm assinatura 

de chefs nacionais e internacionais com estrelas 

Michelin. o conceito, de inspiração vanguardista, 

permite combinar, num único lugar, diferentes ti-

pos de cozinha. este espaço de comercialização e 

degustação de produtos gourmet reúne ainda uma 

zona de esplanada com vista para Lisboa e o su-

permercado Club Del Gourmet. De entre os vários 

restaurantes do Gourmet Experience, destacam-se 

a Tasca Chic, com assinatura do chef josé avillez, 

o Balcão, do chef Henrique Sá Pessoa, o Casca-

bel do chef mexicano com uma estrela Michelin,  

roberto ruíz, e o restaurante atlántico, do também 

galardoado Michelin, Pepe Solla. Quem lá passar 

encontra também uma cafetaria, um Wine Bar 

que vende ostras e champanhe a copo, gelados da  

Nannarella, confecionados à mão, e o Cigar World 

que promete ser um lugar de culto para os amantes 

de charutos. a criação do Gourmet Experience resul-

ta do compromisso do el Corte inglés em melhorar a 

qualidade, a oferta e os serviços aos seus clientes. o 

Gourmet Experience está aberto todos os dias, entre 

as 10h00 e as 24h00 horas e até à 01h00 hora, às 

sextas e sábados.

Av. António Augusto Aguiar, 31, Lisboa

Tel.: 213 711 700

www.elcorteingles.pt

Como resposta aos pedidos dos clientes e res-

gatando um longo património histórico, a com-

panhia aérea portuguesa estreia-se no ecom-

merce, com a abertura da primeira loja online 

– a TaP Store. São mais de 50 produtos, entre 

modelos de aeronaves a malas de viagem, pas-

sando por artigos de moda e acessórios. Tirando 

partido dos 72 anos de história e da rica icono-

tap poRtuGal 

PRodutos da CoMPanHia 
tÊM loJa online

grafia, a TaP aposta também no upcycling, um 

conceito inovador de reciclagem de materiais já 

sem utilização na operação regular da compa-

nhia. Peles, cintos de segurança e estruturas de 

cadeiras, entre outros, serão assim convertidos 

em novos produtos de assinatura, que integra-

rão a lista de produtos da TaP Store. as compras 

poderão ser efetuadas com cartão de crédito ou 

de débito e, em alternativa, através da utilização 

de milhas Victoria, com entregas disponíveis a 

nível mundial, excetuando-se para já o Brasil, os 

eUa e o Canadá. 

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

Lisboa 

Tel.: 218 415 000

www.tap.pt
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cIal – cENtRo DE lÍNGuaS, 
tRaDuÇão E INtERpREtaÇão 

PRÉMio de 
eXCelÊnCia Pela 
esl lanGuaGe 
tRaVel aWaRds 

o CiaL – Centro de Línguas, Tradução e interpretação 

foi distinguido, no passado mês de dezembro, nos 

eSL Language Travel awards, na categoria de “Tea-

ching Programme of the Year”. Um prémio atribuído 

com base no feedback de alunos, no qual o Centro 

de Línguas obteve uma classificação de 4,88/5. 

Nesta competição, o CiaL ficou ainda no top 10 

nas categorias “School of the Year (other Langua-

ges)”, “Facilities of the Year” (instalações) e “Leisure  

Programme of the Year” (programa de atividades). 

os eSL Language Travel awards, organizados pela 

eSL-Language Studies abroad, distinguem anual-

mente escolas de línguas que ensinam o idioma do 

seu país a estrangeiros, oferecendo programas com-

pletos de língua, atividades culturais e alojamento. 

Mais de 400 escolas em todo o mundo participam 

nesta competição, onde contam os mais de 7400 

questionários de feedback de alunos, combinados 

com a avaliação por parte dos mais de 180 funcio-

nários da eSL nos seus 50 balcões em todo o mundo. 

Rua Actor Taborda, n.º 55 – 1.º esq., Lisboa 

Tel.: 217 940 448

www.cial.pt

caSa SaNtoS lIMa

entRe os MelHoRes 
VinHos do ano
a Casa Santos Lima começou o ano em grande, 

assistindo à nomeação do seu vinho da região de  

Lisboa, Confidencial reserva de 2013, pelo Washin-

gton Post, como um dos 12 melhores vinhos de 

2017. o Confidencial reserva de 2013 está à venda 

por 4,5 euros e foi distinguido com base na relação 

preço/ qualidade. “este vinho fez-me lembrar por-

que é que Portugal é uma das minhas regiões favo-

ritas para procurar valor”, escreve o crítico de vinhos 

do jornal norte-americano, Dave Mcintyre, que atri-

buiu duas estrelas e meia em três ao Confidencial 

reserva de 2013. este foi o único vinho português 

eleito entre os 12 vinhos escolhidos. a Casa Santos 

Lima é uma empresa familiar que se dedica à pro-

dução, engarrafamento e comercialização de vinhos 

portugueses e nos últimos anos tem sido um dos 

produtores nacionais mais premiados nas principais 

competições nacionais e internacionais de vinhos. 

Quinta da Boavista, Aldeia Galega da Mer-

ceana, Torres Vedras

Tel.: 263 760 621 

www.casasantoslima.com

EGEac

ConCuRso PaRa 
a GRande MaRCHa 
2018

até 21 de fevereiro está aberto o Concurso para a 

“Grande Marcha de Lisboa 2018” no qual a eGeaC 

convida todos os cidadãos a criar a composição (mú-

sica e letra) da Grande Marcha de Lisboa. esta será 

interpretada por todas as marchas participantes, 

tanto nas exibições do altice arena como no desfile 

das Marchas Populares na noite de Santo antónio. 

este ano, o tema da letra da composição remete 

sobre Lisboa e sobre o filme “a canção de Lisboa”, 

em homenagem ao ator Vasco Santana. Poderão 

participar no concurso todos os interessados, desde 

que maiores de idade e residentes em território na-

cional. a composição vencedora será aquela cujos 

atributos, tanto literários como musicais, melhor ca-

racterizem a capital. esta é uma iniciativa da Câmara 

Municipal de Lisboa e da eGeaC, empresa de Gestão 

de equipamentos e animação Cultural.

Av. da Liberdade, 192, Lisboa 

Tel.: 218 820 090 

www.egeac.pt 



Market Place | 
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

45

M
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

45

Market Place | M

lISBoa aNtIGa

uMa taRde eM 
lisboa: do fado  
À GastRonoMia

a empresa portuguesa dedicada à preservação 

da cultura e tradições nacionais, Lisboa antiga, 

continua a partilhar a sua paixão pela capital e 

oferece aos curiosos a possibilidade de conhe-

cer, ao pormenor, a tradição alfacinha. a expe-

riência “7 Fados 7 Colinas” inclui um passeio a 

pé de 45 minutos pelo Largo do Chiado, com 

visita à Livraria mais antiga do Mundo, Largo 

do Camões, Bairro alto, Bairro da Bica e o seu 

icónico elevador e pelo Miradouro de São Pedro 

de alcântara. a experiência tem ainda paragens 

obrigatórias em casas típicas de fados e petis-

queiras tradicionais. a compra deste passeio, 

que custa 35 euros, dá direito a um voucher 

para visitar o Museu do Fado. 

Rua Visconde de Santarém, n.º 75B, Lisboa

Tel.: 936 077 966

www.lisboaantiga.net

fIl – fEIRa INtERNacIoNal  
DE lISBoa 

a feiRa dos 
aniMais JÁ 
CHeGou

o Pet Festival chega a Lisboa no dia 3 de fe-

vereiro e promete momentos de convivência 

inesquecíveis entre crianças e animais de esti-

mação. “os animais e o Desenvolvimento Cog-

nitivo das Crianças” é o tema da edição de 2018. 

a grande novidade deste ano é o evento “Dog 

Talents”, onde os amigos patudos vão poder exi-

bir as suas maiores proezas. o Pet Festival tem 

ainda um Parque Pedagógico e um espaço para 

os animais de Quinta, no qual o público pode 

interagir com várias espécies e raças de animais, 

como cavalos, aves, roedores, répteis e peixes. 

a maior mostra de animais de estimação do país 

decorre até ao dia 5 de fevereiro e promete ser 

um espaço para passar um bom serão em fa-

mília.

Rua do Bojador, Parque das Nações, Lisboa

Tel.: 218 921 500

www.fil.pt

lISB’oN ScootER

PasseaR Pelas 
Ruelas de lisboa
Desbravar caminho por entre becos e ruelas es-

treitas, descobrir bairros pitorescos, subir ruas ín-

gremes, contemplar a roupa estendida à janela 

e gaiolas com periquitos. É para conhecer os se-

gredos da capital em pormenor, que a empresa 

alfacinha de aluguer de scooters Lisbon Scooter 

propõe fazer uma tour pela cidade. a empresa 

desenvolveu o conceito de aluguer de scooters 

e bicicletas elétricas que levam quem lá for a 

aventurar-se, de forma sustentável, pelos can-

tos da cidade. a empresa dispõe “de uma vas-

ta variedade de veículos novos” e profissionais 

“com grande conhecimento sobre a cidade de 

Lisboa” que prometem um serviço personaliza-

do ao cliente. 

Rua do Grémio Lusitano, n.º 9, Bairro Alto, 

Lisboa

Tel.: 211 941 665

www.lisbonscooter.pt
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apaVt – aSSocIaÇão 
poRtuGuESa DaS aGÊNcIaS 
DE VIaGENS E tuRISMo 

MostRa de 
tuRisMo eM lisboa 
a aPaVT, associação Portuguesa das agências de 

Viagens e Turismo, volta a estar presente na BTL, 

Bolsa de Turismo de Lisboa, que este ano decor-

re de 28 de fevereiro a 4 de março no Pavilhão 

2 da FiL. o evento, direcionado a profissionais li-

gados ao setor do turismo, terá uma área de ex-

posição privada das “empresas e entidades par-

ticipantes da BTL que pretendam dar a conhecer 

as múltiplas ofertas nacionais deste segmento: 

regiões de turismo, unidades hoteleiras, resorts 

e empreendimentos turísticos, equipamentos e 

recintos, empresas de animação turística e de 

organização de eventos”. em 2017, o stand da 

aPaVT/Travelport conquistou o prémio de me-

lhor stand profissional. 

Rua Rodrigues Sampaio, n.º 170, 1.º andar, 

Lisboa

Tel.: 213 553 010 

www.apavtnet.pt

MuSEu calouStE GulBENKIaN

CiClo CoM noVos 
talentos da 
MÚsiCa

em fevereiro, a Fundação Calouste Gulbenkian pro-

move vários concertos com os músicos intitulados 

rising Stars. São jovens de excecional talento 

nomeados pela eCHo – european Concert Hall 

organization, organização constituída pelas mais 

prestigiadas salas de concertos da europa, entre 

as quais consta a Gulbenkian Música. Um ciclo en-

quadrado no evento Portas abertas, uma iniciativa 

que convida o público a desfrutar de uma atmos-

fera musical festiva em ambiente informal. Nesta 

edição de Portas abertas – rising Stars, será pos-

sível ouvir Tamás Pálfalvi, emmanuel Tjeknavorian, 

Nora Fischer, o quarteto Van Kujik, ellen Nisbeth e  

Christoph Sietzen, no âmbito da temporada de mú-

sica 2017/2018.

Rua Dr. Nicolau de Bettencourt, Lisboa

Tel.: 217 823 474

www.gulbenkian.pt

fuNDaÇão caIXa GERal 
DE DEpÓSItoS – cultuRGESt

o Que define  
uM ClÁssiCo?

De que falamos quando nos referimos a um 

“clássico”? Como escolhê-lo, classificá-lo, anali-

sá-lo? o que faz, de uma determinada obra lite-

rária, um “clássico”, ou seja, uma referência fun-

damental, bem enquadrada num “cânone”? É 

sobre estas questões que se debruça a crítica li-

terária Helena Vasconcelos, no ciclo intitulado “o 

retorno aos Clássicos?”. Neste âmbito, a 15 de 

fevereiro, na Culturgest, discute-se a pertinên-

cia da obra com a eterna questão da confusão 

e transmigração dos géneros, em “orlando”, de 

Virgínia Woolf. “Com o progressivo afastamen-

to do estudo das chamadas Humanidades das 

escolas, talvez seja a altura de revivificarmos, 

revisitarmos e honrarmos este precioso legado”, 

comenta Helena Vasconcelos. 

Edif. Sede da CGD, Portaria da R. Arco do 

Cego, n.º 50, piso 1, Lisboa

Tel.: 217 905 454

www.culturgest.pt
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cÂMaRa MuNIcIpal  
DE VIla fRaNca DE XIRa

eXPosiÇÃo eVoCa 
a GRande GueRRa
No âmbito da evocação do Centenário da Gran-

de Guerra, o Celeiro da Patriarcal, em Vila Franca 

de Xira, convida a visitar a exposição “outros 

olhares sobre a Grande Guerra”. De entrada gra-

tuita, trata-se de uma mostra que visa apresen-

tar um “olhar” sobre a Primeira Guerra Mundial, 

dando particular destaque aos combatentes do 

concelho. a partir de um vasto leque de fotogra-

fias, desenhos, armamento militar, equipamento 

médico, bem como uma seleção de objetos pes-

soais de combatentes do concelho, é possível 

criar uma imagem do conflito. em paralelo, de-

correm colóquios integrados no tema, sendo o 

próximo a 16 de fevereiro, pelas 18h30. 

Praça Afonso de Albuquerque, 2, Vila Franca 

de Xira

Tel.: 263 285 600

www.cm-vfxira.pt

REStauRaNtE tÁGIDE

CHiado GanHa 
esPlanada 
alfaCinHa

Com mais de trinta anos de experiência, o restau-

rante Tágide, além de ser um dos mais prestigia-

dos restaurantes lisboetas, continua a renovar-se. a 

esplanada “Um elétrico chamado Tágide” é a mais 

recente iniciativa do restaurante que pretende aqui 

representar Lisboa através de vários elementos grá-

ficos, assim como de uma carta onde o cuidado com 

os produtos nacionais premium estão representa-

dos. a esplanada começa a funcionar em março, e 

está disponível para a organização de eventos ao 

ar livre. “Baseada na verdadeira fonte de inspiração 

que é a nossa cidade – e na maravilhosa luz natural 

da mesma – criámos um espaço de lazer, que vem 

embelezar o Largo da academia das Belas artes, 

assim como qualquer tarde de verão, outono ou 

primavera”, afirma o estabelecimento. 

Largo da Academia Nacional de Belas Artes, 

18/20, Lisboa

Tel.: 213 404 010

www.restaurantetagide.com

fuNDaÇão cENtRo  
cultuRal DE BElÉM

obRa de stRauss 
eM PalCo

Com uma programação extensa e diversificada, 

a nova temporada do Centro Cultural de Belém, 

em Lisboa, integra ricas sugestões de música. 

entre as obras apresentadas, destaque para os 

dias 1, 4 e 7 de fevereiro, com a orquestra Sin-

fónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional 

de São Carlos a levar a cena a ópera “elektra”, 

de richard Strauss, com direção musical de Leon 

Hussein. Uma obra que é considerada como o 

momento culminante de um dos compositores 

que mais contribuíram para a modernidade do 

século XX. em 1909, quando “elektra” se estreia 

em Dresden, na alemanha, Strauss, embora já 

tenha atrás de si obras que sujeitam a lingua-

gem tonal a abusos pontuais, é nesta peça que 

atinge níveis de audácia harmónica, orquestral, 

vocal e dramatúrgica que chocaram, e ainda 

hoje chocam, a audiência. Para apreciar ago-

ra no Grande auditório do Centro Cultural de  

Belém, em Lisboa. 

Praça do Império, Lisboa

Tel.: 21 361 24 00 

www.ccb.pt
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ocEaNÁRIo DE lISBoa 

finanCiados 
PRoJetos PaRa 
ConseRVaÇÃo 
dos oCeanos 

o oceanário de Lisboa e a Fundação oceano 

azul atribuíram 100 mil euros a projetos para 

a conservação das raias e tubarões. Trata-se do 

resultado da 1.ª edição do “Fundo para Conser-

vação dos oceanos”, que sob o tema “raias e 

tubarões. Da escuridão para a luz da ciência” 

premiou três trabalhos, selecionados entre 23 

candidaturas. as propostas vencedoras desta-

cam-se pela excelência das ideias apresentadas 

no âmbito da conservação das raias e tubarões, 

e abordam diferentes temáticas, desde habitats 

e ecossistemas, tecnologia ao serviço da conser-

vação e o envolvimento da sociedade.

Esplanada Dom Carlos I, Doca dos Olivais, 

Lisboa

Tel.: 218 917 000

www.oceanario.pt

jaRDIM ZoolÓGIco DE lISBoa

aQui os sÁbados 
sÃo selVaGens 
Um programa diferente e inesquecível para 

adultos e crianças com visita a alguns bastido-

res do Zoo. a iniciativa “Sábados Selvagens” é 

a mais recente proposta do jardim Zoológico 

de Lisboa, que convida a planear uma ativida-

de em família durante o fim de semana. Nos 

percursos temáticos, é possível descobrir alguns 

dos processos diários de tratamento e alimen-

tação dos animais, bem como vários exemplos 

de enriquecimentos ambientais. ou ainda ficar 

a conhecer os vários grupos de animais, desde 

os répteis aos mamíferos, passando pelas aves 

e não esquecendo as espécies mais ameaçadas 

e em vias de extinção. os “Sábados Selvagens” 

incluem ainda encontros com tratadores, para 

que tanto os mais pequenos como os adultos 

possam ficar a saber todas as curiosidades sobre 

as espécies.

Est. de Benfica, 158-160, Lisboa

Tel.: 217 232 900

www.zoo.pt

fuNDaÇão aRpaD 
SZENES - VIEIRa Da SIlVa

eXPosiÇÃo 
ilustRa 200 anos 
de PintuRa
a Fundação arpad Szenes - Vieira da Silva acolhe, 

até 4 de março, a exposição “Matthias Schaller - 

obra-prima” de Matthias Schaller – uma coleção 

de fotografias de paletas de artistas que ilustram 

duzentos anos de pintura. a série do fotógrafo 

alemão, no original “Das Meisterstück”, capta a 

beleza das paletas de cor de vários artistas, usando

-as como janelas de acesso ao seu génio criativo. 

Matthias Schaller tem vindo a trabalhar, ao longo 

da sua carreira, na criação de variações do retrato 

ou do “retrato indireto”. entre os artistas represen-

tados estão Vincent van Gogh, jacques-Louis David, 

Turner, john Constable, Camille Corot, eugène De-

lacroix, Gustave Courbet, Camille Pissarro, Gustave 

Doré, edouard Manet, edgar Degas, Paul Cézanne, 

Claude Monet, e Pierre-auguste renoir.

Praça das Amoreiras, 56, Lisboa 

Tel.: 213 880 044 

www.fasvs.pt
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caSINo lISBoa

PRiMeiRo MusiCal 
PaRa tuRistas 
o Casino de Lisboa acolhe a primeira comédia 

musical, “The Portuguese – a Musical Comedy”, 

dirigida aos turistas e estrangeiros que visitam 

o país. este é um projeto que reflete o aumento 

do fluxo de turistas no país e a sua visibilidade 

no panorama internacional. a peça vai desen-

rolar-se em inglês, todas as terças, quintas e 

sábados, às 18h30, a partir de 13 de janeiro, no 

Casino de Lisboa. a trama é inspirada nos vários 

acontecimentos e personagens que marcaram a 

história de Portugal e tem como objetivo dar a 

conhecer o país aos turistas através de cultura 

de qualidade. as personagens históricas serão 

reencarnadas por um elenco de atores portu-

gueses sendo a encenação feita por Sónia ara-

gão, com direção artística de ana Brito e Cunha. 

Alameda dos Oceanos, Lisboa

Tel.: 218 929 000

www.casino-lisboa.pt

MuSEu fuNDaÇão oRIENtE

noVo CiClo de ConCeRtos 

Maat - MuSEu Da aRtE, 
aRQuItEtuRa E tEcNoloGIa 

GRandes 
MoMentos

Num vídeo partilhado pelo Museu, Pedro Gada-

nho, diretor do MaaT - Museu Da arte, arquite-

tura e Tecnologia, garante uma rentreé em 2018 

a não perder. o ano começa com a exposição 

“Supergood – Diálogos com ernesto de Sousa”, 

pensada a partir da obra transversal de ernesto 

de Sousa, e “Bem-Vindos à Cidade do Medo”, 

que reúne um conjunto de obras de pintura, 

desenho e vídeo do artista joão Fonte Santa. 

Para além disso, o diretor desafia ainda começar 

o ano a refletir sobre as alterações climáticas, 

através da mostra coletiva internacional “eco-vi-

sionários”. a exposição faz uma reflexão crítica 

sobre as transformações ambientais que afetam 

o planeta e é um dos momentos a não perder 

neste novo ano.

Central Tejo – Av. de Brasília, Lisboa  

Tel.: 210 028 128  

www.maat.pt

o Museu do oriente inicia um ciclo de concertos 

de obras para quintetos de metais de Debussy, 

Freitas Branco, Haydn e Brahms, interpretadas 

pelos Solistas da Metropolitana. Neste ciclo, os 

alunos do Conservatório de Música da Metro-

politana também vão subir ao palco para inter-

pretar os clássicos Disney, num espetáculo para 

toda a família. os concertos são de entrada livre 

e têm uma duração de 75 minutos. 

Av. de Brasília, Lisboa

Tel.: 213 585 201

www.museudooriente.pt
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Glenn MilleR 
oRCHestRa
Caso de sucesso em Portugal, onde esgotam 

sempre as salas por onde passam, a Glenn Mil-

ler orchestra, dirigida pelo Maestro ray McVay, 

regressa a Lisboa para um novo espetáculo. o 

grupo continua a encantar com grandes suces-

sos como “Moonlight Serenade”, “In The Mood”, 

“Tuxedo Junction” ou “Chattanooga Choo Choo”. 

ray McVay dirige cerca de 20 talentosos músicos 

e cantores nesta big band que, em duas horas 

de concerto, como num estalar de dedos, nos faz 

recuar até aos anos trinta.

Grande Auditório Centro Cultural de Belém, 

Praça do Império, dia 11 de fevereiro, às 

17:00 e às 21:00. Entradas: entre 22 e 52 

euros. Mais informação em: www.ccb.pt

festiVal ResCaldo

o festival mais alternativo da música portuguesa 

está de volta para distinguir a mais significativa 

produção nacional no panorama do jazz, eletró-

nica, rock e da livre improvisação. além celebrar 

alguns dos nomes e projetos cuja atividade con-

sidera merecedora de destaque, o festival abre 

também espaço para divulgar artistas aos quais 

reconhece capacidade para, num futuro próxi-

mo, alargar e enriquecer os horizontes da cria-

ção musical contemporânea em Portugal. 

Culturgest, Rua Arco do Cego, dias 16, 17, 

23 e 24 de fevereiro, às 21:30, Panteão 

Nacional, Campo de Santa Clara, dia 18 de 

fevereiro, às 18:30. Entradas: 6 euros. Mais 

informação em: www.festival-rescaldo.info

esCHeR
Pela primeira vez, as obras do carismático artista 

holandês M. C. escher, considerado por muitos 

um génio da imaginação geométrica, são exi-

bidas em Lisboa. a exposição “escher” é, por 

isto, antecipada como um dos mais importantes 

momentos culturais dos últimos tempos. Dividi-

da em várias secções, que configuram diferen-

tes momentos da visão e percurso do artista, a 

mostra permite uma perspetiva particularmente 

completa do fenómeno artístico que, ainda hoje, 

cativa tantos especialistas e curiosos. 

Museu de Arte Popular, Av. de Brasília, até 

27 de maio, todos os dias, das 10:00 às 

20:00. Entradas: 11 euros, adultos; 9 euros, 

jovens, estudantes e + de 65 anos; 8 euros, 

universitários; 4 euros, crianças. Mais infor-

mação em: www.escherlisboa.com
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revista dirigida aos associados 
do Turismo de Lisboa, 
empresários, decisores 

e estudiosos da indústria turística.

dIreTor
VíTor CoSTa

vcosta@visitlisboa.com

TUriSMo De LiSBoa
T. 210 312 700

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

•
edITor

edifício Lisboa oriente, 
avenida infante D. Henrique, 333 H

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

SeCreTArIAdo
aNa PaULa PaiS

anapaulapais@lpmcom.pt

CoNSULTorA ComerCIAL
SÓNia CoUTiNHo

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

 Fax. 21 853 04 26

TIrAgem
2000 exemplares

PerIodICIdAde
Mensal

ImPreSSão
rPo

dePóSITo LegAL
206156/04

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

n.º2/99 de 13 de janeiro

DiSTriBUiÇÃo GraTUiTa
aoS aSSoCiaDoS

Do TUriSMo De LiSBoa

•
ASSINATUrA ANUAL

24 euros

Com o APoIo de:
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