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A consolidação de Lisboa enquanto destino tu-

rístico de primeira linha ficou uma vez mais ex-

pressa nos resultados da atividade turística em 

2017, ano em que se tornou na região líder do 

País em proveitos de alojamento turístico, ultra-

passando pela primeira vez os mil milhões de 

euros, o que corresponde a um crescimento de 

21,6%. Dados agora divulgados pelo INE mos-

tram também que o RevPar em Lisboa cresceu 

20,6%, atingindo 72,6€, e que foi igualmente 

a região que recebeu mais hóspedes nacio-

nais e estrangeiros. Estes e outros indicadores 

turísticos evidenciam, assim, de novo Lisboa 

como o grande motor do crescimento do tu-

rismo em Portugal e, naturalmente, da econo-

mia nacional. Importa referir, igualmente, que 

estes crescimentos superiores a 20% nos dois 

indicadores económicos, face a crescimentos 

da ordem de 9% nos indicadores quantitativos 

(hóspedes e dormidas), mostram também que 

a atividade turística de Lisboa está a ganhar 

peso qualitativo, o que lança desafios ainda 

mais estimulantes. Todo este percurso evoluti-

vo da performance turística de Lisboa está em 

linha, precisamente, com a construção de qual-

quer destino turístico de sucesso, um processo 

contínuo de aposta na qualidade e na inovação. 

Quer isto dizer que, mais do que alcançar suces-

so, é fundamental consolidar e crescer de modo 

sustentado num mercado que sabemos vasto e 

altamente competitivo. E a propósito do posicio-

namento crescente de Lisboa enquanto destino 

turístico de grande atratividade, como salientei 

já, quero deixar aqui duas notas especiais: uma 

LISBOA LIDERA 
E CONTINUA A CRESCER

E  | Editorial

relacionada com o Aeroporto Humberto Delga-

do e outra com os cruzeiros. Quanto à primeira, 

porque o aeroporto internacional de Lisboa, que 

no ano transato registou um tráfego recorde de 

passageiros (26,7 milhões), passou a integrar a 

elite dos maiores aeroportos europeus, ou seja, 

daqueles que anualmente movimentam mais 

de 25 milhões de passageiros. Este aumento do 

número de viajantes (4 milhões de passageiros 

face a 2016) catapultou a infraestrutura para o 

nível dos grandes aeroportos, como Paris, Lon-

dres e Barcelona, entre outros, o que atesta a 

relevância daquela que é a principal porta de 

entrada para quem nos visita. No que se refere 

aos cruzeiros, nada poderia ser mais agradável 

de constatar do que os resultados revelados pelo 

Inquérito a Passageiros de Cruzeiros, com base 

no qual Lisboa é o destino de eleição destes 

passageiros. A quase totalidade dos inquiridos 

recomenda a cidade como destino de cruzeiros 

e também como destino turístico. A experiên-

cia da visita supera de tal forma as expetativas 

que a quase totalidade destes turistas manifesta 

o desejo de regressar e isto porque em Lisboa 

há sempre algo mais para rever, algo mais para 

descobrir.

José Luís Arnaut
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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DADOS INE 2017

LISBOA LIDERA PROVEITOS DE ALOJAMENTO TURÍSTICO
Em 2017, Lisboa passou a ser a região nacional 

líder em termos de proveitos globais do aloja-

mento turístico, os quais aumentaram 21,6% 

para 1.065,6 milhões de euros, de acordo com 

os últimos dados divulgados pelo Instituto Na-

cional de Estatística (INE). 

Lisboa mantém-se, ainda, como a região que re-

cebeu mais hóspedes, nacionais e estrangeiros. 

Por sua vez, o RevPar (receita por quarto dispo-

nível) cresceu 20,6%, para 72,6 euros, muito su-

perior à média nacional, situada nos 50,2 euros.

Já a taxa de ocupação por quarto na Região de 

Lisboa foi de 76,5%, também superior à média 

nacional, de 66,7%. A Região de Lisboa registou 

14.324 mil dormidas em 2017 (mais 8,7% que 

em 2016) e 6.177 mil hóspedes (mais 9,4% que  

em 2016). 

Estes resultados confirmam Lisboa como o gran-

de motor do crescimento do Turismo em Portu-

gal. Pela primeira vez, os proveitos do alojamen-

to turístico ultrapassaram a barreira mítica dos 

mil milhões de euros, tornando Lisboa a região 

nacional líder, também neste indicador. A região 

teve ainda excelentes crescimentos nos restan-

tes indicadores, sendo de realçar que os índices 

económicos tiveram um crescimento superior 

aos quantitativos, o que comprova a excelência 

do destino. Estes resultados são um estímulo 

para a continuidade e aprofundamento do traba-

lho dos parceiros públicos e privados da região.

DESTINOS QUE MAIS INSPIRAM LETRAS DE CANÇÕES

LISBOA É A CIDADE PORTUGUESA 
MAIS CITADA NA MÚSICA
O motor de busca Holidu elaborou o maior catálogo 

de letras do planeta, em colaboração com o Mu-

sixmatch, e concluiu que Lisboa está no top 3 das 

cidades portuguesas mais populares na música. A 

seguir-lhe estão Coimbra e Sintra. Lisboa, que deu 

ao mundo o fado (o estilo musical que em 2003 

alcançou a categoria de Património Oral e Imaterial 

da Humanidade pela UNESCO), predomina como a 

cidade portuguesa que mais inspirou músicas. No 

total, são 538 canções que celebram a beleza e 

importância da capital. O estudo analisou mais de 

300 cidades, entre 14 milhões de letras de músicas 

presentes no Musixmatch database, o maior ca-

tálogo mundial de letras de músicas. As menções 

de cada cidade foram pesquisadas em 6 idiomas 

diferentes sendo que, para Lisboa por exemplo, fo-

ram pesquisados “Lisbon”, “Lissabon”, “Lisbona”. 

Além do top 10, o Holidu selecionou a música mais 

emblemática sobre cada cidade e o artista que as 

canta. Nesta categoria, a canção “Lisboa Menina 

e Moça” de Paulo de Carvalho figura no top das 

letras mais emblemáticas sobre a capital. A nível 

mundial, os Estados Unidos lideram, com 5 cidades 

e a Europa segue-se, com 4 cidades. Nova Iorque, 

Paris e Londres são as cidades mais populares do 

mundo nas canções. No ranking mundial Lisboa 

ocupa a 57.ª posição. “As cidades não são apenas 

constituídas por edifícios e ruas, a sua essência é 

alimentada sobretudo pelas histórias que elas con-

tam. Cada cidade tem uma personalidade própria, 

os seus mistérios e é capaz de evocar emoções 

diferentes”, diz Max Ciociola, CEO e co-fundador 

do Musixmatch, sobre as cidades que mais vezes 

inspiraram canções ao redor do mundo.
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TURISMO

MAIS DE 5 MILHÕES DE VISITAS AO PATRIMÓNIO
Os museus, monumentos e palácios nacionais, 

tutelados pela Direção-Geral do Património 

Cultural (DGPC), receberam mais de 5 milhões 

de visitantes no ano passado, o que represen-

ta um aumento de 8%, de acordo com os da-

dos divulgados pela DGPC. Contas feitas, estes 

valores apontam para um crescimento de 60% 

nos últimos cinco anos (desde 2012 até 2017, 

respetivamente). O aumento no número de vi-

sitantes, em grande parte explicado pelo cresci-

mento do turismo em Portugal, é comum às três 

tipologias: Monumentos (2 999 932 de visitas), 

Museus (1 556 647) e Palácios (504 201). Os 

Palácios Nacionais (Mafra e Ajuda) são os que 

mais cresceram em número de visitantes des-

de 2016, verificando-se um aumento de cerca 

de 27%. No mesmo período, os Monumentos 

registam um crescimento de 6,9% e os Museus 

de 5%, apontam os dados do DGPC. A lide-

rar as visitas dos monumentos está o Mosteiro 

dos Jerónimos, em Lisboa, que continua a ser o 

espaço mais visitado, com 1 166 793 entradas 

(mais 86 mil do que no ano anterior), seguindo- 

-se a Torre de Belém, com 575.875 entradas 

(menos 16%), e o Mosteiro da Batalha, com 492 

093 visitas (mais 24,1%). O Panteão Nacional, 

em Lisboa, recebeu 149 931 visitantes (mais 

24,2%). Nos museus, o Museu Nacional dos Co-

ches lidera, com 350 254 entradas (menos 8,5% 

do que no ano anterior), seguindo-se o Museu 

Nacional de Arte Antiga, com 212 669 (mais 

21,1%), o Museu Nacional do Azulejo, com 193 

444 (mais 20,5%), o Museu Nacional de Arqueo-

logia, com 167.634 (mais 14,1%), e o Museu Na-

cional Machado de Castro, com 108 385 (menos 

2%). A DGPC explica que a descida nas entradas 

da Torre de Belém se deve à introdução de uma 

política de limitação de acessos, a partir do ano 

passado, por questões de segurança.

CASCAIS

NOVO 
AEROPORTO 
PARA AVIAÇÃO 
EXECUTIVA
O Aeródromo Municipal de Cascais vai subir 

à categoria de aeroporto de forma a receber 

operadores de aviação executiva internacio-

nal. O aeródromo pretende assumir-se como 

alternativa ao Aeroporto de Lisboa, passando 

a concentrar todo o tráfego executivo e evi-

tando a sobrelotação do aeroporto da capital. 

Como tal, nos últimos cinco anos, tem vindo a 

sofrer um trabalho de requalificação na esfera 

dos 3,2 milhões de euros. A intervenção visa 

dotá-lo com os meios e equipamentos neces-

sários para uma certificação em classe superior 

(as infraestruturas aeroportuárias são certifica-

das de I a IV). Em outubro do ano passado, a 

Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) 

certificou-o em classe III, “o único em Portugal 

continental com esta classificação, podendo re-

ceber atualmente tráfego internacional, ainda 

que com algumas condicionantes” diz Miguel 

Sanches, diretor do Aeródromo Municipal de 

Cascais. Desta forma, o equivalente à catego-

ria de aeroporto. Com a classe IV, o Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a Autoridade 

Tributária e Aduaneira passam a estar em per-

manência no Aeródromo Municipal de Cascais.
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TAP 

MAIS DE 1 MILHÃO DE PASSAGEIROS POR MÊS
A TAP superou pela primeira vez na sua história 

a marca de um milhão de passageiros num só 

mês, mantendo a forte tendência de crescimen-

to registada no ano passado. O mês de janeiro 

de 2018 foi o melhor de sempre da companhia 

aérea portuguesa, com o número de passagei-

ros transportados a representar um aumento de 

16% face ao período homólogo de 2017. A TAP 

regista a melhor taxa de ocupação de sempre 

nos seus aviões, com 79% dos lugares preen-

chidos. As rotas que tiveram maior crescimento 

percentual em janeiro foram as das ilhas (liga-

ções à Madeira e aos Açores), com 35%, as do 

Atlântico Norte (Estados Unidos da América e 

Canadá), com 22%, e as do Brasil, com um cres-

cimento de 17%. Pela primeira vez num mês, 

a TAP transportou mais de 50 mil passageiros 

nos voos entre Lisboa e Funchal (mais 13 mil 

que em janeiro do ano passado) e mais de 10 

mil nas ligações entre Lisboa e Ponta Delgada 

(mais 4 600 que em 2017). Janeiro de 2018 foi 

também o melhor mês de sempre, em termos 

absolutos, no volume de passageiros transporta-

dos (32 mil) entre Lisboa e São Paulo.

RECORDE

LISBOA ENTRA 
NA ELITE DOS 
GRANDES 
AEROPORTOS 
EUROPEUS
O aeroporto Humberto Delgado terminou o 

ano com um tráfego recorde de 26,7 milhões 

de passageiros e passou a integrar o grupo 

dos maiores aeroportos europeus, que movi-

mentam mais de 25 milhões de passageiros. 

Este valor representa um aumento de quatro  

milhões (18,8%) em relação a 2016, avançou a 

Vinci Airports, que detém a ANA - Aeroportos de 

Portugal. Ao ultrapassar os 25 milhões de passa-

geiros, Lisboa entra na “primeira liga” dos aero-

portos europeus, onde figuram, entre outros, as 

de Paris, Londres, Barcelona, Frankfurt, Istambul, 

Moscovo ou Amesterdão. Até agora, o aeroporto 

da capital estava no grupo 2: entre 10 e 25 mi-

lhões de passageiros. 

No ano passado os setores da restauração e 

alojamento turístico registaram 323 mil pos-

tos de trabalho – um aumento de 15,8% face 

a 2016. Este crescimento equivale a 44 mil 

novos empregos e a 120 novos postos de tra-

balho por dia. De acordo com os  últimos da-

dos do emprego do Instituto Nacional de Es-

tatística (INE), o setor dos restaurantes gerou 

35 mil novos postos de trabalho (aumento de 

16,1%) e o setor do alojamento 9 mil (mais 

14,5%). Só no quarto trimestre de 2017, os 

setores da restauração e do alojamento tu-

rístico registaram 314 mil postos de trabalho 

(mais 27,4 mil do que no ano passado). Para 

o presidente da Associação da Hotelaria, Res-

tauração e Similares de Portugal  (AHRESP), 

Mário Pereira Gonçalves, a tendência positiva 

“vai manter-se nos próximos anos” e tudo 

porque Portugal é “o melhor destino turístico 

do mundo”.

EMPREGO EM 2017

TURISMO GEROU 120 POSTOS 
DE TRABALHO POR DIA 
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A Arrábida está a atrair mais turistas, com os 

dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) 

a revelar que o número de dormidas de estran-

geiros cresceu cerca de 9,5% em 2016. As dor-

midas foram registadas na Centralidade da Ar-

rábida, constituída pelos concelhos de Palmela, 

Setúbal e Sesimbra. Em 2015 a região foi destino 

de 261.320 dormidas por turistas internacionais, 

um número que pesa cerca de 47% das dor-

midas totais (no total de 551.162 em 2016). A 

procura nacional evoluiu cerca de 7,6% (para 

289.842 dormidas), enquanto a total expandiu 

8,3%. Na Centralidade da Arrábida, a zona de 

Azeitão é a que está a gerar cada vez mais in-

teresse para 2.ª habitação, com as propriedades 

prime, envolvidas pela natureza e que conjugam 

valências de habitação com equipamentos de 

lazer como piscina, jacuzzi, sauna ou campo de 

ténis, a serem um dos produtos em destaque. A 

zona, que integra o Parque Natural da Arrábida 

é considerada a região com maior vinha con-

tínua do mundo e onde o vinho assume uma 

importância predominante para o turismo e a 

economia.

A capital portuguesa recebe a 1.ª edição do Summit 

Shopping Tourism & Economy Lisbon 2018, no pró-

ximo dia 16 de março, no Ritz Four Seasons Hotel 

Lisboa, um evento de cariz internacional que reúne 

especialistas nacionais e estrangeiros de diferentes 

setores para debater o impacto atual e futuro do 

Turismo de Qualidade e de Compras em Portugal.

Esta é uma atividade que regista um aumento ex-

ponencial a nível mundial, impulsionada pelos turis-

tas de fora da União Europeia. De acordo com dados 

da consultora Global Blue, Portugal é o país europeu 

que mais cresceu em tax free shopping em 2017, 

com os turistas extracomunitários a gastarem num 

dia em compras o mesmo que os europeus numa 

semana. Os chineses, com um valor médio de com-

pras de 642 euros/dia, são os turistas que mais gas-

tam em Portugal, seguidos pelos norte-americanos 

(506 euros) e angolanos (252 euros).

É expectável que esta tendência positiva se man-

tenha nos próximos anos, pois é um dos princi-

pais fatores para o desenvolvimento das cidades, 

considerando a sua capacidade em acrescentar 

valor, gerar emprego, promover um turismo de 

qualidade, possibilitar a amortização de grandes 

investimentos em infraestruturas e contribuir para 

a inovação tecnológica.

O Summit Shopping Tourism & Economy Lisbon 

2018 vai reunir membros do Governo e repre-

sentantes de entidades públicas e privadas para 

debaterem a criação de modelos sustentáveis 

que permitam ganhar escala e competitividade, 

com significativos impactos económicos e so-

ciais, bem como reforçar o prestígio e a credibi-

lidade de Portugal e suas cidades como destinos 

de eleição no Turismo de Compras.  

João Vasconcelos, anterior secretário de Estado 

da Indústria, é o presidente do comité organi-

zador do Summit Shopping Tourism & Economy 

Lisbon 2018.

IMOBILIÁRIO DE LUXO

QUINTAS DE LUXO NA ARRÁBIDA 
PROCURADAS POR INVESTIDORES 

16 DE MARÇO 

TURISMO DE QUALIDADE EM DEBATE EM LISBOA
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OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

CASAMENTOS 
DE ESTRANGEIROS 
EM ALTA

SETOR

NOVOS 29 
HOTÉIS NA ÁREA 
METROPOLITANA 
DE LISBOA

Os casamentos de luxo de estrangeiros na ca-

pital estão a aumentar e a tornar-se uma forte 

tendência de negócio. A região de Lisboa está 

entre as preferidas dos noivos, que muitas vezes 

compram casamentos em Portugal sem nunca 

terem visitado o país. Nos últimos nove anos, o 

número de casamentos de casais estrangeiros 

no país duplicou, confirmando a tendência de 

crescimento do setor do turismo. Os noivos são 

sobretudo brasileiros, irlandeses e ingleses, que 

querem dar o nó em cenários de sonho. Lisboa é 

a região favorita do mercado brasileiro. No que 

diz respeito aos estabelecimentos hoteleiros, os 

hotéis Tivoli e Anantara, em Lisboa, são os mais 

procurados pelos casais oriundos do Brasil, mas 

assiste-se a um crescimento do mercado ameri-

cano e indiano. Ao lado dos hotéis, as quintas na 

capital são, também, cada vez mais procuradas.

As ruas e os hotéis cheios de turistas dão novo 

ânimo aos investidores. Este ano, o investimen-

to volta a aumentar com 61 novas unidades a 

abrir em Portugal, o que representa mais 4770 

quartos do que em 2017, diz a Associação da 

Hotelaria de Portugal (AHP). O maior número 

de aberturas vai acontecer na região de Lisboa. 

Das 61 previstas, 29 serão na Área Metropoli-

tana de Lisboa e 25 na capital. Entre as novas 

unidades estão o hotel Meliá na Avenida Fon-

tes Pereira de Melo, os hotéis Exe e Eurostars, 

ambos no Parque das Nações, e o terceiro The 

Beautique Hotel. As tipologias de quatro e cin-

co estrelas, as mais procuradas pelos hóspe-

des e com maior rentabilidade, serão as mais 

frequentes entre os novos projetos. A direto-

ra-geral da AHP avança mesmo que, em 2018, 

os investimentos feitos por novos operadores 

nacionais e por marcas ou grupos estrangeiros 

vão multiplicar-se, prometendo dar concorrên-

cia aos investidores tradicionais portugueses 

como o Pestana, Vila Galé, Turim ou Hoti, cujos 

planos passam por novas unidades.
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SETOR

LISBOA É ESCOLHA 
PRIORITÁRIA NO 
MERCADO DE LUXO

ESTUDO

CAPITAL 
PORTUGUESA É 
UM DOS DESTINOS 
FAVORITOS DOS 
EUROPEUS

A vida cosmopolita, que se assemelha às outras 

cidades europeias, a par do mercado de rea-

bilitação cada vez mais forte, fazem do centro 

histórico de Lisboa uma escolha prioritária para 

o mercado imobiliário de luxo. Os estrangeiros, 

sobretudo de origem europeia, têm um peso 

cada vez mais significativo no investimento 

imobiliário, que vai aumentando à medida que o 

preço das propriedades sobe. O mercado de luxo 

em Portugal continua a registar uma evolução 

positiva, apesar de os próximos anos poderem 

ficar marcados pela desaceleração dos preços 

praticados. De acordo com Rafael Ascenso, dire-

tor-geral da Porta da Frente Christie’s, “o merca-

do do segmento alto e médio teve um grande 

crescimento nos últimos anos, criando uma di-

nâmica inédita ao mercado imobiliário de luxo”. 

De acordo com o estudo “O Viajante Europeu: 

Tendências e Previsões”, apresentado em dezem-

bro de 2017 pela eDreams ODIGEO,  Lisboa foi um 

dos destinos de eleição dos turistas europeus, no 

último ano. A capital portuguesa foi a quinta cida-

de mais procurada pelos turistas, registando um 

aumento de 17% face a 2016. O estudo apurou 

ainda que os europeus parecem apostar cada vez 

mais nas viagens dentro da União Europeia. De 

acordo com os dados mais recentes, disponibiliza-

dos pelo Eurostat, cerca de 90% das noites passa-

das em turismo na UE são gozadas por residentes 

da UE, sendo que os turistas internacionais repre-

sentam apenas cerca de 10% do total. 
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9 A 15 DE ABRIL 

PÁTIO DA GALÉ ACOLHE SEMANA 
DA REABILITAÇÃO URBANA

CONCURSO

CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA EM OITO 
RESTAURANTES DE LISBOA 

PORTO DE LISBOA

2018 COM MAIS 
CRUZEIROS 

A 5.ª edição da Semana da Reabilitação Urbana 

de Lisboa acontece no Pátio da Galé, no Terrei-

ro do Paço, em Lisboa, entre os dias 9 e 15 de 

abril. O evento, apoiado pela Câmara Municipal 

de Lisboa e pelo Turismo de Lisboa, é coorga-

nizado pela Vida Imobiliária e pela Promevi. A 

agenda deste ano já tem algumas novidades 

confirmadas como a realização do I Congresso 

Internacional da Promoção Imobiliária que pre-

tende reunir os principais promotores imobi-

liários a operar na Península Ibérica. Como já 

é habitual, a Semana da Reabilitação Urbana 

de Lisboa vai acolher os participantes em lo-

cais com história. Neste caso na zona da Baixa 

Pombalina, um dos eixos mais antigos da ca-

pital onde são mais visíveis as marcas do mo-

vimento de reabilitação urbana, avança Arturo 

Malingre, diretor da iniciativa.

A 11.ª edição do Concurso Lisboa à Prova pre-

miou oito restaurantes de Lisboa pela qualidade 

e serviço prestado. O concurso gastronómico dis-

tinguiu um total de 126 estabelecimentos, dos 

quais 92 com “1 Garfo” (mais oito do que na 

edição anterior) e 26 com “2 Garfos” (menos 

cinco). Os restaurantes A Travessa, Alma, Eleven, 

Feitoria, Loco, Panorama e Varanda mantiveram 

os “3 Garfos” já alcançados em edições anterio-

res desta iniciativa. O restaurante River Lounge 

é, portanto, a novidade deste ano. As distinções 

são atribuídas segundo critérios de avaliação 

como “a cozinha, o serviço, o ambiente e a re-

lação qualidade/preço”, na sequência de 600 

visitas realizadas por um júri selecionado aos 

estabelecimentos. Os restaurantes inscrevem-se 

em três categorias: Cozinha Tradicional Portu-

guesa, Cozinha do Mundo e Cozinha Contempo-

rânea. O “Lisboa à Prova” é promovido pela Câ-

mara Municipal de Lisboa, Turismo de Lisboa e 

AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e  

Similares de Portugal, e tem como principais ob-

jetivos promover a gastronomia lisboeta como 

fator de atração turística. 

A Costa Cruzeiros vai criar novas ligações com 

partidas e chegadas ao porto de Lisboa. Os 

novos cruzeiros terão como destino o Mediter-

râneo e o Norte da Europa. Durante o verão, o 

grupo vai disponibilizar voos diretos da capital 

portuguesa para cruzeiros nas ilhas Baleares, 

Itália e Estocolmo. Já no final de setembro vão 

nascer cinco novas viagens com saída direta 

do porto de Lisboa. Trata-se de um passeio 

de 10 a 11 noites com partida e chegada a 

Lisboa entre os dias 27 de setembro e 6 de 

novembro a bordo do Costa Favolosa. Em no-

vembro, haverá ainda dois minicruzeiros em 

rota pelo Mediterrâneo com partida direta da 

capital portuguesa. 
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A cidade de Lisboa foi 100% recomendada pelos 

passageiros de cruzeiro como um destino de pas-

sagem. Mas o que faz de Lisboa a cidade eleita por 

estes turistas e quem são eles? Para saber mais so-

bre o perfil do passageiro de cruzeiros com escala 

no Porto de Lisboa e a sua satisfação com a visita à 

capital, o Observatório do Turismo de Lisboa realizou 

um inquérito com base numa amostra de 49 navios 

que fizeram escala em Lisboa, entre os meses de 

abril e novembro. No cômputo geral, foram entre-

vistados 1003 passageiros. As conclusões do inqué-

rito dizem respeito ao perfil destes turistas e à sua 

visita a Lisboa. 

PERFIL DOS PASSAGEIROS 
DE CRUZEIRO

À semelhança dos anos anteriores, a capital portu-

guesa está no top dos destinos a visitar pelos casais 

de nacionalidade britânica (40,5%). O segundo lugar 

é ocupado pelos espanhóis, que registaram a maior 

subida de passageiros (22,1%) comparativamente a 

2016 (11,3%) e o terceiro lugar vai para a Alema-

nha, que representa 12,9% dos passageiros (10,6% 

OBSERVATÓRIO DO TURISMO DE LISBOA

CAPITAL PORTUGUESA É O DESTINO DE ELEIÇÃO 
DOS PASSAGEIROS DE CRUZEIROS
Lisboa está no top dos destinos a visitar pelos passageiros de cruzeiro. A edição 
de 2017 do “Inquérito a Passageiros de Cruzeiro” revela ainda os novos locais mais 
visitados pelos turistas e os gastos feitos durante a sua estadia. O inquérito foi realizado 
pelo Observatório do Turismo de Lisboa, em conjunto com a Administração do Porto 
de Lisboa, e analisou o perfil do passageiro de cruzeiros com escala no Porto de Lisboa.

criar amizades (36,3%) ou para estar em contac-

to com o mar (21,4%). Na hora de escolher um 

destino, estes turistas procuram aliar o entreteni-

mento com a natureza, o clima e a acessibilidade 

monetária. O conjunto de cidades integradas no 

itinerário do cruzeiro também foi determinante 

para a escolha, tal como aconteceu em 2016, 

com 62,7% a considerá-lo muito importante. Para 

saber mais sobre Lisboa, em 2017 os passageiros 

recolheram dados através de agências de viagens 

(84,4%). Foi também através delas que a esma-

gadora maioria dos entrevistados efetuou a re-

serva, sendo que apenas 7,7% optou por reservar 

junto da companhia de cruzeiros. 

DENTRO DA CIDADE

Para explorar o centro histórico da cidade, os pas-

sageiros elegeram a zona ribeirinha de Belém, 

o Bairro Alto, o Cais do Sodré e a Baixa-Chiado 

como as favoritas. Em 2016, as rotas de eleição 

cabiam a Alfama, Castelo, Mouraria, Bairro Alto 

e Cais do Sodré. Já dentro da cidade, os meios 

de transporte mais utilizados por estes turistas fo-

em 2016). A esmagadora maioria dos passageiros 

(73,6%) é do sexo masculino – uma tendência que 

se mantém desde o ano de 2016. A grande maioria 

(82,7%) dos passageiros é casada ou está em união 

de facto (74,7% em 2016). Quando comparados 

com o ano anterior, os dados revelam que há me-

nos passageiros (6,1%) a viajar apenas com amigos 

(12,8% em 2016) e que a esmagadora maioria 

(98,3%) viaja acompanhado.

O CRUZEIRO POR LISBOA

A comprovar que Lisboa não dececiona está o nú-

mero de passageiros que já visitaram a cidade e 

que acabaram por voltar. Dos 1003 passageiros 

entrevistados, 88,9% já tinha visitado a capital. 

Este valor quase que duplica em comparação 

com 2016, onde apenas 49% conhecia a capi-

tal portuguesa. Já 97,7% considera provável ou 

muito provável regressar a Lisboa em lazer ou 

fora do contexto de cruzeiro. No que diz respeito 

à motivação para fazer o cruzeiro, os passageiros 

apontaram o entretenimento (94,2%), embora 

muitos ainda procurem este tipo de viagens para 
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ram o autocarro turístico e o metro, cuja utilização 

voltou a aumentar (11,4%) comparativamente 

a 2016 (9,6%). No que toca à análise da oferta 

da capital portuguesa, os monumentos, igrejas e 

museus (9,13), o clima (9,10), a higiene e lim-

peza (9,01), bem como a segurança (8,97), fo-

ram os indicadores que obtiveram uma avaliação 

mais elevada (numa escala de 1 a 10). Outra das 

surpresas é que cerca de 78,3% dos passageiros 

incluiu Lisboa no top 10 de destinos turísticos a 

visitar e 16,5% inseriu a capital no top 5 de des-

tinos de visita obrigatória. 

AVALIAÇÃO 
DO PORTO DE LISBOA

Este ano os passageiros dos cruzeiros mostraram-se 

mais satisfeitos com os serviços do Porto de Lisboa, 

atribuindo uma avaliação de 8,33 numa escala de 1 

a 10 à qualidade dos serviços  (8 em 2016). Na ava-

liação das condições a bordo do navio, a segurança 

e navegação (8,93) surgem na liderança, tal como 

em 2016. Os serviços e ambiente a bordo (8,66 e 

8,59, respetivamente) estão também no topo da 

avaliação.

DESPESAS

No que toca às despesas efetuadas na viagem 

de cruzeiro, os passageiros tiveram, em média, 

uma despesa individual de 49,31 euros durante 

a sua passagem por Lisboa sendo que a maioria 

dos gastos foi feito em compras e alimentação 

(42,4% e 22,5%, respetivamente). Em compara-

ção ao ano anterior, as despesas feitas nas visitas 

aos monumentos, deslocações na cidade e excur-

sões aumentaram.

Já existem avanços na otimização energética 

no Parque de Campismo de Lisboa, nomeada-

mente nas zonas dos balneários e bungalows. 

Atualmente, estão em estudo novas medidas 

de implementação do coletor solar plano com 

depósito integrado de acumulação de água 

quente e de balastros eletrónicos e sensores 

de presença, tendo em conta as sombras que 

as árvores de grande dimensão fazem nos 

balneários. Vai também avançar o pedido de 

orçamento para a substituição dos balastros 

ferromagnéticos por balastros eletrónicos e 

a instalação de sensores de presença, para a 

redução do consumo elétrico da iluminação 

nos balneários. Já nos bungalows, estuda-se 

a execução do Sistema de Gestão de Cargas. 

As medidas enquadram-se na Estratégia Ener-

gético-Ambiental para Lisboa, que define, no 

âmbito da energia, uma redução no consumo 

na cidade, através de medidas de aumento da 

eficiência energética. Recorde-se que o Parque 

de Campismo de Lisboa foi uma das entidades 

aceites no PPEC 2017-2018, o Plano de Promo-

ção da Eficiência no Consumo de Energia Elé-

trica, cuja candidatura contou com o apoio da 

ATL – Associação Turismo de Lisboa.

PARQUE DE CAMPISMO DE LISBOA
AVANÇOS NA OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA

Um dos momentos mais marcantes do Peixe em 

Lisboa realizar-se-á a 11 de abril, com a atribui-

ção do título do Melhor Pastel de Nata do ano. 

Os interessados devem inscrever-se até ao dia 6 

de março através do email atl@visitlisboa.com. 

Podem concorrer estabelecimentos de alimen-

tação e bebidas, de fabrico próprio de pastéis de 

nata, com sede ou postos de venda na cidade e 

Região de Lisboa. Para se apurarem os finalistas, 

serão realizadas duas provas de pré-seleção, a 

decorrer nos dias 27 e 28 de março, onde será 

avaliado o “aspeto”, o “toque da massa”, o “sa-

bor e consistência da massa”, o “recheio” e o 

“sabor global” desta iguaria tradicional. Desta 

primeira prova, resultarão os nove melhores 

pastéis de nata. Na prova final, é altura para as 

provas cegas em sessão aberta ao público, onde 

o júri, desconhecendo a identidade dos concor-

rentes, vai escolher os autores do Melhor Pastel 

de Nata do ano.

PEIXE EM LISBOA
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O MELHOR 
PASTEL DE NATA DO ANO
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AS TENDÊNCIAS DE VIAGEM

Este ano vai ser marcado uma atenção redobrada  
à comunidade local, pacotes de férias para millennials, cruzeiros 
com paragens prolongadas em terra e tarifas aéreas vantajosas. 
Estas são algumas das tendências de viagem para 2018,  
de acordo com oito especialistas do setor. 

TURISMO RESPONSÁVEL

Os viajantes estão cada vez mais conscientes e em 

2018 prevê-se que o turismo responsável ganhe 

um novo ímpeto, refere Justin Francis, CEO da Res-

ponsible Travel. “As questões ligadas ao bem-estar 

animal vão estar na ribalta. Atividades como a equi-

tação, passeios com elefantes, visitas a templos de 

tigres ou outros espetáculos com animais vão deixar 

de figurar nos pacotes turísticos, já que são questões 

que permanecem na consciência dos turistas em 

2018”. Outra da ênfase do turismo para 2018 é a 

de garantir que as comunidades locais “vejam mais 

o dinheiro dos turistas”. Como tal, ver-se-ão mais 

viajantes a escolher restaurantes cuja especialidade 

é a gastronomia regional e a fazer viagens diárias 

para conhecer produtores e artesãos locais. Cada 

vez mais, os turistas veem o turismo responsável 

– como cooperar com pessoas locais em torno da 

sustentabilidade da sua cultura e da sua forma de 

vida – como uma maneira mais autêntica de via-

jar. “Fazer o que é certo leva a que o turista tenha 

uma experiência mais agradável”, remata a respon-

sável pela agência de viagens online. 

APRENDER UM OFÍCIO 
NO PAÍS VIZINHO

Os eventos de 2017 não dissuadiram as pessoas 

de viajar. Pelo contrário. Para Kate Kenward, di-

retora executiva da Associação de Operadores 

Turísticos Independentes (AITO), este ano irá as-

sistir-se “ao aumento das visitas de estudo, da 

degustação de vinhos e de produtos regionais”. 

Aprender um novo ofício no local que se visita 

está também a ganhar impulso e faz parte da 

vontade dos viajantes de conhecer a cultura e a 

comunidade local. A especialista acredita ainda 

que os cruzeiros e as férias de bem-estar vão 

tornar-se mais populares este ano.

CRUZEIROS 
COM ITINERÁRIOS EXÓTICOS

Há um interesse cada vez maior, por parte dos 

viajantes, em fazer cruzeiros mais distantes, 

na região da Ásia e da América do Sul. É por 

essa razão que, este ano, os cruzeiros vão co-

meçar a integrar excursões a lugares exóticos, 

com paragens prolongadas em terra. O CEO da 

Cruise1st, Daniel Townsley, acredita que “se vai 

assistir a um aumento das viagens de longa 

duração com itinerários mais complexos, como 

viagens à Grande Muralha da China ou outras 

de cariz semelhante”. Para além dos itinerários 

exóticos, a gastronomia vai ser outra das novi-

dades no setor. “Os fãs da gastronomia fizeram 

com que a indústria de cruzeiros progredisse 

muito e existem cada vez mais companhias a 

trabalhar com chefs populares para oferecer 

uma experiência culinária de primeira classe a 

bordo”, explica Daniel Townsley. Mas estas não 

são as únicas tendências no setor dos cruzeiros. 

O CEO prevê também “um enorme crescimento 

dos cruzeiros fluviais, cuja popularidade cresceu 

vertiginosamente nos últimos tempos”. Estes 

cruzeiros são menos lotados e proporcionam a 

atmosfera íntima que muitos turistas procuram. 

Os viajantes querem, cada vez mais, conhecer 

destinos distantes como a Birmânia, o Vietname 

e o Camboja e, ao mesmo tempo, experimentar 

um maior nível de imersão na cultura local que a 

lenta viagem do cruzeiro fluvial permite.

TARIFAS MAIS BAIXAS 
E VOOS SEM ESCALA 

A tendência de aviação número um e que conti-

nuará a ter um aumento expressivo em 2018 diz 

respeito aos voos intercontinentais e à possibili-

dade de o cliente “pagar apenas o que precisa”. 

Ora, passamos a explicar. Para competir com a 

concorrência das companhias de baixo custo – 

dedicadas a oferecer o mesmo serviço ao me-

nor preço possível e com a prática de oferecer 

bagagem de mão nos voos intercontinentais 

– as companhias aéreas tradicionais começam 

a encontrar formas de ripostar. O grupo de com-

panhias aéreas Skyteam (KLM, Air France, Delta, 

etc.) encabeçou a primeira grande aliança, com 

voos transatlânticos para a América do Norte sem 

bagagens. A adoção de novas tarifas e modalida-

des de viagem também está na estratégica das 

companhias aéreas tradicionais. As novas tarifas 
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estes agentes comecem a fazê-lo, avança o 

diretor-gerente da Thomas Cook UK, Chris Mot-

tershead. A explicação é simples. Os hotéis de 

charme, que tradicionalmente não estão asso-

ciados aos pacotes de férias, começam a aderir 

a estes pacotes e a atrair um novo tipo de turista 

que dá ênfase ao design de interiores e à co-

mida – nomeadamente os millennials. Ao lado 

desta tendência, os turistas também procuram 

uma experiência mais individualizada, com pa-

cotes personalizáveis e com a possibilidade de 

adicionar serviços ao seu pacote de viagens.

TURISMO ADAPTADO 
E ACESSÍVEL 

Para o gerente de produto da Airbnb, Srin Ma-

dipalli, o turismo de experiência vai sofrer um 

crescimento exponencial neste novo ano e vai 

também tornar-se mais inclusivo. “Em 2018 

acho que vamos assistir a uma mudança nos 

passeios padrão, que se irão tornar mais inclu-

sivos, e a um aumento no número de viajantes 

com necessidades especiais, que irão ser capa-

zes de criar as suas próprias experiências em 

locais mais acessíveis”, diz o gerente da Airbnb. 

“Neste momento, organizar excursões acessíveis 

aos deficientes motores pode ser muito compli-

cado. Ser capaz de reservar para uma experiên-

cia com um especialista seria uma mudança 

bem-vinda e antecipo que seria extremamente 

popular”, conclui Srin Madipalli. 

ALOJAMENTO INVULGAR, 
AUTÊNTICO E ISOLADO

Para 2018, há uma clara tendência para a des-

coberta, especialmente de lugares que são re-

lativamente desconhecidos ou de acesso mais 

difícil. “Hoje em dia, os turistas querem ficar em 

lugares únicos como em bunkers subterrâneos 

ou em casas de árvore”. Pelo menos é o que 

diz Alex Wilson, cofundador da Host Unusual, 

uma operadora turística que oferece uma sele-

ção dos mais extraordinários alojamentos para 

férias. O empresário constata ainda que existem 

cada vez mais ofertas de alojamento alternativo, 

com opções novas, criativas e amigas   do am-

biente: “Não basta apenas viajar. Hoje, as pes-

soas querem estar em lugares extraordinários e 

publicá-los nas redes sociais, no Instagram e no 

Pinterest”. As “Casas Hobbit” também são muito 

populares e, para responder à procura, “existem 

várias a ser lançadas em 2018”, afirma. Neste 

ano, as pessoas estão à procura do “autêntico 

e do isolado” e a tendência é a de viajar até 

áreas mais remotas e selvagens. “Os viajantes 

vão procurar lugares que outros ainda não viram 

e que oferecem, ao mesmo tempo, a oportuni-

dade de escapar ao stress da vida diária”.

da TAP para voos intercontinentais são exemplo 

disso. Agora a companhia permite viajar em seis 

modalidades, beneficiando quem viaja sem ba-

gagem. A ideia é dar ao cliente a possibilidade 

de “pagar apenas pelo que precisa”. A vantagem 

vai toda para os viajantes, que encontram cada 

vez mais opções para viajar de forma económica. 

Outra das tendências apontadas por Jack Sheldon, 

empresário da plataforma de pesquisa mundial 

de viagens Jack’s Flight Club, é a de que os turis-

tas estão cada vez mais dispostos a pagar tari-

fas mais elevadas em viagens de longa duração, 

de forma a evitar fazer escalas. Nesse sentido, 

a Qantas iniciará o seu serviço de voos diretos 

entre Londres e Perth em março de 2018 – este 

será o voo mais longo (em distância) no mundo. 

Companhias como a Singapore Airlines também 

seguem a tendência, reintroduzindo a sua rota 

direta de Nova Iorque a Singapura. 

O RENASCER DAS AGÊNCIAS 
DE VIAGENS

Reconhecendo o valor e a tranquilidade que 

a reserva com um operador turístico oferece, 

a tendência é que os turistas que não tinham 

como hábito reservar pacotes de férias com 



E  | Entrevista

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

16

E  | Entrevista

©
 ?

??
??

GUARDIÃO 
DE TESTEMUNHOS 
DA HISTÓRIA 
Lisboa é destacadamente o maior sítio arqueológico 
nacional, aquele que possui maior expressão, afirma 
o diretor do Museu Nacional de Arqueologia, António 
Carvalho. Nas coleções de Lisboa no MNA destaca- 
-se o acervo proveniente do Núcleo Arqueológico da 
Rua dos Correeiros (NARC), da Fundação Millennium 
BCP. Mas o Museu guarda, conserva e expõe acervo 
proveniente de 3.160 sítios arqueológicos de todo o 
país – testemunhos da história de mais de meio milhão 
de anos de ocupação do atual território português 
–, desde as origens do Homem, principalmente até 
à fundação da nacionalidade. Mas não só.

ANTÓNIO CARVALHO
DIRETOR DO MUSEU 
NACIONAL DE ARQUEOLOGIA

E



Entrevista | E

TU
RISM

O
 D

E LISB
O

A
  |   

17

Pensar  
na salvaguarda, 
valor, uso e nas 
melhores formas 
de gestão desse 
património 
constitui, 
certamente, 
uma absoluta 
prioridade

O Museu Nacional de Arqueo-

logia comemora este ano 125 

anos de existência. Como surgiu 

e como evoluiu?

O Museu Nacional de Arqueologia 

(MNA) resulta do esforço de José 

Leite de Vasconcelos (1858-1941), 

seu primeiro diretor, para, segundo 

o próprio, criar um “Museu do Ho-

mem Português”. Com o patrocínio 

político e conceptual de Bernardino 

Machado, então ministro das Obras 

Públicas, Comércio e Indústria, foi 

criado, por decreto régio de 20 de 

dezembro de 1893, como Museu 

Ethnographico Português. Como 

instituição centenária, esteve su-

bordinada a diversas entidades e 

viu a sua designação alterar-se por 

quatro vezes, denominando-se, 

desde 1989, Museu Nacional de 

Arqueologia, do Dr. Leite de Vas-

concelos. Em mais de um século 

de existência, este museu consti-

tuiu-se como a instituição de refe-

rência da arqueologia portuguesa 

com correspondência regular com 

museus, universidades e centros 

de investigação no país e em todo 

o mundo. O seu acervo reúne as 

coleções iniciais do fundador e 

do arqueólogo algarvio Estácio da 

Veiga, às quais se somaram nu-

merosas outras: por integração a 

partir de outros departamentos do 

Estado, por doação ou legado, fru-

to da intensa atividade de campo 

do próprio museu ou de outros 

arqueólogos, ou ainda por despa-

chos governamentais, ao abrigo da 

legislação aplicável, sempre que se 

considere o valor nacional de bens 

arqueológicos descobertos no País. 

Hoje o MNA conta nas suas reser-

vas com vestígios de mais de 3.000 

sítios arqueológicos, testemunhos 

que narram a história de mais de 

meio milhão de anos de ocupação 

do território atualmente português, 

pelo que continua com a mesma 

vocação básica: contar a história 

do povoamento humano do nosso 

território, desde as origens, princi-

palmente, até à fundação da na-

cionalidade, mas prolongando-se 

até ao século XX. Cerca de meio 

milhão de anos de história da 

ocupação humana do espaço que 

hoje é Portugal. Já em janeiro foi 

depositado o denominado crânio 

da Aroeira 3 com cerca de 400.000 

anos e que corresponde ao mais 

antigo fóssil humano descoberto 

em Portugal. Conserva-se acervo 

de sítios arqueológicos de todos os 

distritos do País, sendo escassos os 

concelhos ausentes das nossas co-

leções, e coleções depositadas ou 

temporariamente cedidas em mais 

de 60 museus com vários estatu-

tos. São estes factos que nos fazem 

muitas vezes dizer que o MNA é o 

“mais local de todos os museus na-

cionais” porque junta os vestígios 

arqueológicos de muitos locais que 

se articulam de modo a podermos 

ter uma leitura global – nacional 

– de um Portugal Arqueológico, a 

partir da coleção de referência que 

conservamos e expomos. O MNA 

dispõe de diversos serviços orien-

tados para o cumprimento das fun-

ções museológicas previstas na Lei-

Quadro dos Museus Portugueses, 

de onde se destaca o Setor de In-

ventário e Coleções, que procede à 

organização sistemática e à gestão 

das coleções de acordo com neces-

sidades de investigação, bem como 

de exposições e cedência de bens 

culturais, e o Laboratório de Conser-

vação e Restauro, que intervém so-

bretudo em bens culturais do MNA, 

ou que ali integrem exposições. Ou 

seja, pretextos não faltam a quem 

já conhece, ou nunca visitou, para 

em 2018 – ano de aniversário – vi-

sitar militante e demoradamente o 

Museu Nacional de Arqueologia.

O que está previsto para assina-

lar o aniversário?

O aniversário do MNA coincide, 

afortunadamente, com a designa-

ção, pelo Parlamento Europeu, por 

proposta da Comissão Europeia, do 

Ano Europeu do Património Cultu-

ral, pelo que a nossa programação 

terá também em consideração esta 

celebração europeia. Nesse senti-

do, preparámos uma ampla progra-

mação para um largo espectro de 

público, composta por exposições, 

conferências e seminários, entre 

outras iniciativas. O programa das 

comemorações será orientado fun-

damentalmente para dois objeti-

vos: trazer ao museu o público na-

cional, que representa atualmente 

menos de 40% dos visitantes e que 

importa fazer crescer, e, por outro 

lado, sendo Portugal um país com 

muitas comunidades de residen-

tes estrangeiros, apresentar temas 

que, além de interessantes para o 

público nacional e para os turistas 

dessas mesmas nacionalidades, 

constituam um fator de afirmação 

O MNA dispõe de um espólio 

arqueológico imenso e diversi-

ficado, proveniente, como já se 

disse, de mais de 3.000 sítios 

arqueológicos, e possui ainda 

uma expressiva coleção de Et-

nografia Portuguesa e Africa-

na, explica António Carvalho. 

Uma das últimas incorporações, 

prossegue, deu-se através do 

Despacho n.º 15506/2016, do 

ministro da Cultura, publica-

do no Diário da República n.º 

246/2016, Série II, de 26 de 

dezembro, que autoriza a in-

corporação definitiva dos bens 

móveis e demais documenta-

ção produzida no âmbito dos 

trabalhos arqueológicos desen-

volvidos entre 1991 e 1995 no 

Núcleo Arqueológico da Rua dos 

Correeiros (NARC), em Lisboa, 

sítio declarado Monumento Na-

cional em 2015 (Despacho n.º 

7/2015, de 17 de abril de 2015, 

da Presidência do Conselho de 

Ministros). O acervo deu entra-

da no MNA em 29 de outubro 

de 2010, tendo o depósito sido 

formalizado em 29 de maio de 

2013. Em dezembro de 2016 

foi então incorporado definiti-

vamente nas coleções públicas 

que o MNA conserva. Assim, 

180 bens culturais estão perma-

nentemente expostos no núcleo 

museológico do NARC, gerido 

pela Fundação Millennium BCP, 

onde continuarão patentes ao 

público, adianta.

Espólio imenso e diversificado
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de identidade cultural para esses 

estrangeiros e, por conseguinte, 

aglutinador de novos públicos. Por 

exemplo, a semana entre 14 e 20 

de maio, com três festivais dedica-

dos às comunidades aglutinados 

num só, será no Museu nacional 

de Arqueologia absolutamente im-

perdível. E, em outubro, um grande 

encontro nacional de museus com 

coleções de Arqueologia. Para jun-

tar todo o tecido museológico na-

cional da área. Uma programação 

que assentará num sólido trabalho 

de equipa.

Este museu é referido como o 

que possui mais bens classifi-

cados como tesouros nacionais, 

alguns de valor incalculável. 

Que tesouros exibe?

É um facto. Quando foi publicada, em 

2006 (Decreto-Lei 19/2006 de 19 

de julho), a primeira lista de Bens de 

Interesse Nacional (BIN), vulgo Te-

souros Nacionais, foram classificados 

940 bens do MNA. Houve a preocu-

pação do diretor que me antecedeu, 

Luís Raposo, e da equipa do Museu 

que o acompanhou nessa missão, 

de cobrir todos os períodos repre-

sentados nas coleções, destacando 

os bens culturais mais relevantes. 

Naturalmente que os BIN estão con-

centrados na exposição Tesouros da 

Arqueologia Portuguesa, uma vez 

que a coleção de ourivesaria foi clas-

sificada praticamente na íntegra.

PRINCIPAIS 
PUBLICAÇÕES 
E ATIVIDADES

Quais são as publicações do 

MNA?

A atividade editorial do MNA é 

muito vasta e diversificada. O mu-

seu publica, desde 1895, com a 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda 

(IN-CM), O Arqueólogo Português 

(OAP), um título que – com o intui-

to inicial de “estabelecer relações 

literárias entre os diversos indiví-

duos que, ou por interesse cientí-

fico, ou por mera curiosidade, se 

ocupam das nossas antigualhas” 

– acabou por se converter numa re-

vista científica, de grande prestígio 

O MNA é 
o “mais local de 
todos os museus 
nacionais”
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nacional e internacional. Encontra- 

-se, desde 2015, ano em que se 

comemoraram os 120 anos da sua 

primeira edição, disponível para 

consulta online no site do Patrimó-

nio Cultural/DGPC – http://www.

patrimoniocultural.pt/pt/recur-

sos/o-arqueologo-portugues/o-ar-

queologo-portugues. Desde 2011 

que o MNA retomou a parceria 

com a IN-CM que, além de publicar 

regularmente a revista OAP, publica 

também o respetivo Suplemento, 

edita catálogos, guias e roteiros 

das exposições apresentadas no 

museu. O museu também já publi-

cou volumes relativos ao inventário 

de núcleos e coleções. Acresce que 

algumas das publicações icónicas 

da Arqueologia portuguesa, edita-

das pelo museu e hoje esgotadas, 

constituiriam, se reeditadas em 

versões revistas e atualizadas, cer-

tamente, excelentes oportunidades 

editoriais.

O MNA é também um centro de 

investigação aberto a todos os 

que se interessam pelo estudo 

das suas coleções. Na prática, 

como é que isto se traduz?

Traduz-se por uma forte presença 

da comunidade científica. Há muitas 

décadas que as coleções do MNA 

são estudadas e reestudadas no 

âmbito de teses de mestrado e dou-

toramento, mas também no âmbito 

de programas de pós-doutoramen-

O MNA tem duas exposições per-

manentes, Antiguidades Egípcias 

e Tesouros da Arqueologia Portu-

guesa, afirma António Carvalho, 

adiantando que a primeira, inau-

gurada em 1993, mostra a coleção 

de antiguidades egípcias do MNA, 

constituída por mais de 500 peças 

das quais cerca de 300 encontram-

se expostas. O acervo, prossegue, 

é o maior de Portugal e foi reunido 

por José Leite de Vasconcelos e 

pela família real, tendo sido tam-

bém significativas as doações das 

famílias Palmela, Bustorff Silva 

e Barros e Sá. As peças expos-

tas encontram-se distribuídas de 

acordo com um critério temático- 

-cronológico desde a Pré-História 

à Época Copta, abrangendo um 

período de mais de 5.000 anos. 

A exposição Tesouros da Arqueo-

logia Portuguesa, inaugurada em 

1980, e remodelada novamente 

em 2017, é, por sua vez, uma co-

leção de ourivesaria arcaica, fruto 

de aquisições e recolhas avulsas, 

refere. Da coleção de joalharia 

antiga destaca-se um conjunto 

de ourivesaria pré-romana, um 

dos mais importantes em toda a 

Europa. Este conjunto, sublinha, 

contribui decisivamente para que 

o MNA seja o museu nacional 

com o maior número de bens 

classificados como Bens de Inte-

resse Nacional. Esta exposição foi 

alvo recentemente de uma inter-

venção de modo a acolher uma 

proposta de diálogo arqueológico 

e artístico entre tesouros milena-

res de Portugal e da Roménia. Os 

dois países, situados nos extremos 

da Europa, encontram-se ligados 

pela cultura latina e pelo interesse 

que as suas antigas civilizações 

dedicaram ao ouro e à prata que o 

subsolo dos seus territórios guar-

dava. Esta exposição Ouro antigo: 

do Mar Negro ao Oceano Atlânti-

co, que estará em mostra até 29 

de abril, realiza-se sob a égide 

dos Presidentes da Roménia e de 

Portugal, e resulta da organização 

conjunta da Embaixada da Romé-

nia em Portugal, da Direção-Geral 

do Património Cultural, do Museu 

Nacional de História da Roménia, 

do Museu Nacional de Arqueolo-

gia e do Instituto Cultural Romeno 

em Lisboa, no ano em que se ce-

lebram os 100 anos do estabele-

cimento de relações diplomáticas 

bilaterais, acrescenta. De salien-

tar que o MNA, depois de se ter 

envolvido na organização de ex-

posições internacionais, como a 

Lusitânia Romana: Origem de dois 

Povos/Lusitania Romana: Origen 

de dos Pueblos, que foi apresen-

tada em Mérida, no Museo Nacio-

nal de Arte Romano, em Lisboa, 

no próprio MNA, e, por último, 

em Madrid, no Museo Arqueo-

lógico Nacional, voltou a apostar 

na longa tradição de cooperação 

com as autarquias, iniciada há 20 

anos. Fruto de um protocolo entre 

a Câmara Municipal de Loulé e a 

Direção-Geral do Património Cul-

tural, celebrado em 8 de março 

de 2016, LOULÉ – Territórios, Me-

mórias, Identidades é mais uma 

exposição desta natureza, e como 

que um “Portugal em miniatura”, 

espelhando a História do País, da 

Península Ibérica e da Europa. Um 

verdadeiro ponto de partida para 

uma viagem obrigatória até Lou-

lé para descobrir o concelho e os 

seus tesouros mais bem guarda-

dos. Continua também a apostar 

na ligação com instituições cien-

tíficas, mostrando o fruto destas, 

como na exposição Lusitânia dos 

Flávios: a propósito de Estácio e 

das Silvas, concretizada em es-

treita colaboração pelo Museu 

Nacional de Arqueologia, pela 

UNIARQ – Centro de Arqueologia 

e pelo Centro de Estudos Clássicos 

da Faculdade de Letras de Lisboa, 

conclui.” Todas estas exposições 

realizam-se graças ao indispen-

sável apoio da Lusitania Seguros, 

mecenas institucional da DGPC 

e da Imprensa Nacional-Casa da 

Moeda, que, no âmbito do proto-

colo existente, publica os nossos 

catálogos”.

Duas exposições permanentes



  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

20

E  | Entrevista

to. Nos últimos tempos o MNA é 

conhecido como tendo o maior nú-

mero de bolseiros da FCT ligados a 

várias universidades, com destaque 

para a Universidade de Lisboa, de-

signadamente para a UNIARQ-Cen-

tro de Arqueologia, na Faculdade de 

Letras. Em face da constatação deste 

facto, a partir de 2013 foi criado o 

Dia do Investigador, para que cada 

investigador recenseado das várias 

universidades e centros de investi-

gação portugueses e estrangeiros, 

numa reunião preparada especifi-

camente para esse efeito, apresente 

perante os seus pares, orientadores 

e o público, o essencial da sua inves-

tigação sobre as coleções do museu. 

É uma boa prática, no que respeita a 

divulgação científica, muito habitual 

em outras ciências.

Em que consiste a oferta do Ser-

viço Educativo? 

O Serviço Educativo e de Extensão 

Cultural desenvolve e promove, no 

âmbito das exposições permanentes 

e temporárias, visitas guiadas e ou-

tras atividades para públicos escola-

res e não escolares. O MNA dispõe 

ainda de maletas pedagógicas, cuja 

temática é representativa do seu 

acervo, que podem ser requisitadas. 

Este serviço iniciou já nesta década 

uma nova estratégia educativa que 

consiste na realização de visitas guia-

das, visitas orientadas com dramati-

zação, jogos educativos e temáticos 

e ateliês pedagógico-didáticos de 

acordo com a faixa etária dos grupos 

e, sempre que possível, privilegian-

do os aspetos relacionados com os 

currículos escolares. Destacam-se as 

visitas orientadas às exposições com 

dramatização que, a determinado 

momento, são interrompidas por 

uma personagem relacionada com 

a temática da exposição, a qual leva 

a cabo uma pequena dramatização 

que ajuda a esclarecer e reforça o 

discurso expositivo. O Serviço Educa-

tivo desenvolve ainda ações peda-

gógicas diversas para públicos com 

necessidades específicas.

E o que nos pode dizer sobre a 

biblioteca? 

A biblioteca do MNA é uma das mais 

importantes do País especializadas 

em arqueologia e é constituída por 

um acervo documental bastante re-

levante, desde monografias e publi-

cações periódicas (incluindo muitos 

títulos já inativos e fruto de permutas 

com a publicação periódica do mu-

seu), bem como literatura de cordel, 

mapas, incunábulos, manuscritos, li-

vros antigos e gravuras. Possui ainda 

os arquivos pessoais dos seus antigos 

diretores, nomeadamente os de José 

Leite de Vasconcelos, Manuel Heleno 

e Fernando de Almeida, bem como 

de investigadores como Estácio da 

Veiga e Luís Chaves, e as doações 

de bibliotecas de Nuno Carvalho 

dos Santos, Hipólito Raposo, Gustavo 

Marques e Fernando Bragança Gil. 

Leite de Vasconcelos deixou em tes-

tamento ao MNA parte do seu espó-

lio científico e literário, que constitui 

o mais prestigioso legado existente 

no acervo documental da biblioteca. 

Este fundo bibliográfico é formado 

pela biblioteca pessoal de JLV, corres-

pondência, apontamentos e docu-

mentação que utilizou na elaboração 

dos seus numerosos trabalhos cien-

tíficos. Em 1998 foi publicado o in-

ventário da correspondência de Leite 

Vasconcelos, com cerca de 3.700 

correspondentes e 24.300 espécies, 

e têm sido publicados aditamentos 

ao mesmo no OAP, na sequência de 

investigações científicas. A bibliote-

ca serve sobretudo os técnicos do 

museu, mas tem igualmente como 

São 
naturalmente 
as peças de 
património que 
dão a este espaço 
da cidade o cariz 
monumental 
e a atratividade 
que evidencia
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missão prestar apoio ao público em 

geral. Como serviço especializado, o 

seu acervo está mais vocacionado 

para investigadores e estudantes 

universitários.

O Parlamento Europeu designou 

2018 como Ano Europeu do Pa-

trimónio Cultural. Qual a rele-

vância desta decisão?

Neste início de século e de milénio 

pensar na salvaguarda, valor, uso e 

nas melhores formas de gestão des-

se património constitui, certamente, 

uma absoluta prioridade. Esta desig-

nação é tanto mais relevante uma 

vez que ocorre numa altura em que 

Portugal regista um fluxo turístico 

muito considerável e o nosso patri-

mónio cultural, nas suas diferentes 

formas, é objeto de destaque.

Que peça(s) gostaria de incor-

porar no MNA?

As coleções do MNA devem ser re-

presentativas do todo nacional, por 

isso as peças a incorporar devem 

constituir testemunhos fundamen-

tais. Naturalmente que na atuali-

dade a função do MNA é articulada 

com museus municipais, muitos 

pertencentes à Rede Portuguesa de 

Museus, que não existiam no final 

do século XIX ou durante um lon-

go período do século XX. A oferta 

municipal tem hoje condições para 

O Museu Nacional de Arqueo-

logia contabilizou 167.634 vi-

sitantes no ano passado, o que 

corresponde a um aumento 

de 14,1% em relação a 2016 

e de 111,6% desde 2012, 

destaca António Carvalho. De 

acordo com os resultados pre-

liminares do Estudo de Públi-

cos dos Museus, realizado em 

colaboração entre a DGPC e o 

CIES do ISCTE com o apoio da 

Fundação Millennium BCP e 

da ONI, os visitantes do Mu-

seu Nacional de Arqueologia 

são, principalmente, das se-

guintes nacionalidades: por-

tuguesa, inglesa e espanhola. 

O número de visitantes fran-

ceses e de países do Extremo 

Oriente, designadamente da 

China e da Coreia do Sul, está 

em crescimento visível. Estes 

números são o resultado do 

excelente trabalho de equipa 

do museu.

Aumento do número de visitantes

depósito de bens culturais, pois tem 

equipas, instalações e programas de 

conservação e exposição de gran-

de qualidade. Mas já que me pede 

uma indicação concreta, posso dizer 

que gostava que, fosse depositada 

no museu a inscrição funerária em 

língua e escrita fenícias que foi iden-

tificada nas escavações dos antigos 

Armazéns Sommer, em Lisboa. Há, 

creio, apenas duas conhecidas em 

suporte de pedra na Península Ibé-

rica. É, portanto, um vestígio raro e 

único – testemunho da ocupação 

Fenícia do território nacional, que 

devia ser obrigatoriamente apre-

sentado, pelo menos, numa futura 

exposição permanente da Arqueo-

logia portuguesa neste museu 

quando for possível instalar.

REPRESENTATIVO 
DA ARQUEOLOGIA 
NACIONAL

Como enquadra o museu na ofer-

ta museológica de Lisboa, no-

meadamente na zona de Belém?

O MNA, por estar instalado na ala 

oitocentista do Mosteiro dos Jeró-

nimos, ocupando toda a fachada 

a sul, assume um lugar de desta-

que, sendo central no perímetro da 

Praça do Império. Gostaria, a este 
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propósito, de referir que o núme-

ro de visitantes do MNA cresceu, 

entre 2012 e 2017, 111,6%. E de 

2016 para 2017, aumentou 14, 1%. 

Nesse sentido é expectável que os 

muitos milhões de turistas que visi-

tam aquela que é uma das salas de 

receção da cidade de Lisboa o quei-

ram conhecer. Por outro lado, tendo 

o MNA coleções arqueológicas de 

todo o país, é muito natural que 

os visitantes nacionais se revejam 

nas exposições temporárias que 

mostram os vestígios do passado 

das suas terras. É precisamente o 

que ocorre com a atual exposição 

temporária sobre a Arqueologia e 

História do município de Loulé, in-

titulada LOULÉ – Territórios, Memó-

rias, Identidades, organizada em 

estreita parceria com a autarquia.

Questionado sobre como clas-

sifica a capital portuguesa em 

termos arqueológicos, António 

Carvalho diz que Lisboa é uma 

cidade sobreposta a cidades 

antigas. Com sobreposição contí-

nua desde a Pré-História. Lisboa 

é, portanto, destacadamente o 

maior sítio arqueológico nacio-

nal. Com maior expressão, sa-

lienta. Durante a época romana, 

como ainda hoje, e certamente 

antes, Lisboa foi o principal porto 

da fachada atlântica ocidental e, 

considerando tratar-se da capital 

de Portugal desde a Idade Mé-

dia, é naturalmente uma urbe 

presente quando se fala de qual-

quer período da nossa História 

acrescenta. É precisamente tam-

bém por este facto que a gestão 

dos espólios arqueológicos exu-

mados no subsolo de Lisboa, e 

do património imóvel que se vai 

revelando, obriga a uma atenção 

especial e a uma permanente e 

estreita articulação, sob a forma 

de uma rede colaborativa, entre 

todos os intervenientes: agentes 

locais e nacionais; setor público 

e privado; promotores e arqueó-

logos. Isto é, Todos.

Sítio arqueológico com maior expressão

A oferta cultural 
de Lisboa é 
cada vez mais 
diversificada, 
revela orgulho 
na História 
e identifica 
oportunidades 
para o futuro

O que pensa sobre a oferta 

cultural de Lisboa? Quais os 

fatores que a diferenciam?

A oferta cultural de Lisboa é cada 

vez mais diversificada, revela or-

gulho na História e identifica opor-

tunidades para o futuro. Procura 

também satisfazer qualquer tipo 

de visitante/turista, desde o turis-

mo cultural ao público que busca 

outros interesses – como a praia 

– mas que pode ser aliciado com 

uma oferta cultural de qualidade. 

Faz uso da sua histórica abertura ao 

mundo e acolhe a multiculturalida-

de, talvez em prejuízo dos habitan-

tes locais, levando a alguma desca-

raterização do seu centro histórico 

e bairros típicos, forte chamariz que 

seria muito trágico perder. Nesse 

sentido, diagnosticados os cons-

trangimentos que uma atração tu-

rística deste género possa ter, não 

podemos deixar de acautelar os 

mesmos.

O MNA está integrado no Cir-

cuito Turístico Belém Monu-

mental, criado em setembro 

do ano passado pela Associa-

ção Turismo de Lisboa. Que 

balanço faz desta iniciativa?

É certamente uma boa iniciati-

va que importa aprofundar, de-

vendo estabelecer-se para tal 

uma comunicação direta e per-

manente entre os responsáveis 

pela gestão do Circuito Turístico 

Belém Monumental, a Direção-

Geral do Património Cultural e os 

diretores dos equipamentos ins-

talados neste perímetro, neste 

caso o MNA. São naturalmente 

as peças de património que dão 

a este espaço da cidade o cariz 

monumental e a atratividade 

que evidencia.
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Para viagens 
gratuitas de 
comboio e metro, 
descontos em lojas 
e bares, e entrada 
livre para diversos 
museus, nada 
melhor do 
que investir 
no Lisboa Card

A visita de dois dias por Lisboa começou na Praça 

do Rossio, com o jornalista do Express a admirar 

“a luz do sol a embater no adornado de mosai-

cos do elegante chafariz da praça”. Para além 

do tempo solarengo, a cidade tem outro bónus: 

“Lisboa é incrivelmente acessível – o que faz dela 

uma grande atração para uma city-break”. De-

gustar a gastronomia local, na capital, torna-se 

bastante atrativo, “com jantares a custar à volta 
dos 10 euros e com vinhos deliciosos a custar 

pouco mais de 1 euro”, escreve a publicação, 

com surpresa. Quando os pés começam a doer, 

“há sempre os elétricos vintage que atordoam 

qualquer um, de tantas viagens acidentadas pela 

cidade”. Quanto ao bilhete, “custou metade do 

preço de um café no Reino Unido”, remata o pe-

riódico. Saídos do elétrico, a missão seguinte é 

a de apaziguar o desejo pela famosa “tarte de 

creme” – os tão conhecidos pastéis de Belém. 

O Express adverte mesmo: “Se já provaram um 

pastel de nata, vão compreender este desejo 

pela irresistível tarte crocante recheada de um 

delicioso creme polvilhado com açúcar em pó 

ou canela”. Feita a viagem, o correspondente do 

jornal britânico entra “num café que se asseme-

lha à versão em miniatura do Fortnum & Mason” 

de Londres e o espanto é grande. Depois de um 

olhar atento para os tetos encarnados e dourados, 

para os candelabros e para as vitrinas de mogno, 

o jornalista receia mesmo “detonar o orçamento”. 

Os restantes bolos à venda também não ajudam. 

Mas como a tentação é grande, decide “arriscar”. 

Senta-se numa das “elegantes cadeiras” e pede 

um cappuccino e um pastel de Belém. No que 

equivaleriam a dez libras no “Fortnum & Ma-

son”, aqui, o jornal acaba por pagar “apenas três 

euros”. 

LISBOA CARD

Para viagens gratuitas de comboio e metro, 

descontos em lojas e bares, e entrada livre 

para diversos museus, nada melhor do que 

investir no Lisboa Card, diz, em jeito de suges-

tão, o jornalista britânico. Este investimento 

LISBOA

ONDE O CÉU DESAFOGADO 
ESCONDE O INVERNO
O verão ainda está a meses de distância, mas o clima 
solarengo e o céu limpo de nuvens fazem com que 
qualquer um se sinta fora da estação. A luz de Lisboa não 
deixou indiferente o jornal britânico Express, que passou 
dois dias na capital e que se deleitou com o sol  
“fora de época” que a cidade oferece. 

de 17 libras (equivalente a 19 euros) permi-

te andar de transportes pela cidade e pelos 

museus durante 24 horas. É recomendado 

pelo Express, especialmente para quem se 

quer aventurar nas zonas adjacentes da capi-

tal: “Com este cartão, até se pode viajar para 

Sintra e Cascais – duas das cidades históricas 

e vizinhas de Lisboa”, explica. Com o Lisboa 

Card, uma visita imperdível para os turistas é 

a do Elevador de Santa Justa, na Baixa-Chiado. 

“Construído no início dos anos 90, este eleva-

dor de ferro forjado, esbelto e de estilo gótico 

foi criado para ajudar os habitantes locais a 

evitar as subidas cansativas entre a Baixa e 

o Bairro Alto”, explica o Express. O elevador 

atrai, invariavelmente, longas filas mas o car-

tão permite ao jornalista seguir em frente e 

garantir o seu lugar, “dentro de duas cabines 

elegantes de madeira e latão”. Lá de cima as 

vistas estão à altura do exagero: “À direita o 
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Lisboa é 
incrivelmente 
acessível – o que faz 
dela uma grande 
atração para uma 
city-break

azul brilhante do rio Tejo; em frente, praças 

amplas e igrejas barrocas e mais além as ruas 

estreitas de Alfama”. Para pernoitar, perto do 

elevador de Santa Justa, o jornal encontrou o 

Lisboa Carmo Hotel, que descreve como um 

“achado contemporâneo irrepreensível com 

quartos bonitos e elegantes”. Para além dis-

so, encontra-se bem localizado para fazer 

passeios noturnos até ao Miradouro de São 

Pedro de Alcântara, que convida a contem-

plar a capital sobre “uma pequena praça com 

vista desafogada”. Por lá, na Taverna Ginjinha 

D’Óbidos, o Express recomenda “o presun-

to curado tradicional pata negra, a combinar 

com queijos locais e uma taça de vinho tinto”. 

Quanto ao preço, diz o jornal britânico, “ape-

nas 6 euros – aquilo a que chamamos uma 

verdadeira pechincha!”
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O Mosteiro de S. Dinis e São Bernardo, designa-

do como Mosteiro de Odivelas, situa-se no co-

ração de Odivelas e foi fundado em 1295, pelo 

Rei D. Dinis, o rei “Lavrador”. São duas as ver-

sões que justificam a edificação deste mosteiro. 

No domínio das lendas fantásticas, reza a lenda 

que a sua fundação se deve a uma promessa 

de D. Dinis que, durante um passeio foi atacado 

por um urso junto à ribeira de Odíana, perto de 

Beja. Ao ver o perigo que corria, o monarca pe-

diu proteção a S. Luís, bispo de Tolosa, prome-

tendo edificar um mosteiro cisterciense, no seu 

Paço Real, em Odivelas, se o santo o deixasse 

sair ileso do ataque. S. Luís concedeu ao pedido 

MOSTEIRO DE ODIVELAS

UM EXPOENTE MÁXIMO DA ARTE 
TUMULAR MEDIEVAL PORTUGUESA
Reza a lenda que o Mosteiro de São Dinis, em Odivelas, nasceu graças 
à intervenção divina que salvou o rei de um urso, durante uma caçada no 
Alentejo. Mas uma verão mais realista da História mostra que o mosteiro 
pode ter sido construído para garantir o futuro da filha ilegítima do rei, 
D. Maria Afonso, cujo túmulo ainda se encontra na capela-mor. Graças 
a diversas obras de restauro, o mosteiro sofreu diversas metamorfoses 
arquitetónicas. Ainda assim, representa um dos exponentes máximos  
da arte tumular medieval portuguesa.

cado, desde 1910, como Monumento Nacional. 

Localizado próximo da zona histórica da cidade, 

foi construído na Quinta de vale Flores, onde 

a corte permanecia durante largas temporadas 

e que gozava de ótimos recursos naturais, no-

meadamente solos férteis, um curso de água e 

uma morfologia que formava um abrigo natural 

para as culturas. O Mosteiro de S. Dinis desti-

nava-se a receber uma comunidade de freiras 

bernardas da Ordem de Cister, monjas oriun-

das da nobreza, e a escolha do local pretendia 

assegurar a subsistência das monjas e garantir 

o recato das mesmas, sendo criados campos 

de cultivo junto ao mosteiro. Por vontade de 

do rei, que sobreviveu. Outra versão defende 

que o monarca construiu o mosteiro para lá 

acolher a sua filha bastarda, D. Maria Afonso, 

cujo túmulo se pode observar na capela-mor. A 

história ardilosa sobre a aparição de S. Luís e o 

salvamento do urso, visto como um “milagre”, 

justificou a construção de tão dispendioso mo-

numento e o rei recebeu, desde logo, o apoio 

da coroa e da nobreza. Com um estilo gótico, 

o Mosteiro de Odivelas foi projetado pelos 

mestres arquitetos Antão e Afonso Martins e 

Frei João Turriano (engenheiro-mor do reino) e 

construído entre 1295 e 1305. Este importante 

conjunto de arquitetura religiosa está classifi-
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napoleónicas, o túmulo do rei e fundador, D. 

Dinis, coloca-se como um dos um exemplo 

de excelência da arte tumular nacional. Após 

a morte da última abadessa e extinguidas as 

ordens religiosas da Monarquia Constitucional, 

em 1902, o mosteiro é entregue ao Infante D. 

Afonso, que leva a cabo a fundação do Instituto 

de Odivelas (Infante D. Afonso). Tutelado pelo 

Exército e destinado a jovens alunas do ensino 

básico e secundário em regime de internato ou 

externato, o Instituto acabou por ser extinto em 

2015. Tendo em conta o mau estado de con-

servação do túmulo de D. Dinis iniciou-se, no 

final de 2016, uma intervenção de conservação 

D. Dinis, este era sujeito à fiscalização dos aba-

des de Alcobaça, que o visitavam regularmen-

te. Hoje, o mosteiro caracteriza-se por ser um 

monumento exemplar da arquitetura religiosa 

e um dos expoentes máximos da arte tumular 

medieval portuguesa. Entre os túmulos góticos 

do século XIV presentes no mosteiro, está o de 

D. Dinis, que, conforme a sua vontade, foi ali 

sepultado, o da infanta D. Maria Afonso, filha 

do monarca, a sepultura de Madre Paula e D. 

Urraca Paes, a terceira abadessa do mosteiro, e 

a de D. Violante Álvares Cabral, abadessa, irmã 

de D. Pedro Álvares Cabral. Apesar dos danos 

provocados pelo terramoto e pelas invasões 

e restauro no mosteiro, com o apoio da Câmara 

Municipal de Odivelas, do Colégio Militar e da 

Direção-Geral do Património Cultural.

TERRAMOTO DE 1755 
E A PERDA DA TRAÇA ORIGINAL 

O Mosteiro de S. Dinis, com um estilo arquitetó-

nico gótico, foi uma das últimas construções da 

Ordem de Cister femininas em Portugal. A sua 

igreja era composta por três naves, flanqueada 

por duas torres. Desta construção inicial, restam 

as capelas absidais, dois dos lances do claustro 

grande e o claustro da Moura. No interior, é a 

luminosidade que define a hierarquização dos 

espaços. Ao longo dos anos, o mosteiro foi suces-

sivamente restaurado de acordo com os gostos 

de cada época, começando, a partir do século XVI, 

a perder as suas linhas originais. Ainda no século 

XV (1424), a rainha D. Filipa de Lencastre orde-

nou a criação de uma capela anexa ao absidíolo 

sul e associada ao portal lateral da igreja. Ponto 

fulcral dos mosteiros da Ordem de Cister, o con-

junto de Odivelas estrutura-se em torno do seu 

claustro, ele próprio estabelecido em função da 

rede hidrográfica do local. Da primitiva construção 

pouco resta: apenas a cabeceira da igreja, com 

seu portal lateral sul e parte do claustro. Por todo 

o mosteiro, identificam-se alguns elementos ma-

nuelinos, com materiais que denotam toda uma 

dinâmica construtiva alargada, durante a primeira 

metade do século XVI. As obras continuaram pe-

los tempos seguintes, em particular pelos séculos 

XVII e XVIII. A última grande campanha ocorreu 

após o terramoto de 1755, altura em que o corpo 

da igreja abateu e numerosas dependências mo-

nacais ficaram afetadas. As obras de restauro não 

respeitaram a traça gótica e o edifício acabou, 

assim, por perder a traça original, optando-se 

pelo estilo neoclássico, na igreja e nos claustros. 

Apesar dos danos 
provocados pelo 
terramoto e 
pelas invasões 
napoleónicas, o 
túmulo do rei e 
fundador, D. Dinis, 
coloca-se como um 
dos um exemplo de 
excelência da arte 
tumular nacional



T  | Tesouros

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

36

A reconstrução da igreja privilegiou, no entanto, 

um espaço amplo e sem divisórias. Para além das 

destruições causadas pelo terramoto de 1755, as 

invasões francesas deixaram, também, as suas 

marcas de devastação. 

DOÇARIA CONVENTUAL

O Mosteiro de S. Dinis foi um dos que mais 

contribuiu para a doçaria de Portugal, enri-

quecendo o património gastronómico da zona 

com especialidades de confeitaria, fabricadas 

pelas freiras bernardas. A receita mais famosa 

a sair do mosteiro foi a da “Marmelada Bran-

ca de Odivelas” que era oferecida aos convi-

dados e visitantes, sob a forma de pequenos 

cubos. A sua venda ajudou à sobrevivência das 

últimas freiras de Odivelas, após a Revolução 

Liberal ter acabado com as ordens religiosas. 

Ameaçada de extinção, a receita desta doçaria 

regional foi passando de freira em freira e con-

serva-se ainda hoje graças a um caderno de 

apontamentos de receitas da última monja, D. 

Carolina Augusta de Castro e Silva, falecida em 

1909. A especialidade distingue-se de todas as 

outras pela sua original cor branca, tendo sido 

recentemente registada como marca coletiva 

pelo Município de Odivelas, sob a designação 

de  “Marmelada Branca de Odivelas”. Para ce-

lebrar e preservar a toda a doçaria conventual 

oriunda do Mosteiro D. Dinis foi criada a “Con-

fraria da Marmelada de Odivelas”. A receita 

da famosa marmelada encontra-se, agora, ao 

alcance de todos, com a publicação da receita 

original e de outras 208 no “Livro de Receitas 

da Última Freira de Odivelas“.

A receita mais 
famosa a sair 
do mosteiro foi a 
da “Marmelada 
Branca de Odivelas” 
que era oferecida 
aos convidados 
e visitantes, sob a 
forma de pequenos 
cubos

O Mosteiro de Odivelas foi motivo de inspira-

ção em várias obras literárias, entre as quais 

se destacam: 

> “A Caveira da Mártir”, de Camilo Castelo 

Branco

> “O Mosteiro de Odivelas – Casos de reis e me-

mórias de freiras”, de J.C. Borges de Figueiredo

> “As minhas queridas freirinhas d’Odivelas”, 

de Manuel Bernardes Branco

> “Chronicas de Odivellas” (Occidente, vol. IX 

de 1886), de Pinheiro Chagas

> “O Mosteiro d’ Odivellas” (Archivo Pittoresco, 

vol VI), de Vilhena Barbosa

> “As amantes de D. João V”, de Alberto Pi-

mentel

> “A Madre Paula” parte integrante da cole-

tânea “Os Grandes Amores de Portugal”, de 

Rocha Martins

> “O Instituto de Odivelas”, de Carlota Abrantes 

Saraiva

> “O Mosteiro de S. Dinis de Odivelas”, de Vir-

ginia Paccetti.

Inspiração literária
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JANEIRO 2018

ASSOCIATIVISMO

ÓRGÃOS SOCIAIS
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
 > Dia 8 de janeiro – Tomada de posse dos Órgãos Sociais da UACS;

 > Dia 11 de janeiro – Tomada de posse dos Órgãos Sociais da APAVT;

 > Dia 29 de janeiro – Receção da Host Insignia Handover Ceremony, 

delegação oriunda da cidade de Kiev (Eurovisão 2018);

 > Dia 31 de Janeiro – Receção da Secretária de Estado do Turismo de 

Marrocos.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

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

Alojamento 25

Agências de Viagens e Turismo 18

Associações Empresariais e Profissionais 2

Casas de Fado 1

Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços 3

Gastronomia e Vinhos 1

Passeios e Circuitos Turísticos 8

Restaurantes 8

Transferes 7

TOTAL 73

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de janeiro foram enviadas 21 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 janeiro foram enviados os seguintes mailings:

 > Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

 > Revista Follow Me Lisboa;

 > Lisboa - European Best Destination 2018;

 > Regulamento 2018 l PCV, Acções ATL, Feiras e Workshops;

 > Votes are open! - European Best Destination 2018.

PROMOÇÃO TURÍSTICA

PROMOÇÃO DO DESTINO – CANAIS ONLINE 
– PROJETO DIGITAL

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

 > Adaptação de textos e hiperligações;

 > Introdução dos PDF’s das publicações mensais;

 > Atualização de outros conteúdos.

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

PROMOÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS
 > Acompanhamento da campanha e envio de novos posts semanais  

para as redes sociais.
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POSTS REDES SOCIAIS
 > Facebook - 67

 > Twitter - 121

 > Instagram - 63

 > Pinterest - 20

 > Youtube - 1

VISITAS AO SITE: 381 687

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS CERTAMES 
GENERALISTAS (FITUR, TRAVEL WEEK, ITB, WTM, 
TOP RESA, ARABIAN TRAVEL MARKET, ITB CHINA, 
TOURNATOUR, WORKSHOPS TURISMO DE PORTUGAL  
E OUTROS CERTAMES)
 > MULTIMERCADOS – Gestão da participação da ARPT Lisboa e do seu trade 

nos certames internacionais de 2018, através do portal Feiras do TdP;

 > FITUR – Espanha. Participação com módulo de destino de Lisboa 

integrado no stand de Portugal. Presentes 23 empresas associadas;

 > COLLETTE MEETING – EUA. Participação em encontro anual do operador, 

para apresentação do destino Lisboa a equipas de vendas.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>> BÉLGICA – “Grp Hotspots in Lisboa”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento do site www.touristicogay.be;

>> BRASIL – Revista “Fly”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos;

>> BRASIL – Blog “Ares pelo mundo”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>> BRASIL – TV “Canal Off/surf”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado na Região de Lisboa. Presentes 9 elementos;

>> CHINA – Blog “Bjiao”, em colaboração com o TP. Presente 1 elemento;

>> DINAMARCA – “Grp Dinamarca”. Programa realizado em Lisboa e 

na Região de Lisboa. Presentes 5 elementos dos seguintes meios de 

comunicação: Jornal “Politiken”; Jornal “Die Tageszeitung”; Revista 

“Euroman”; Suplemento “Rejser”; Revista “Femina”; Susanne Sayers 

freelance;

>> ESPANHA – Grupo “Fernando Pessoa”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em Lisboa. Presentes 5 elementos dos seguintes 

meios de comunicação: Jornal “El País”, Jornal “ABC”; Jornal “La Razón”; 

Jornal “La Vanguardia”; Agência de comunicação “Colpisa”; Jornal “El 

Mundo”; Agência “EFE”;

>> EUA – Freelancer “Liz Weiss”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

>> EUA – Freelancer “Carolyn O’Neil”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>> FRANÇA – Rádio “Radio Nova”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>> FRANÇA – Revista “Fly’On”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

2 elementos;

>> HOLANDA – “Grp Hotspots in Lisboa”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 3 elementos dos seguintes meios de comunicação: site 

“www.justliketotravel.nl”; sítio “www.nummer21.nl”; blog “www.

wearetravellers.nl”;

>> JAPÃO – Revista “Nicos”. Programa realizado em Lisboa e na região de 

Lisboa. Presentes 3 elementos;

>> NORUEGA – Blog “Julia Elizabeth”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento.
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PARCERIAS COM OPERADORES TURÍSTICOS
>> ESCANDINÁVIA (SUÉCIA) – Parceria de promoção com operador 

Airtours;

>> FRANÇA – Parceria de promoção com operador Voyageprive.com;

>> ESCANDINÁVIA (DINAMARCA) – Parceria de promoção com 

Signatours Travel.

OUTROS
 > Apoio a meios de comunicação:

>> ALEMANHA – Sítio “eurovisolive.com”;

>> ALEMANHA – Guia turístico “Reise Know How”;

>> DINAMARCA – Revista “Check.-In”;

>> EUA – Revista “American Craft”;

>> EUA – Guia turístico “Lonely Planet”;

>> FRANÇA – Revista “Ideat tricôt Juniors”;

>> FRANÇA – Revista “Version Femina”;

>> FRANÇA – Guia turístico “Sweet trips”;

>> FRANÇA – Sítio “Via France”;

>> REINO UNIDO – Guia Turístico “AA”;

>> REINO UNIDO – Revista “Cruise Trade News”;

>> REINO UNIDO – Rádio “Gaydio”;

>> SUÉCIA – Revista “Betong”;

>> TAILÂNDIA – Sitio “EU in Thailand”.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PROMOÇÃO E APOIO A CONGRESSOS E INCENTIVOS
>> Congresso 2019;

>> Evento Corporate 2019 – Candidatura de Lisboa;

>> Evento Corporate 2020 - Candidatura de Lisboa;

>> Evento Educação 2021 – Candidatura de Lisboa;

>> Congresso 2021 ou 2022 – Candidatura de Lisboa;

>> Congresso 2020 – Candidatura de Lisboa;

>> Congresso 2025 – Candidatura de Lisboa;

>> Congresso 2025- Candidatura de Lisboa.

>> Candidaturas Fundo - 6

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>> Congresso 2020.

PROMOÇÃO GOLFE

PARCERIAS COM OPERADORES TURÍSTICOS
>> REINO UNIDO – Parceria de promoção com operador Gof Escapes;

>> ESCANDINÁVIA – Parceria de promoção com operador Berglund Travel.

PLANO DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDAS

PROGRAMAS COM GRUPOS DE EMPRESAS
>> Receção de candidaturas dos seguintes grupos de associados:

>> Orizonte Golfe

>> Vila Galé

>> Altis
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PROGRAMAS COM EMPRESAS 
INDIVIDUAIS
>> Receção de candidaturas dos seguintes associados:

>> Tempovip

>> Genius Y Meios

>> Sheraton Lisboa

>> Osiris

>> TADMC

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA
>> Edição do 169.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 sector, imprensa especializada. A Revista tem uma aplicação  

para iPad.

MELHORIA DA INFORMAÇÃO 
E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>> LISBOA: 80.019

>> SINTRA: 25.196

>> ERICEIRA: 933

>> ARRÁBIDA: 621

>> TOTAL DE TURISTAS ATENDIDOS: 106.769

>> Lisboa Story Centre: 6.062 visitantes

>> Arco da Rua Augusta: 11.489 visitantes

>> Mitos e Lendas de Sintra: 628 visitantes

>> Experiência Pilar 7: 5.339 visitantes

>> Lisboa Card: 12.593 cartões vendidos

>> PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 325

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DAS CENTRALIDADES

ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS DA ARRÁBIDA
>> Reunião Avaliação e Balanço Projeto Percursos Pedestres Arrábida 

(ICNF e CM´s de Palmela, Sesimbra e Setúbal).
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VALVERDE HOTEL

RECONHECIDO 
NOS TRIPADVISOR 
TRAVELLER’S CHOICE 

O Valverde Hotel começou 2018 em grande 

ao ser reconhecido nos TripAdvisor Traveller’s 

Choice 2018, a competição em que a TripAd-

visor premeia os melhores hotéis nacionais e 

internacionais. A unidade hoteleira de cinco es-

trelas, localizada em Lisboa, foi distinguida em 

quatro categoriais nacionais: 8.º lugar em “Ho-

téis Românticos”, “Hotéis Pequenos” e “Melhor 

Serviço”; e 13.ª posição em “Hotéis de Luxo”. 

Os Trip Advisor Traveller’s Choice, o reconheci-

mento mais elevado da TripAdvisor, resultam da 

escolha dos hóspedes e são atribuídos a apenas 

1% dos empreendimentos hoteleiros existentes, 

dividindo-se em oito categorias: “Top Hotels”, 

“Small Hotels”, “Bargain”, “Luxury”, “Best Ser-

vice”, “B&B and Inns”, “Romance” e “Family”.

Av. da Liberdade, 164, Lisboa

Tel.: 210 940 300

www.valverdehotel.com

MAAT - MUSEU DA ARTE, 
ARQUITETURA E TECNOLOGIA 

A ARTE EM VÍDEO

O Museu da Arte, Arquitetura e Tecnologia, em 

Lisboa, tem patente, até 19 de março, a expo-

sição “Tensão & Conflito. Arte em vídeo após 

2008”. A ocupar a Galeria Principal e a Vídeo 

Room, a mostra foca-se numa excecional sele-

ção de representações artísticas que, com rara 

eloquência, recorreram ao vídeo para registar os 

impactos e as consequências da crise financeira 

global de 2008. Reúne, assim, as obras de 22 ar-

tistas que, dos Estados Unidos e América Latina 

à Europa e ao Médio Oriente, filmaram visões 

pessoais sobre os efeitos da grande recessão, 

a agitação política a ela associada e os aspe-

tos sociais menos óbvios que emergiram desses 

eventos. Num projeto que transforma o museu 

numa sucessão de espaços fílmicos, as obras 

destes artistas tanto apropriam protestos, ma-

nifestações e notícias do dia, como apresentam 

visões poéticas que fazem o público ler a Histó-

ria recente, e as transformações do presente, de 

modos frequentemente inesperados.

Central Tejo – Av. de Brasília, Lisboa 

Tel.: 210 028 128 

www.maat.pt

DOLCE CAMPOREAL LISBOA

NOMEAÇÃO PARA 
TRÊS PRÉMIOS

O Hotel Dolce CampoReal Lisboa, resort situado 

em Torres Vedras, começa o ano da melhor for-

ma com nomeações para três prémios. A come-

çar pelo Portugal’s Best Golf Hotel 2018, em que 

está indicado como um dos melhores hotéis em 

Portugal para a prática deste desporto. Segue-se 

o World Luxury Restaurant Awards, que, como 

o nome indica, reúne os melhores restaurantes 

de luxo do mundo e entre eles inclui o Grande 

Escolha, restaurante fine dining do Dolce Campo-

Real. Por último, é também um dos hotéis elei-

tos para os prémios do Publituris como Melhor 

Green Hotel. 

Rua do Campo, Turcifal

Tel.: 261 960 900

www.dolcecamporeal.com

©
 JO

RG
E 

M
A

CC
H

I



Market Place | 
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

43

M
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

43

Market Place | M

A ARTE DA TERRA 

EXPOSIÇÃO 
DE ARTES DA 
FUNDAÇÃO AFID 
DIFERENÇA

Os trabalhos de autores que integram a Unidade 

Artística da Fundação AFID Diferença podem ser 

vistos no espaço “A Arte da Terra”, que se dedica à 

promoção e conservação do património cultural por-

tuguês. Nesta mostra é possível encontrar trabalhos 

de tecelagem manual, pintura e azulejaria feitos por 

autores Fundação AFID Diferença, uma Instituição de 

Solidariedade Social que visa promover a autono-

mia e o apoio social, saúde, educação e formação. 

A Arte da Terra expõe, desde 1996, uma seleção de 

trabalhos de rigor e qualidade de diferentes gera-

ções e correntes artísticas, com o objetivo de con-

servar as artes e os ofícios tradicionais. A exposição 

pode ser vista diariamente, de 1 a 15 de março, das 

11h às 20h.

Rua de Augusto Rosa, 40, Lisboa

Tel: 212 745 975

www.aartedaterra.pt

JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA

GIRAFA- 
-DE-ANGOLA É O 
NOVO RESIDENTE

O Jardim Zoológico de Lisboa tem um novo re-

sidente que promete cativar miúdos e graúdos: 

uma cria fêmea de girafa-de-angola. A girafa- 

-de-angola nasceu em novembro com quase 

1,90 metros de altura e com uma pelagem única 

que a distingue de outras. O animal faz parte de 

uma subespécie classificada como “vulnerável” 

no seu habitat e está representada em apenas 

três Zoos europeus. O Jardim Zoológico de Lis-

boa foi o primeiro a ter esta subespécie tendo 

saído, a partir do Zoo português, outros animais 

para dois Jardins Zoológicos em Espanha e um 

em França. A cria de girafa-de-angola está no 

exterior todos os dias, onde pode ser vista pelos 

visitantes, e tem acesso livre ao interior. O nas-

cimento do mamífero foi testemunhado pelos 

tratadores, que captaram imagens fascinantes 

que permitem rever os primeiros passos do ani-

mal. A pequena (grande) fêmea pode ser agora 

observada junto aos restantes elementos da sua 

espécie, a explorar, com curiosidade, os recantos 

da sua instalação.

Est. de Benfica, 158-160, Lisboa

Tel.: 217 232 900 

www.zoo.pt

HOTEL VILA GALÉ ÓPERA

UMA EMENTA 
POR MÊS 

Os restaurantes dos hotéis Vila Galé lançaram a 

iniciativa gastronómica “12 Meses, 12 Pratos”, 

onde vão dar a conhecer iguarias tipicamente 

portuguesas aos visitantes. Todos os meses as 

cartas dos restaurantes do Hotel Vila Galé Ópera, 

em Lisboa vão disponibilizar uma especialidade 

de determinada região do País, com o principal 

objetivo de divulgar os produtos regionais e a 

rica gastronomia portuguesa. No mês de março, 

o prato tradicional é a alheira frita com grelos e 

nos restantes meses poder-se-á provar arroz de 

tamboril, secretos grelhados com esparregado, 

francesinha, arroz de pato à moda de braga e 

bife de atum madeirense.

Tv. do Conde da Ponte, Lisboa

Tel.: 213 605 400

www.vilagale.com



 | Market Place
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

44

M
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

44

 | Market PlaceM

MUSEU DO DINHEIRO

REFLETIR O TEMPO, 
A VIDA E A MORTE

Testemunhar a morte para compreender um 

pouco mais vida e as consequências do tem-

po na matéria física. Esta é a proposta do Mu-

seu do Dinheiro na exposição “O Tempo Foge: 

Vida, Morte e Memória na Igreja De S. Julião”. 

Nesta antiga necrópole, que hoje dá lugar ao 

museu da igreja, estão disponíveis evidências 

antropológicas e arqueológicas como ossadas, 

documentação e fotografias que ajudam a com-

preender um pouco mais sobre a população da 

primeira metade do século XIX, sepultada neste 

local. Quem são estes indivíduos? Como vive-

ram? Como morreram? O que levaram na sua 

última viagem? São algumas das perguntas que 

o visitante pode ver respondidas nesta exposi-

ção temporária.

Rua do Comércio, Lisboa

Tel.: 213 215 337

www.museudodinheiro.pt

LISBOA MARRIOTT HOTEL

QUARTO DE HOTEL 
DO FUTURO

A Marriott International criou um quarto de hotel 

inteligente, com internet IoT, para oferecer uma ex-

periência futurista aos seus hóspedes. O projeto “IoT 

Guestroom Lab” foi desenvolvido com as empre-

sas tecnológicas Samsug e Legrand e permite, por 

exemplo, que o hóspede use um assistente virtual 

para definir o alarme de despertar, ter sessões de 

ioga num espelho de corpo inteiro, solicitar o serviço 

de quarto e ligar o duche à temperatura desejada. 

As informações ficam registadas no perfil do cliente 

e são ativadas por voz ou através da app. O “Gues-

troom Lab” é inteligente e funciona com diversos 

sistemas, dispositivos e aplicações de IoT adaptadas 

às necessidades e gostos de cada hóspede. O dire-

tor-geral do Lisbon Marriott Hotel, Elmar Derkitsch, 

afirma estar orgulhoso com a parceria “que permite 

criar um ambiente relaxante ou produtivo consoan-

te as necessidades dos clientes”. 

Av. dos Combatentes, 45, Lisboa

Tel.: 217 235 400

www.lisbonmarriott.com

SHERATON CASCAIS RESORT

CRESCIMENTO 
AUMENTA 
NECESSIDADES DE 
RECRUTAMENTO

O Sheraton Cascais Resort vai duplicar a estrutura 

fixa, tendo aberto, para o efeito, o maior processo 

de recrutamento desde que passou a ser proprie-

dade da cadeia internacional Sheraton, há cerca 

de dois anos. Assim, estão em causa 62 vagas de 

emprego nas mais diversas áreas de atividade. 

De acordo com a unidade hoteleira, o cresci-

mento de diferentes áreas e serviços do resort, 

nomeadamente com a abertura e remodelação 

dos espaços de restauração, justificam a neces-

sidade de captação de recursos humanos espe-

cializados. 

R. das Palmeiras 5, Cascais

Tel.: 214 829 100

www.sheratoncascais.com/pt
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HOTEIS HERITAGE LISBOA

UNIDADE 
DE CHARME 
RECOMENDADA 
NO ESTRANGEIRO

O Heritage Avenida Liberdade Hotel, da unidade 

de Hoteis Heritage Lisboa, foi recomendado no 

Huffington Post, num artigo que revela 8 razões 

por que Lisboa está no radar de cidades a visitar 

em 2018. O jornal norte-americano distingue a 

possibilidade de se poder ficar hospedado em 

edifícios antigos referindo o Heritage Avenida 

Liberdade Hotel como exemplar na conciliação 

de elementos históricos com o conforto do dia 

a dia, realçando o espaço do Jet Pool, onde se 

pode relaxar ao fim de um dia a explorar Lis-

boa. Os Hoteis Heritage Lisboa reúnem unidades 

de charme localizadas no centro histórico, em 

antigas casas ou edifícios históricos: As Janelas 

Verdes, Heritage Avenida Liberdade Hotel, Hotel 

Britania, Hotel Lisboa Plaza e Solar Do Castelo. 

Av. da Liberdade, Lisboa

Tel.: 213 218 224

www.heritage.pt

KIDZANIA

20.º ANIVERSÁRIO 
CELEBRADO COM 
REBRANDING 

A KidZania celebra o seu 20.º aniversário em 2019 

e decidiu atualizar a imagem corporativa da marca, 

com a mudança do logotipo. Com uma presença 

estabelecida no mercado internacional, a marca 

de entretenimento interativo para crianças acredita 

que a atualização do logotipo aumentará a visibili-

dade e trará um alcance global à marca. Para além 

da atualização da imagem, a Kidzania pretende 

levar até às crianças ferramentas que as capacitem 

a lutar por um mundo melhor, dotando as crian-

ças de confiança e inspiração para serem cidadãos 

globais. A marca conta ainda com um projeto 

de expansão para 11 novas cidades na Europa e 

também nos Estados Unidos. Em Portugal, a loja 

Kidzania (que foi a primeira a abrir no continen-

te europeu) também comemora o seu 10.º ano 

em 2019. Como tal, a marca quer consolidar a sua 

presença junto das famílias portuguesas, com uma 

forte dinâmica de calendário de eventos, serviços 

diferenciados, como festas de aniversário e visitas 

escolares, e a abertura de novas atividades. 

Dolce Vita Tejo, Loja 1054, Amadora

Tel.: 211 545 530

www.kidzania.pt

HOTEL CASCAIS MIRAGEM

RECONHECIDO 
ENTRE OS HOTÉIS 
DE LUXO

O Hotel Cascais Miragem acaba de ser distin-

guido com o prémio Travellers’ Choice Awards 

2018, da plataforma TripAdvisor, que o classi-

fica entre os 25 melhores hotéis de luxo em 

Portugal a partir da avaliação de viajantes de 

todo o mundo. 

“Este reconhecimento é devido ao empenho, 

profissionalismo e dedicação que todos nós co-

locamos no que fazemos. Estamos, neste mo-

mento, a investir em melhoramentos para que a 

experiência no hotel seja ainda mais gratificante 

e desta forma continuemos a ser reconhecidos 

internacionalmente pelos nossos hóspedes e 

pela indústria”, refere José Branco, diretor-ge-

ral deste hotel localizado em frente ao Oceano 

Atlântico, com vista para o Estoril e para a Mari-

na de Cascais.

Av. Marginal, 8554, Cascais

Tel.: 210 060 600

www.cascaismirage.com
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PARQUES DE SINTRA  
– MONTE DA LUA

PÁSCOA AO AR LIVRE

A agenda de março dos parques e monumentos 

de Sintra é dedicada à Páscoa, com atividades para 

assinalar a quadra e iniciativas para desfrutar do 

património de forma diferente e divertida. No dia 

24 de março, a atividade é dedicada ao Dia Inter-

nacional das Florestas com uma sessão de anilha-

gem na Quintinha de Monserrate. Os participantes 

vão aprender a distinguir as várias espécies de 

aves e as suas principais características, através da 

observação de exemplares capturados. Já no do-

mingo, 25 de março, haverá uma visita guiada à 

exposição “Monserrate Revisitado – A Coleção Cook 

em Portugal”, que dará a conhecer o espírito cole-

cionista e eclético do edificador do atual Parque e 

Palácio de Monserrate. Para o tão esperado fim-

de-semana de Páscoa, são duas as opções para 

quem quer celebrar a quadra ao ar livre. No sába-

do, 31 de março, às 10h00, 12h00 e 15h00, haverá 

sessões especiais da atividade “Aqui há Burro!”, 

na Tapada de D. Fernando II, junto ao Convento 

dos Capuchos. Aqui os participantes vão conhecer 

a história dos burros, passear com os animais, e 

envolver-se numa animada caça aos ovos, entre 

outras surpresas. 

Parque de Monserrate, Sintra

Tel.: 219 237 300

www.parquesdesintra.pt

MUSEU CALOUSTE GULBENKIAN

ORQUESTRA 
GULBENKIAN 
INTERPRETA 
MOZART

O maestro holandês Ton Koopman, conhecido 

pelo reportório barroco, interpreta a serenata n.º 

6 de Mozart no Grande Auditório da Fundação 

Calouste Gulbenkian. O músico será acompanha-

do pelos instrumentistas da Orquestra Gulben-

kian, por Cristina Ánchel, na flauta, e por Anaïs 

Gaudemard, na harpa. Famoso pela gravação 

integral da longa série das Cantatas de Bach, o 

maestro destaca como um dos pontos mais altos 

da sua carreira o projeto de gravação das sinfo-

nias de Mozart que levou a cabo em 1991, por 

ocasião do 200.º aniversário da morte do com-

positor, com a Amsterdam Baroque Orchestra. 

Agora é caso para não perder o concerto com a 

orquestra portuguesa, no dia 26 de abril.

Rua Dr. Nicolau de Bettencourt, Lisboa 

Tel.: 217 823 474 

www.gulbenkian.pt

AHP

RECOLHIDOS MAIS 
DE 21 MIL BENS

O programa corporativo de responsabilidade social 

e sustentabilidade Ambiental da AHP - Associação 

da Hotelaria de Portugal, designado Programa 

Hospes, traduziu-se em 2017 na recolha de mais 

de 21.700 bens, doados por 45 hotéis e que vão 

beneficiar 31 instituições de solidariedade social.

Desde que foi criado, em 2013, este programa 

envolveu o contributo de 87 unidades hote-

leiras, que doaram mais de 48 mil bem, num 

valor estimado em 900 mil euros. o custo de 

substituição dos bens e equipamentos doados 

por novos terá sido aproximadamente de 2,5 

milhões de euros.

Avenida Duque de Ávila, 75, 1º, Lisboa

Tel.:  213 512 360

www.hoteis-portugal.pt
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EVERYTHING IS NEW

BOB DYLAN 
EM CONCERTO 

A produtora leva ao Casino de Lisboa um dos 

maiores cantores, compositores e escritores de 

todos os tempos – Bob Dylan. O músico, já com 

50 anos, sobe ao palco da Altice Arena, em Lis-

boa, a 22 de março, para um concerto em nome 

próprio, onde irá mostrar por que razão é conhe-

cido como um dos poetas mais consagrados do 

século XX. O portefólio de Bob Dylan é hoje de 

valor incalculável com temas como “Stuck Inside 

of Mobile With the Memphis Blues Again”, “Just 

Like a Woman, “Blowin’ in the Wind”, “The Times 

They are A-Chagin”, “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, 

“All Along the Watchtower”, “Mr. Tambourine 

Man” ou “Like a Rolling Stone”.

Rua Pêro da Covilhã 36, Lisboa

Tel.: 213 933 770

www.everythingisnew.pt

TAP 

NOMEIA 
CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

A Transportes Aéreos Portugueses (TAP) 

aprovou em assembleia-geral um novo Con-

selho de Administração. Na assembleia, que 

decorreu em Lisboa, aprovou-se por unanimi-

dade, a nomeação de Miguel Frasquilho para 

o cargo de presidente do conselho de admi-

nistração, sucedendo a Fernando Pinto, que 

ocupou o cargo durante 17 anos e que agora 

permanecerá na TAP durante dois anos como 

assessor. A cargo da Comissão Executiva da 

TAP ficaram Antonoaldo Grangeon Trancoso 

Neves, David Humberto Canas Pedrosa e Raf-

fael Guarita Quintas Alves. Com estas nomea-

ções, a “TAP dá início a uma nova fase na 

sua história, com renovada motivação para 

enfrentar desafios, dando continuidade a um 

crescimento contínuo e sustentável” lê-se 

em comunicado. 

Aeroporto de Lisboa 

Tel.: 218 415 000

www.flytap.com 

MUSEU DAS COMUNICAÇÕES

FOTOGRAFIAS 
MOSTRAM O 
MUNDO ATRAVÉS 
DO TELEMÓVEL 

São 62 fotografias tiradas com telemóvel por 

Hans-Jürgen Müller e M.Margarida Pereira-Mül-

ler e estão patentes, a partir de 15 de março e 

até 14 de abril, na Galeria dos Arcos da Funda-

ção Portuguesa das Comunicações. Trata-se da 

mostra #OmundoVistoAtravésDoTelemóvel, uma 

escolha da recolha de imagens feita pelos dois 

fotógrafos amadores nos últimos três anos. Os 

dois autores privilegiaram a mais a estética das 

imagens do que a perfeição técnica, propondo 

um olhar sobre o motivo e a composição destes 

instantâneos. 

Rua do Instituto Industrial, 16, Lisboa 

Tel.: 213 935 159

www.fpc.pt
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MUSEU FUNDAÇÃO ORIENTE

EXPOSIÇÃO ABRE 
COMEMORAÇÃO 
DE 30.º ANIVERSÁRIO

José de Guimarães concebeu uma intervenção iné-

dita e específica para o Museu do Oriente, que tem 

como ponto de partida o espólio do museu, em ar-

ticulação e diálogo com peças originais do artista, 

obras da sua coleção de arte chinesa, assim como 

outros objetos e imagens que constituem o universo 

de referências do autor. O resultado é “Um Museu 

do Outro Mundo - José de Guimarães nos 30 Anos 

da Fundação Oriente e nos 10 Anos do Museu do 

Oriente”, que pode ser visitado a partir de 16 de 

Março e até dia 3 de junho.

Composta por 150 peças, a mostra reflete sobre o 

museu enquanto espaço de alteridade, em perma-

nente troca e diálogo entre a arte e a vida, o museu 

e o mundo. 

A exposição caracteriza-se por uma intervenção de 

grande escala em que o artista, o curador, Nuno Fa-

ria, e o arquiteto, Pedro Campos Costa, propõem um 

diálogo em torno da ideia de museu como estrutu-

ra, casa, constructo cultural e social cujos objetos re-

fletem simbolismos ora coincidentes ora contraditó-

rios. A exposição “Um Museu do Outro Mundo” está 

inscrita no Ano Europeu do Património Cultural 2018.

Av. de Brasília, Lisboa 

Tel.: 213 585 201 

www.museudooriente.pt

POUSADA PALÁCIO DE QUELUZ

PRIORITY GUEST

A Pousada Palácio de Queluz é uma das 11 pousa-

das do Pestana Hotel Group abrangidas pelo progra-

ma de fidelização do grupo, o Pestana Priority Guest, 

que visa incentivar a troca dos pontos acumulados 

por estadias. Neste contexto, “Cash & Points” é o 

mote escolhido para a campanha que permite aos 

clientes obter ofertas exclusivas, convertendo o seu 

saldo em noites parcialmente gratuitas. A oferta 

conta com um período de reserva até 31 de março 

e estadia até 30 de abril.

Largo do Palácio Nacional, Queluz

Tel.: 214 356 158

www.pousadas.pt

MUSEU COLEÇÃO BERARDO

HOMENAGEM A 
MARCEL DUCHAMP

“No place Like Home” é a exposição com que o Mu-

seu Coleção Berardo se associa às comemorações 

do centenário da “Fonte”, considerada a obra mais 

icónica do escultor francês Marcel Duchamp e um 

marco na história da arte do século XX. Organizada 

pelo Museu de Israel, de Jerusalém, e comissariada 

por Adina Kamien-Kazhdan, esta mostra inclui tra-

balhos de diferentes artistas, de várias gerações e 

diferentes movimentos, apresentados em salas de 

museu cuja museografia transformou numa quase 

casa, que a partir da confrontação com algo novo e 

inesperado, nos levam a refletir sobre o familiar, o 

deslocamento e a itinerância dos artistas nas socie-

dades contemporâneas. Está patente até 3 de junho.

Praça do Império, Lisboa

Tel.: 213 612 878

www.museuberardo.pt
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FUNDAÇÃO CENTRO  
CULTURAL DE BELÉM

HÁ FADO NO CAIS… 
COM CUCA ROSETA

O ciclo “Há Fado no Cais” continua a levar 

o melhor da canção de Lisboa aos auditó-

rios do Centro Cultural de Belém. Desta vez, 

trata-se de Cuca Roseta que, a 9 de março, 

sobe ao palco para apresentar o mais recen-

te álbum, “Luz”, e para mostrar como a sua 

música é sinónimo de modernidade, sem 

nunca esquecer a mais profunda tradição. No 

percurso de uma carreira marcante, destaca- 

-se a produção dos seus trabalhos por alguns 

dos maiores nomes da história da música, 

como Gustavo Santaolalla, detentor de vários 

Grammys e Óscares, ou Nelson Motta. O úl-

timo disco de Cuca Roseta, “Riû”, recebeu as 

melhores críticas nacionais e internacionais 

e a artista realizou mais de duas centenas 

de concertos pelos quatro cantos do mundo, 

sempre com salas esgotadas. 

Praça do Império, Lisboa

Tel.: 213 612 400

www.ccb.pt

TEATRO NACIONAL D. MARIA II

E SE REALMENTE 
ACONTECER UM 
APOCALIPSE 
ZOMBIE?

O Teatro Nacional D.Maria II vai receber, de 1 a 

25 de março, uma conferência teatral, no mí-

nimo, invulgar. “Ex-Zombies” parte de uma pre-

missa fantástica: e se realmente acontecer um 

apocalipse zombie e os cadáveres voltarem à 

vida na nossa cidade? Nesta conferência inte-

grada no ciclo “Portugal em vias de extinção”, 

quatro especialistas analisam esta possibilidade, 

em busca de estratégias de sobrevivência. Em 

cima da mesa vão estar temas como alteridade, 

xenofobia, tortura, a banalidade do mal e quais 

são as armas mais eficazes, afinal, para destruir 

um morto-vivo. O texto e a encenação são do 

dramaturgo e historiador Alex Cassal.

Praça D. Pedro V, Lisboa

Tel.: 213 250 800

www.teatro-dmaria.pt

HOTEL MUNDIAL

ROOFTOP É O 
MELHOR DO PAÍS

O Rooftop Bar do Hotel Mundial foi eleito o melhor 

do País, no âmbito da primeira edição dos Drinks 

Diary Bar Awards, uma iniciativa da revista Drinks 

Diary que visa celebrar a cultura de bar em Portugal. 

“É para nós um motivo de orgulho e faz com que nos 

tornemos ainda mais ambiciosos. Foi um ano com 

muitos eventos e parcerias e estamos a preparar 

uma rentrée cheia de novidades, começando com 

remodelações no espaço”, comentou, a propósito, 

Patrícia Rodrigues, Coordenadora de Marketing. 

Os Drinks Diary Bar Awards distinguiram 18 ca-

tegorias em áreas tão distintas como o café, a 

cerveja, o vinho e os cocktails, os bares, sem es-

quecer o trabalho feito por bartenders ao longo 

de 2017.

Praça Martim Moniz, 2, Lisboa

Tel.: 218 842 000

www.hotel-mundial.pt
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DIMITRIS 
PAPAIOANNOU 
THE GREAT TAMER
O universo extraordinário do coreógrafo Dimitris 

Papaioannou volta a deslumbrar o público com 

a sua poderosa componente visual. “The Great 

Tamer” é o novo projeto do artista grego que 

explora a viagem de descoberta da vida huma-

na. A subir ao palco do Centro Cultural De Belém 

para encarnar as poderosas e provocadoras cria-

ções visuais do artista, estarão 10 performers 

que, com os corpos nus e com uma performance 

invulgar, não irão deixar ninguém indiferente. 

Centro Cultural De Belém, Praça do 

Império, dia 2 e 3 de março, às 21:00. 

Entradas: entre 10 e 30 euros. Mais 

informação em: www.ccb.pt

CAPARICA 
PRIMAVERA 
SURF FEST 
O Surf Fest vai inundar a cidade da Costa da Capa-

rica com muitas ondas e música. Durante 10 dias 

mais de 100 atletas do mundo do surf reúnem-se 

para competir em provas internacionais, nacionais 

e regionais. Este é o único festival europeu onde 

se pode assistir a três categorias de competição da 

World Surf League: o Mundial de Qualificação, o Ca-

parica Junior Pro e o Circuito Mundial de Longboard. 

Fora do mar, o Caparica Primavera Surf Fest recebe 

diversos artistas que vão inundar as noites com a 

melhor música. Este é um festival a não perder que 

dá oportunidade de desfrutar, de uma só vez, músi-

ca, desporto e natureza no melhor cenário que Por-

tugal pode oferecer: nas ondas e no areal da Costa 

da Caparica.

Costa da Caparica, entre 22 e 31 de março. 

Entradas: entre 8 a 30 euros. Mais informação 

em: www.caparica-primaverasurffest.pt 

ELECTRONIC 
SUPERHIGHWAY
A exposição “Electronic Superhighway” vem direta-

mente da Whitechapel Gallery para mostrar o poder 

hipnótico da tecnologia. A proposta é a de viajar 

em direção ao passado, de 2016 a 1966, e assistir 

ao uso experimental da tecnologia em momentos 

marcantes da história da arte e da Internet. A par 

das fotografias também estão expostos filmes, pin-

turas, esculturas, fotografias e desenhos de mais de 

70 artistas.

MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnolo-

gia, Av. de Brasília, até 19 de março, de quar-

ta-feira a segunda-feira, das 11:00 às 19:00. 

Entradas: entre 5 e 9 euros. Mais informação 

em: www.maat.pt
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