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4  EDITORIAL
A versatilidade de lisboa enquanto destino de eleição para desfrutar quer em 
lazer quer em trabalho, não deixa qualquer dúvida. A prová-lo está o facto de ter 
sido a cidade escolhida para acolher o Festival Eurovisão da Canção no próximo 
ano, uma iniciativa que conta com o apoio da autarquia e do Turismo de lisboa.

5  NACIONAL
A cidade de lisboa foi a escolhida para acolher o Festival Eurovisão da 
Canção 2018, com o MEo Arena, no Parque das Nações, a ser o palco 
da iniciativa marcada para os dias 8, 10 e 12 de maio do próximo ano. 
o retorno esperado que ronda os 25 milhões de euros, só de receitas de 
turismo, justificam o investimento da cidade no apoio ao financiamento 
do festival.

10  BOLETIM INTERNO
lisboa está no top 3 dos destinos de cruzeiros com partidas das Ilhas 
Britânicas e da Europa ocidental. A distinção é do Cruise Critic’s 2017 
Cruisers’ Choice Destination Awards, atribuída, exclusivamente, com base 
nos comentários dos passageiros.

14  ENTREVISTA
o recente projeto de renovação do Tivoli Avenida liberdade reafirma a 
sua personalidade carismática e prestígio na capital, dando início a um 
novo capítulo na marcante história do hotel, que é o ponto de encontro 
indiscutível da elite nacional e internacional, um verdadeiro local to see 
and to be seen, afirma o diretor-geral Rui de Sousa.

20  TENDÊNCIAS
o luxo sempre esteve intrinsecamente associado à busca pelo status. 
Mas a forma como os viajantes o exibem está a mudar. uma realidade 
que impacta as unidades hoteleiras que precisam alterar as suas 
estratégias. A Sabre Corporation dá uma ajuda, com o estudo “Future of 
Luxury”, onde aponta as cinco grandes tendências para o turismo de luxo.

23  OBSERVATÓRIO  
os resultados estatísticos da hotelaria da Cidade de lisboa e da Região, no mês 
de julho. o movimento no Mercado de Cruzeiros, no golfe da Região e no Tax 
Free Shopping.

31  TESOUROS
Indissociável da paisagem de Cascais, a Casa de Santa Maria data de 1902 
e é considerada uma das mais emblemáticas obras do arquiteto Raul lino. 
Adquirida em 2004 pela autarquia, esta casa típica de veraneio, classificada 
como Monumento de Interesse Público, albergou diversas figuras de relevo 
e é hoje procurada para a realização de diversos eventos.

34  LISBOA VISTA DE FORA
A capital portuguesa é um “destino perfeito” de férias, sobretudo nesta 
quadra estival. A garantia surge nas colunas do jornal britânico The 
Independent, que publica uma extensa reportagem sobre alguns dos 
locais mais imperdíveis de lisboa. uma cidade que merece ser ”visitada 
a pé” e que tem muito para ver e admirar, mesmo que seja apenas num 
fim de semana.

41  MARKET PLACE 
lisboa surpreende quem a visita e nela habita pela multiplicidade da oferta 
que, constantemente reinventada, adapta-se às mais variadas preferências 
e supera expectativas.

50  A NÃO PERDER 
Destaques da agenda cultural em lisboa, com detalhes sobre exposições, 
concertos, musicais, entre muitas outras sugestões que prometem uma 
passagem animada pela cidade.
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A versatilidade de lisboa enquanto destino de 

eleição para desfrutar quer em lazer quer em 

trabalho, não deixa qualquer dúvida. A prová-lo 

está o facto de ter sido a cidade escolhida para 

acolher o Festival Eurovisão da Canção no próxi-

mo ano, uma iniciativa que conta com o apoio 

da autarquia e do Turismo de lisboa. Com uma 

audiência média de 200 milhões de espectado-

res, espera-se que o Festival proporcione um re-

torno muito significativo em receitas de turismo, 

o que é muito positivo não só para o destino 

como para o país. Acresce a contribuição que o 

evento dará para o aumento da notoriedade de 

lisboa à escala mundial, um destino reconheci-

damente atrativo e que sabe receber, indepen-

dentemente do propósito da visita. 

E porque estamos a falar de 2018, mais uma 

nota positiva para lisboa, desta vez relaciona-

da com reabilitação. A Ala Sul da Manutenção 

Militar no Beato, um antigo complexo fabril do 

Exército Português, desativado desde 2011, vai 

dar lugar ao hub Criativo do Beato, o novo polo 

de empreendedorismo e inovação da cidade. A 

este está associado o potencial para a criação de 

mais de três mil postos de trabalho, num desti-

no harmoniosamente autêntico e vanguardista, 

cada vez mais atrativo, tal como demonstram 

os números. 

A via aérea é, sem sombra de dúvida, a preferi-

da dos turistas que visitam a capital portuguesa. 

No entanto, à medida que o destino se projeta 

internacionalmente, o Turismo de Cruzeiros tem 

vindo a assumir um protagonismo significati-

vo no que se refere às visitas que recebemos. 

lisboa está mesmo no top 3 dos destinos de 

cruzeiros com partidas das Ilhas Britânicas e 

200 mIlhõeS vãO 
veR lISbOA

E  | Editorial

da Europa ocidental. (Re)descobrir uma cidade 

glamorosa, excelente para fazer compras e com 

um edificado único, são alguns dos atributos di-

ferenciadores que tornam lisboa num destino 

desafiante, que oferece sempre algo mais para 

descobrir.

Fazendo jus aos seus séculos de história, rica em 

episódios distintos, e orgulhosa também do seu 

passado, lisboa criou um centro de interpretação 

que convida o visitante a viajar no tempo, pelas 

memórias da cidade: o lisboa Story Centre. Fruto 

da relevância que lhe é reconhecida, enquanto 

promotor de cultural da história da cidade, des-

de a fundação até à atualidade, o lisboa Story 

Centre acaba de ser distinguido com o prémio 

TripExpert Expert’s Choice, atribuído apenas às 

melhores atrações em todo o mundo. jornalistas 

e escritores de viagens profissionais, estão na 

base da atribuição deste prémio, que muito hon-

ra todos os que se esforçam por proporcionar 

um turismo melhor. 

Para terminar, uma referência à nova lisboa 

Shop, na Rua jardim do Regedor, em pleno cen-

tro da capital portuguesa. Resultante da reno-

vação do posto de turismo Ask Me, na lisboa 

Shop, para além de informação relevante sobre 

a cidade, o visitante tem à disposição merchan-

dising sobre lisboa. Qual montra da cidade, a 

nova lisboa Shop é uma tentação, onde a única 

dificuldade está na escolha.

Jorge Ponce de Leão 
Presidente Adjunto 
do Turismo de lisboa
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ESCOLhIDA 
PARA ACOLhER 

O FESTIVAL EUROVISÃO 
DA CANÇÃO 

NO PRÓXIMO ANO

O CRUzEIRISMO TEM 
VINDO A ASSUMIR 

UM PROTAgONISMO 
SIgNIFICATIVO

LISBOA STORy CENTRE 
DISTINgUIDO COM 

O PRéMIO TRIPEXPERT 
EXPERT’S ChOICE

A NOVA LISBON ShOP 
é UMA TENTAÇÃO
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EVENTOS

lISbOA CONQUISTA FeSTIvAl DA eUROvISãO 2018
A cidade de lisboa foi a escolhida para aco-

lher o Festival Eurovisão da Canção 2018, com 

o MEo Arena, no Parque das Nações, a ser o 

palco da iniciativa marcada para os dias 8, 10 

e 12 de maio do próximo ano. 

logo após a assinatura do acordo entre a RTP, 

a Câmara Municipal de lisboa e o Turismo 

de lisboa, Fernando Medina frisou que “para 

lisboa vai ser um grande momento de afir-

mação da cidade como uma grande capital 

global do mundo, a mensagem que quere-

mos deixar é que somos uma capital aberta, 

tolerante, cosmopolita que acolhe todos”.

Na conferência de imprensa onde estiveram 

ainda representantes da união Europeia de 

Radiodifusão, entidade com sede em genebra, 

na Suíça, que supervisiona a organização do 

evento, o presidente da RTP, gonçalo Reis dis-

se que “lisboa oferece uma série de valências 

fortíssimas” acrescentando que lisboa é um 

montra de Portugal para o mundo.

o retorno esperado que ronda os 25 milhões 

de euros, só de receitas de turismo, justifica 

o investimento da cidade no apoio ao finan-

ciamento do festival. os custos logísticos e da 

organização dos eventos na cidade, serão, de 

acordo com Fernando Medina, pagos pela taxa 

turística criada pelo município de lisboa. Com 

uma audiência que ronda dos 200 milhões de 

espectadores, superada apenas pelas finais da 

liga dos Campeões de futebol, a cidade vai es-

tar mobilizada e espera milhares de pessoas. o 

Terreiro do Paço, cedido pela CMl, vai também 

estar reservado para o evento durante dez dias, 

acolhendo a Eurovision Village, o espaço de 

animação do festival e “o eixo da Eurovisão”.

Capital mostra-se 
em campanha

o Festival da Eurovisão da Canção, que 

terá lugar em lisboa entre os dias 8 e 12 

de maio, já tem um vídeo de apresen-

tação oficial. A dupla de Dj portuguesa 

Beatbombers é responsável pela ban-

da sonora da campanha que apresenta 

lisboa como cidade de convergência, 

ao mesmo tempo que destaca dados 

estatísticos do evento (segundo a orga-

nização 200 milhões de espectadores, 

1000 profissionais envolvidos e 1500 

jornalistas presentes). o remix de “Ver-

des Anos”, original de Carlos Paredes, 

foi a música escolhida pela organização 

por aliar a sonoridade tradicional com a 

vertente contemporânea da dupla de Dj.
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REABILITAÇÃO

hUb CRIATIvO 
DO beATO vAI 
TRANSFORmAR 
A CIDADe em 2018
A Ala Sul da Manutenção Militar no Beato, um an-

tigo complexo fabril do Exército Português, vai ga-

nhar uma nova vida até final de 2018. Desativado 

desde 2011, será transformado num polo de em-

preendedorismo e inovação designado hub Criativo 

do Beato. o complexo, com 20 edifícios, e 35 mil 

metros quadrados – equivalente à área do Terreiro 

do Paço – carece [ainda] de obras que ajudem a 

posicionar este hub criativo na cidade de lisboa, a 

cumprir a sua função. Assegurando a responsabili-

dade de gestão das infraestruturas, a Câmara Mu-

nicipal de lisboa delegou a gestão, dinamização, e 

programação, à Startup lisboa. Segundo o diretor 

executivo da Startup lisboa, Miguel Fontes, o espaço 

será “aberto à comunidade”, traduzindo a vontade 

de que “não se confunda com um centro de es-

critórios”, desde logo pela “forte presença de arte 

urbana”, garantindo a preservação do património 

industrial, que ajuda a conhecer a história da cida-

de.  De acordo com Fernando Medina, o novo polo 

empreendedor do Beato, que será um dos maiores 

da Europa, tem “o potencial para criar mais de 3 mil 

postos de trabalho”. As primeiras três ocupantes se-

rão a incubadora de empresas alemã Factory Berlin 

(que propicia o contacto entre startups e empresas 

já estabelecidas), o polo digital da marca alemã de 

automóveis Mercedes e a empresa portuguesa de 

bebidas unicer. Para o diretor da Startup lisboa, tra-

tam-se de entidades nacionais e internacionais que 

preenchem os requisitos estipulados para terem um 

estatuto de “entidade âncora”. juntam-se espaços 

reservados para a Startup lisboa, que ali pretende 

apoiar mais empreendedores, para a empresa de 

animação cultural EgEAC, que terá um espaço mu-

seológico para recordar o passado fabril do polo, e 

ainda para a Web Summit. 

o volume de negócios agregado de hotéis, estala-

gens, aparthotéis, motéis, pensões e outros esta-

belecimentos de turismo registou uma subida de 

17% no ano passado, para 3075 milhões de euros, 

segundo revela o estudo sobre estabelecimentos 

hoteleiros da Informa D&B. uma subida sustentada, 

no referido estudo, com o “bom comportamento 

da procura portuguesa e, nomeadamente, estran-

geira”, sendo que “no curto prazo continuará o 

crescimento da faturação no setor”. o número de 

hóspedes nos hotéis, estalagens, aparthotéis, mo-

téis, pensões, pousadas, aldeamentos turísticos, 

apartamentos turísticos, bem como estabelecimen-

tos do turismo no espaço rural e novas unidades 

de alojamento local ultrapassou os 19 milhões em 

2016, “registando um crescimento face a 2015 de 

cerca de 10%, taxa semelhante à registada pelas 

dormidas, as quais se elevaram a 53,5 milhões”. 

já no caso em particular dos hotéis, a Informa D&B 

aponta que o número de hóspedes aumentou 12% 

para 14,7 milhões. “As dormidas de residentes em 

Portugal cresceram 5,2% até aos 15,2 milhões, 

28,5% do total”, refere. No ano passado, “sobres-

saiu o notável aumento das dormidas da população 

estrangeira, situada em 11,4%, e nomeadamente 

das correspondentes a residentes nos Estados uni-

dos (+20,8%), França (+18,1%), Brasil (+13,6%) e 

holanda (+13,4%). os britânicos mantiveram-se em 

2016 como os clientes estrangeiros mais importan-

tes, assumindo 17,3% das dormidas totais”.

HOTELARIA

ReCeITAS DO TURISmO SObem 17%

Setor bate recordes 

o turismo continua em alta em Portugal e, par-

ticularmente, na Região de lisboa. os números 

comprovam-no: o aeroporto humberto Delgado 

recebeu, no primeiro semestre do ano, 12,1 mi-

lhões de passageiros, mais 22,3% que no pe-

ríodo homólogo de 2016. Neste momento, os 

números já estão acima da meta estabelecida 

na Estratégia Turismo 2027. Com este cenário, 

as taxas de ocupação têm também aumentado, 

sendo já das mais altas alguma vez registadas 

em Portugal, e o mesmo com as companhias 

aéreas que a cada mês transportam mais pas-

sageiros. Só em junho, a TAP transportou 1,25 

milhões de passageiros, mais 238 mil do que 

em igual período do ano passado. Números que 

têm um grande peso na economia do país, com 

Portugal a obter 12,7 mil milhões de euros de 

receitas por ano provenientes do turismo, setor 

que contribuiu para a balança de pagamentos 

com quase nove mil milhões de euros.
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AEROPORTO DE LISBOA

mAIOR 
CReSCImeNTO 
DA eUROPA
o Aeroporto humberto Delgado, em lisboa, foi dos 

hubs que mais cresceu em todo o mundo nos úl-

timos dez anos, de acordo com um estudo sobre 

a conectividade dos aeroportos internacionais a 

nível global elaborado pelo ACI – Airport Council In-

ternational Europe, a que o jornal Económico teve 

acesso. Segundo o relatório, o aeroporto de lisboa 

ficou em 14.º lugar no ranking dos 20  hubs aero-

portuários de todo o mundo que mais cresceram 

no número de passageiros em trânsito nos últimos 

dez anos. De acordo com os dados, o aeroporto 

de lisboa atingiu no ano passado um total de 5,8 

milhões de passageiros em trânsito, o que o colo-

cou entre os aeroportos que mais cresceram des-

de 2007, com uma taxa de crescimento de 176%. 

Este registo do aeroporto da capital permitiu po-

sicioná-lo em primeiro lugar na Europa ocidental 

ao nível da taxa de crescimento da conectividade, 

à frente de Bruxelas. o ritmo de crescimento de 

passageiros no aeroporto da Portela tem-se inten-

sificado nos últimos anos, verificando-se de uma 

forma geral e não apenas no domínio da conecti-

vidade. Só no ano passado, o aeroporto humberto 

Delgado registou um total de 22,44 milhões de 

passageiros, um crescimento 11,7%, o equiva-

lente a mais 2,35 milhões de passageiros que no 

ano anterior. A tendência acentuou-se no primeiro 

semestre deste ano, período em que o aeroporto 

recebeu 12,1 milhões de passageiros, mais 22,3% 

que no período homólogo de 2016.

lisboa continua a ser destino de excelência de 

navios de cruzeiros e, em agosto, conta com duas 

estreias. o Columbus, com a sua primeira visita à 

capital portuguesa no dia 22, e o Silver Muse, o 

novo navio de luxo da Silversea, que faz a sua pri-

meira escala em lisboa, onde passa a noite de 30 

de agosto. Segundo dados do Porto de lisboa, estes 

dois navios de cruzeiros são os únicos com primeiras 

escalas no mês de agosto, sendo que a do Silver 

Muse é uma escala em turnaround. o Columbus, 

que integrou a frota da Cruise & Maritme Voyages 

em junho, é o primeiro a estrear-se no Porto de 

lisboa em agosto. Com capacidade para 775 pas-

sageiros, este navio de cruzeiro começa a viagem 

a 11 de agosto, em londres, num itinerário de 14 

noites chamado “Canárias e Madeira”, e que, além 

de lisboa, passa também por gibraltar, lanzarote, 

gran Canária, Tenerife e Funchal. Por sua vez, o Sil-

ver Muse, da Silversea Cruises, é um navio de luxo 

com capacidade para 596 passageiros. Chega a lis-

boa no dia 30 de agosto para finalizar a viagem que 

começa em Monte Carlo, no dia 20, passando tam-

bém por Saint Tropez, Sanary, Barcelona, Valência, 

Cartagena, Málaga, Cádiz e Portimão.

PORTO DE LISBOA

CRUZeIROS eSTReIAm-Se NA CAPITAl 

AVIAÇÃO

lIGAÇãO PeQUIm-lISbOA TRAZ mAIS TURISTAS
A primeira ligação aérea direta entre a capital 

chinesa e lisboa, inaugurada a 26 de julho, traz 

novidades para o setor da aviação. Considerada 

pelo ministro do Planeamento e das Infraestrutu-

ras, Pedro Marques, “a verdadeira rota aérea da 

seda do século XXI”, a concretização desta ligação 

é para Portugal “um grande feito”. Dois dias antes 

da inauguração da ligação direta entre os dois paí-

ses os primeiros quatro voos diretos entre a China 

e Portugal estavam “praticamente esgotados”, 

segundo a companhia aérea chinesa. já no sen-

tido inverso – entre Portugal e a China – a taxa de 

ocupação “ronda os 75%”. Segundo o embaixador 

português em Pequim, jorge Torres-Pereira, Portu-

gal pode ter como objetivo chegar a um milhão de 

turistas chineses por ano, a poucas horas da parti-

da do primeiro voo entre Pequim e lisboa. A China 

é já o maior emissor mundial de turistas e, segun-

do estatísticas oficiais, 135,1 milhões de chineses 

viajaram para fora da China continental, em 2016, 

num aumento de 12,5% em relação ao ano ante-

rior. o voo, que terá três frequências por semana - 

quarta-feira, sexta-feira e domingo - entre a cidade 

de hangzhou, na costa leste da China, e lisboa, 

com paragem em Pequim, arranca na quarta-feira. 

o voo entre Pequim e lisboa demorará cerca de 

13 horas e, no sentido inverso, demorará 12 horas. 

A atual ligação mais rápida entre a capital dos dois 

países demora 14 horas, com escala em Frankfurt, 

na Alemanha.
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o cineasta e encenador britânico William ol-

droyd regressou a lisboa para acompanhar a es-

treia da longa-metragem “lady Macbeth”, no ci-

nema Monumental. oldroyd tinha já estado em 

Portugal, no ano de 2010, para a montagem das 

óperas “la Serva Padrona”, do napolitano Per-

golesi, compositor do barroco tardio, e “To hell 

and Back”, do norte-americano contemporâneo 

jake heggie, duas encenações com a orquestra 

Divino Sospiro, que tiveram estreia europeia no 

Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo. Ba-

seado no romance “lady Macbeth de Mtsensk”, 

de Nikolai leskov, inspirado na personagem de 

Shakespeare, que também deu origem à ópe-

ra homónima de Dmitri Chostakovitch, “lady 

Macbeth”, com adaptação de Alice Birch, é um 

‘thriller’ que lembra Alfred hitchcock e o clássico 

“Monte dos Vendavais”, de William Wyler. “lady 

Macbeth” é a primeira longa-metragem de ol-

droyd, já distinguida com sete prémios, em dez 

nomeações, de melhor filme, melhor primeira 

obra e da crítica, em festivais como o de Toronto 

e de San Sebastián.

CAPITAL ATRATIVA

CINeASTA 
bRITÂNICO 
em lISbOA

lisboa recebe este ano as jornadas Euro-

peias do Património, uma iniciativa conjunta 

do Conselho da Europa e da união Europeia. 

Trata-se do evento cultural mais participado 

e partilhado pelos cidadãos da Europa: esti-

ma-se que, em mais de 50 mil locais cerca 

de 30 milhões de pessoas participam, todos 

os anos em atividades promovidas no âmbito 

deste projeto, contribuindo para realçar a im-

portância do património cultural e a diversi-

dade e riqueza do mosaico cultural europeu. 

Este ano, celebra-se a relação entre Patrimó-

nio e Natureza – um vínculo que se encontra 

na génese das formas de ocupação do terri-

tório, dos assentamentos humanos, da con-

figuração das paisagens, da diversidade de 

construções, da arquitetura, do urbanismo, 

dos modos de vida e das tradições.

o objetivo é, assim, chamar a atenção para a 

importância da relação entre as pessoas, as 

comunidades, os lugares e a sua história, mos-

trando como o património e a natureza se cru-

zam nas suas diferentes expressões – mais ur-

banas ou mais rurais – e para a necessidade de 

preservar e valorizar esta relação, fundamental 

para a qualidade da vida, para a qualificação do 

território e para o reforço de identidades.

DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

JORNADAS eUROPeIAS 
DO PATRImÓNIO em lISbOA



NNacional | 
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

9

o número de viajantes estrangeiros que passam 

por lisboa continua a aumentar e, nesse senti-

do, a PSP realizou, no primeiro dia de agosto, 

uma ação de sensibilização no aeroporto de 

lisboa dirigida a turistas. A iniciativa integra-se 

na operação Verão Seguro 2017, que termina a 

15 de setembro. Durante a operação, agentes 

da Divisão de Seguração Aeroportuária da PSP 

distribuíram folhetos com a inscrição “PSP – lis-

bon, a safer place”, divulgando ainda as pulsei-

ras “estou aqui”, que ajudam a localizar crianças 

entre os dois e os dez anos que estejam perdi-

das. Com esta ação, pretende-se ““aumentar o 

sentimento de segurança nas zonas balneares, 

áreas turísticas e comerciais, zonas residenciais 

e respetivos parques de estacionamento, e nos 

principais eixos rodoviários”. A PSP refere que “o 

verão é uma época com características particu-

lares” devido às movimentações demográficas, 

ao aumento dos fluxos de turismo, às grandes 

aglomerações populacionais em zonas balnea-

res, históricas e terminais de transportes públi-

cos, aumento de fluxos de trânsito, ao início das 

férias escolares e aos diversos festivais musicais 

e populares.

A 11.ª edição do festival NoS Alive, que decor-

reu nos dias 6, 7 e 8 de julho, no Passeio Ma-

rítimo de Algés, está a dar que falar. Depois de 

entrar para a história dos festivais em Portugal 

ao esgotar os bilhetes diários e os passes de três 

dias a mais de dois meses da abertura de portas, 

é motivo de assunto na imprensa internacional. 

Desta vez, foi a Music-News.com a dedicar um 

artigo ao festival, destacando aquele que con-

sidera “um dos melhores cartazes” da Europa. 

Além das “grandes bandas”, o ambiente, o alo-

jamento e os transportes são alguns dos moti-

vos pelos quais este é um dos melhores festivais 

da Europa. 

OEIRAS

FeSTIvAl 
ImPReSSIONA 
CRÍTICA 
INTeRNACIONAl

TURISTAS 

AÇãO veRãO 
SeGURO 
em PRÁTICA 
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os turistas de cruzeiros, que fizeram as suas 

avaliações no portal Cruise Critic, colocaram a 

capital portuguesa, pelo segundo ano conse-

cutivo, no top 5 deste ranking, subindo ago-

ra uma posição face ao ano anterior. “lisboa 

é uma cidade encantadora, há muito para ver 

e fazer. Precisamos de voltar para ver mais 

da parte antiga da cidade” e “lisboa é uma 

cidade muito glamorosa, lindas lojas e edi-

fícios”, são alguns dos 626 comentários que 

se podem ler sobre a capital portuguesa no 

site destinado a passageiros de cruzeiros. No 

mesmo ranking, encontram-se ainda as cida-

des de Amesterdão, holanda, Cork (Irlanda), 

St. Peter Port (guernsey) e greenock (Escócia). 

“Esta distinção vem confirmar o trabalho que 

tem vindo a ser feito na divulgação de lisboa 

LISBOA

NO TOP 3 DE DESTINOS 
DE CRUZEIROS
Lisboa está no top 3 dos destinos de cruzeiros com 
partidas das Ilhas Britânicas e da Europa Ocidental. 
A distinção é do Cruise Critic’s 2017 Cruisers’ Choice 
Destination Awards, atribuída, exclusivamente, 
com base nos comentários dos passageiros.

como destino turístico e reforça, mais uma vez, 

o reconhecimento internacional da cidade. 

uma visibilidade que será também potencia-

da com o novo Terminal de Cruzeiros de lisboa 

que irá contribuir para o aumento da compe-

titividade da atividade portuária e para um 

melhor posicionamento do Porto de lisboa a 

nível europeu e mundial”, defende Paula oli-

veira, diretora executiva do Turismo de lisboa.  

o site Cruise Critic, o primeiro destinado a 

consumidores de cruzeiros, lançado em 1995 

e adquirido pela TripAdvisor em 2007, possui 

uma grande comunidade online de cruzeiros 

do mundo, abrangendo cerca de 500 navios de 

cruzeiro, 90 linhas de cruzeiro e mais de 300 

portos em todo o mundo, e permite a partilha 

de experiências e opiniões.
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Conhecido enquanto centro de interpretação 

dedicado à história da capital portuguesa, o 

lisboa Story Centre foi reconhecido com o 

prémio TripExpert Expert’s Choice. A distinção 

é atribuída apenas às melhores atrações em 

todos o mundo e reflete os pontos de vista de 

jornalistas e escritores de viagens profissionais. 

Com recomendações de prestigiados guias de 

viagens como o Frommer’s e o Lonely Planet, o 

lisboa Story Centre é uma das atrações de topo 

da cidade de lisboa no site TripExpert.com, 

cuja abordagem pioneira de avaliação tem em 

conta as opiniões de profissionais de guias de 

viagens, revistas, jornais e outras fontes. 

o TripExpert avalia e classifica hotéis, restau-

rantes e atividades com base em avaliações de 

profissionais de 70 das principais publicações 

de viagens, sendo o único a fornecer uma al-

ternativa aos sites de viagens de reviews de 

utilizadores. 

o lisboa Story Centre conduz o visitante numa 

viagem pelo tempo à descoberta das memó-

rias de lisboa, desde a sua fundação até aos 

dias de hoje e está também capacitado para 

receber eventos. Com cinco salas distintas e 

adaptáveis, a modernidade desta infraestrutu-

ra permite acolher os mais diversos formatos, 

desde emissões de programas radiofónicos 

ou televisivos, a encontros gastronómicos, 

a exposições ou eventos tecnológicos, entre 

muitos outros. 

LISBOA STORy CENTRE
DISTINGUIDO 
NOS TRIPeXPeRT 
eXPeRT’S ChOICe
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lisboa tem mais uma montra da cidade dedi-

cada aos produtos made in lisboa. A nova lis-

boa Shop, localizada na Rua jardim do Regedor, 

junto às portas de Santo Antão, é o resultado 

do projeto de renovação do posto de turismo 

Ask Me do Regedor. Além de providenciar toda 

a informação turística necessária para tornar a 

visita dos viajantes inesquecível, este espaço 

disponibiliza também merchandising de lisboa, 

desenvolvido por artistas, artesãos e empresas 

que apostam na capital portuguesa. As lisboa 

Shop, espaços de referência ideais para escolher 

aquele presente especial, permitem ao turista 

levar um bocadinho de lisboa para o seu país de 

origem. Dos azulejos ao design, da música aos 

livros, da joalharia a peças feitas a partir de ma-

terial reciclado, passando artesanato contempo-

râneo, gastronomia e tantos outros, a loja convida 

à descoberta de tudo o que a cidade e a Região 

de lisboa têm para oferecer. 

Destinados a valorizar e a melhorar a expe-

riência dos viajantes que escolhem a cidade 

de lisboa para as suas estadias, os Postos de 

Turismo Ask Me têm vindo a receber cada vez 

mais turistas. Só no primeiro semestre deste ano 

foram 815.180 mil a frequentar estes postos de 

informação. Números que demonstram que os 

serviços e materiais disponibilizados nos pontos 

de atendimento vão ao encontro das necessida-

des e das exigências de quem visita a cidade de 

lisboa. São várias as nacionalidades que esco-

lhem os postos de turismo “Ask Me” de lisboa 

para tirar todas as suas dúvidas, das quais se 

destacam a francesa, a espanhola, seguindo-se 

da inglesa, brasileira e italiana. Nota-se uma su-

bida dos visitantes oriundos do Brasil, que cada 

vez mais escolhem a cidade de lisboa para as 

suas viagens. localizados em zonas estratégicas 

da Região, existem 13 postos de informação 

turística “Ask Me”, onde o visitante encontra a 

ajuda que necessita, prestada por técnicos pro-

fissionais, para que tire o melhor partido da sua 

estadia em lisboa. Aqui é possível obter todo o 

tipo de informação turística, desde locais a visi-

tar, como museus, monumentos, exposições e 

TURISMO
NASCeU mAIS 
UmA lISbOA ShOP

POSTOS 
DE TURISMO ASK ME
A PeNSAR em 
QUem NOS vISITA
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Onde encontrar os postos Ask Me

> Ask Me Aeroporto

 Aeroporto de lisboa

 Chegadas | Aeroporto

 Tel.: 218 450 660

 07:00-24:00

> Ask Me Lisboa

 Terreiro do Paço, 78-81

 Tel.: 910 517 886

 10:00-20:00 

> Ask Me Lisboa

 Terreiro do Paço

 Tel.: 210 312 810

 09:00-20:00

> Ask Me Lisboa

 Palácio Foz

 Praça dos Restauradores

 Tel.: 213 463 314

 09:00-20:00

> Ask Me Lisboa

 Rossio

 Praça D. Pedro IV

 Tel.: 910 517 914

 10:00-13:00 | 14:00-18:00

> Ask Me Lisboa

 Estação de Santa Apolónia

 Estação da CP – Terminal Internacional 

 Tel.: 910 517 982

 07:30-09:30 | Terça a sábado 

> Ask Me Lisboa

 Belém

 Frente ao Mosteiro dos jerónimos

 Tel.: 213 658 435

 10:00-13:00 | 14:00-18:00 | Terça  

a sábado

> Ask Me Lisboa

 Parque das Nações

 Alameda dos oceanos

 Tel.: 910 518 028

 10:00-13:00 | 14:00-18:00  

(outubro a março)

 10:00-13:00 | 14:00-19:00  

(abril a setembro)

> Ask Me Lisboa

 lisbon Shop 2 

 Rua jardim do Regedor, 50

 Tel.: 910 518 030

 10:00-20:00 (maio a setembro) 

 10:00-19:00 (outubro a abril)

> Ask Me Ericeira 

 Rua Dr. Eduardo Burnay, 46

 Ericeira

 Tel.: 910 518 029

 10:00-13:00 | 14:00-18:00

> Ask Me Sintra

 Praça da República, 23

 Sintra

 Tel.: 219 231 157

 09:30-18:00 

> Ask Me Sintra

 Estação CP

 Av. Dr. Miguel Bombarda

 Tel.: 211 932 545 

 10:00-13:30 | 14:30-17:00

> Ask Me Arrábida 

 Travessa Frei gaspar, 10

 Setúbal 

 Tel.: 265 009 993

 10:00-18:00 (outubro a março) 

 10:00-19:00 (abril a setembro) 

as demais atrações turísticas, mas também su-

gestões gastronómicas, com indicação dos me-

lhores restaurantes da cidade. Nos Ask Me, os 

turistas podem ainda obter indicações sobre os 

transportes a utilizar e respetivos horários, para 

chegar aos destinos pretendidos.

melhORAR A eXPeRIÊNCIA 

Nos Postos de Turismo Ask Me, os turistas po-

dem ter acesso a vários serviços que ajudam a 

melhorar a sua experiência de visita. Assim, é 

possível adquirir o lisboa Card, um city card que 

permite circular gratuitamente nos transportes 

públicos, nomeadamente no Metro de lisboa, 

nos autocarros e elevadores da Carris, e ainda 

nas linhas de comboio Rossio-Sintra Cais do So-

dré-Cascais, da CP. Este cartão dá também aces-

so gratuito em 28 museus e monumentos, bem 

como a descontos em muitas outras atrações e 

equipamentos turísticos, tours, lojas de artigos 

portugueses, locais e serviços de interesse tu-

rístico e cultural. 

Com o objetivo de aumentar o nível de satis-

fação do visitante da cidade de lisboa, os pos-

tos de turismo Ask Me disponibilizam ainda um 

outro cartão. Trata-se do lisboa Eat&Shop Card, 

que dá descontos numa seleção de restaurantes 

associados e lojas de comércio tradicional no 

centro da capital portuguesa: Av. da liberdade, 

Baixa e Chiado. Este cartão permite, durante 72 

horas, usufruir de pelo menos 10% de desconto 

em mais de 30 restaurantes, incluindo casas de 

fado. oferece ainda um desconto mínimo de 5% 

em mais de 100 lojas da Baixa ao Chiado, pas-

sando pela Avenida da liberdade e Amoreiras. 

outro serviço desenvolvido a pensar nos tu-

ristas é o Taxi & Voucher, que permite a des-

locação através de táxi, desde o Aeroporto 

humberto Delgado para qualquer ponto da 

cidade de lisboa, do país ou mesmo para o 

estrangeiro. Trata-se de um serviço pré-pago 

de ida, vendido em exclusivo nos postos de 

turismo Ask Me do Aeroporto, na zona das 

chegadas, Ask Me Terreiro do Paço e Ask Me 

Palácio da Foz. os valores estão já pré-estabe-

lecidos, acordados aquando da assinatura do 

protocolo entre a Antral, Federação Portugue-

sa do Táxi e a Associação Turismo de lisboa. 

A tabela de preços Taxi & Voucher abrange o 

período diurno e noturno, dentro da cidade de 

lisboa, arredores e destino pré-estabelecidos 

no país, assim como Circuitos Turísticos. Com 

estas características, esta é para os visitantes 

da cidade de lisboa uma proposta de cortesia, 

hospitalidade e condução segura. Além disso, 

nestes espaços dedicados aos viajantes, é 

possível reservar alojamento bem como pro-

ceder ao aluguer de automóveis.
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PONTO 
De eNCONTRO 
DA elITe NACIONAl 
e INTeRNACIONAl
O Tivoli Avenida Liberdade é um ícone da hotelaria nacional 
e bandeira internacional da marca Tivoli, oferecendo os mais 
elevados padrões de conforto, elegância e serviço que os 
nossos hóspedes merecem e esperam de uma marca de 
luxo com mais de 80 anos de tradição. O recente projeto de 
renovação reafirma a sua personalidade carismática e prestígio 
na capital, dando início a um novo capítulo na marcante história 
do hotel, que é o ponto de encontro indiscutível da elite 
nacional e internacional, um verdadeiro local to see and to be 
seen, afirma o diretor-geral Rui de Sousa.

RUI De SOUSA
DIReTOR-GeRAl DO TIvOlI 
AveNIDA lIbeRDADe
mARCA De lUXO COm mAIS 
De 80 ANOS De TRADIÇãO

E

E  | Entrevista
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Como tem evoluído o perfil do 

hóspede e de que modo o hotel 

tem adaptado a sua oferta ten-

do em conta esta realidade?

o Tivoli Avenida liberdade tem 

vindo a adaptar-se às variadas ne-

cessidades e caraterísticas dos seus 

hóspedes. Numa primeira fase da 

sua história, foi preciso aumentar 

o espaço e o número de quartos, 

intervenção efetuada entre 1933 e 

1970. 

Mais tarde, com a ascensão à ca-

tegoria de cinco estrelas, surgiu a 

necessidade de apostar, investir 

e melhorar os espaços de lazer e 

restauração, para que os nossos 

clientes possam ter a experiên-

cia de excelência que esperam e 

procuram em unidades com o luxo 

e conforto que o Tivoli Avenida li-

berdade oferece. É neste contexto 

que surgiu a piscina, inserida num 

luxuriante jardim semitropical, e o 

campo de ténis, no início dos anos 

80. já no século XXI, com a proli-

feração de novos conceitos de li-

festyle, inaugurámos o Sky Bar, no 

último piso, que é hoje o local de 

eleição para ter o melhor sunset 

da cidade, enquanto se disfruta de 

sofisticados cocktails. já ao nível 

de soluções de business, o Centro 

de Conferência e Eventos, inau-

gurado em 2009 no Palacete, é a 

escolha óbvia para conferências, 

eventos, encontros ou reuniões 

de negócios. Esta renovação teve 

também em conta as necessida-

des dos nossos hóspedes, com 

a criação de uma nova categoria 

de quartos para famílias – os Fa-

mily Rooms –, a oferta de serviços 

premium nas suítes, pensados ao 

detalhe para o cliente mais exi-

gente, e a abertura da Cervejaria 

liberdade, o novo restaurante de 

marisco na avenida mais prestigia-

da da capital. Atualmente, o Tivoli 

Avenida liberdade é procurado 

tanto por clientes em viagens de 

negócios como também por casais 

ou famílias em lazer e, nesse sen-

tido, temos uma oferta de serviço 

que atende às necessidades do 

perfil de cada cliente. Ao longo do 

último ano, o mercado internacio-

nal representou 90% dos nossos 

hóspedes, sendo que os principais 

mercados emissores são os Es-

tados unidos da América, Brasil, 

Reino unido, Espanha e França. 

Naturalmente acompanhamos a 

evolução do mercado, sendo que 

o mercado asiático é também uma 

clara aposta estratégica para nós.

TReNDSeTTeR 
DA hOSPITAlIDADe 
PORTUGUeSA

Abril marcou uma nova etapa 

na vida deste hotel, após um 

processo de renovação. O que 

esteve por trás desta decisão?

Com um investimento de 15 mi-

lhões de euros, o projeto de re-

novação da autoria dos arquitetos 

da Broadway Malyan focou-se, so-

bretudo, na sofisticação, apostando 

em ambientes elegantes, clássicos 

e contemporâneos, em que o pas-

sado e o presente se encontram de 

forma natural. Desta forma, pro-

curámos modernizar e valorizar as 

principais áreas do hotel, de modo 

a responder eficazmente às neces-

sidades e novas caraterísticas dos 

nossos hóspedes, mantendo o con-

forto, o luxo, a tradição e a classe 

que sempre caraterizaram a mar-

ca Tivoli. Tal como no passado, na 

atualidade, este hotel continuará a 

ser o trendsetter da hospitalidade 

portuguesa.

Em que consistiu especifica-

mente a renovação e quais as 

áreas abrangidas?

o projeto de renovação passou 

por uma atualização das principais 

áreas do hotel, que surge agora 

com um lobby totalmente remo-

delado, um novo Executive Lounge, 

cinco pisos de quartos renovados, 

novas experiências de wining and 

dining, um inédito spa da insígnia 

Tivoli e um centro de fitness. Em 

linha com a reestruturação dos vá-

rios espaços, a decoração seguiu 

Ao longo do 
último ano, 
o mercado 
internacional 
representou 
90% dos nossos 
hóspedes, sendo 
que os principais 
mercados 
emissores são os 
Estados Unidos da 
América, Brasil, 
Reino Unido, 
Espanha e França

Sobre a história do hotel, Rui de 

Sousa começa por recordar que 

a aventura hoteleira do grupo 

começou em 1926, no n.º 180 

da Avenida da liberdade, com a 

abertura da Pensão Tivoli. No dia 

19 de março de 1933, nascia o 

hotel Tivoli, no Palacete Rosa Da-

masceno. um ano depois, obras 

sucessivas que só terminariam 

em 1936, ampliariam o hotel, 

que ganharia mais dois andares, 

aproveitando os espaços das ca-

ves e dependências e proceden-

do a uma conversão do pátio.

Em 1941, deu-se a compra do 

Palacete liberdade, no n.º 185, 

sendo que 16 anos depois abriu 

portas o novo hotel Tivoli lisboa, 

um projeto do arquiteto Porfírio 

Pardal Monteiro, com 152 quar-

tos, distribuídos por oito pisos. 

Em 1961, terminou a segunda 

fase das obras: o edifício ficou 

com 13 andares, 302 quartos, 

sendo que 15 eram suítes, e uma 

área total de 2.519 m2. A tercei-

ra fase das obras ficou concluída 

em 1970 e o edifício adquiriu a 

estrutura que se conhece atual-

mente. Dois anos mais tarde, 

ascendeu à categoria de cinco 

estrelas. Nos anos de atividade 

que se seguiram, o hotel melho-

rou os seus espaços: em 1980 foi 

construída a piscina e o campo 

de ténis, em 2008 foi renovada a 

estrutura e a decoração de vários 

espaços, e em 2009 nasceu, no 

último piso, o Sky Bar, afirman-

do-se como o melhor rooftop da 

cidade, salienta Rui de Sousa. 

Igualmente em 2009, o Tivoli 

lisboa ampliou os seus serviços 

para o segmento MICE. o palace-

te do século XIX, residência dos 

condes de Sucena, conserva o 

seu carisma e fachada original, 

transformando-se no centro de 

congressos e eventos. Por fim, 

em 2016, ano em que o grupo 

foi adquirido pela Minor, o Tivoli 

lisboa passou a Tivoli Avenida 

liberdade, iniciando o seu mais 

recente processo de renovação, 

concluído em abril de 2017.

Décadas de história
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Este icónico hotel 
transcendeu as 
suas funções 
enquanto unidade 
hoteleira e 
assumiu-se como 
La grande Dame 
da elegância e do 
luxo em Lisboa

um design contemporâneo que 

alia de forma sublime a tradição e 

o conforto da marca às tendências 

mais marcantes e atuais.

Quais são as principais carate-

rísticas associadas a cada uma 

das áreas intervencionadas?

Cosmopolita e elegante, o Lob-

by do Tivoli Avenida liberdade 

ganhou mais luz através de uma 

glamorosa cúpula de vidro e apre-

senta uma paleta de cores sofis-

ticadas, que combinam perfeita-

mente com o ambiente exterior, 

inspirado nos passeios públicos 

parisienses dos Boulevards. Nesta 

área do hotel surgiu também um 

novo bar – o Lobby –, que recria 

uma atmosfera descontraída e 

elegante. Integrados no cenário 

único que só o Tivoli Avenida li-

berdade pode oferecer, os quartos 

são mais espaçosos e confortá-

veis, tendo sido criada uma nova 

categoria: os Family Rooms, ideais 

para uma família de quatro pes-

soas. o novo Executive Lounge, 

situado no 9.º piso, apresenta-se 

como um espaço exclusivo para os 

clientes Premium com necessida-

des igualmente premium. o Tivoli 

Avenida liberdade tem também 

grandes novidades no que diz res-

peito às experiências de wining 

and dining, com dois espaços dis-

tintos e remodelados. No piso tér-

reo acaba de nascer a Cervejaria 

liberdade, com a melhor seleção 

de peixes e mariscos da cidade 

que podem ser degustados na sua 

forma tradicional e tão portuguesa 

ou em sushi e ceviche. já no 9.º 

andar, com uma vista deslumbran-

te sobre a cidade, o emblemático 

Terraço surge renovado e apre-

senta uma nova carta com sabo-

res clássicos portugueses, sendo 

comandado pelo chef Rui Paula. 

Por sua vez, o famoso Sky Bar 

promete surpreender. Para aque-

les que desejam embarcar numa 

experiência indulgente, o hotel 

apresenta o primeiro Tivoli Spa da 

cidade, que oferece tratamentos 

personalizados baseados em ele-

mentos e produtos naturais. No 

piso térreo surgiu ainda um novo 

ginásio: o centro de fitness Tivoli 

Active. Com equipamento e tecno-

logia de última geração, o espaço 

está totalmente preparado para 

que os nossos hóspedes possam 

manter uma rotina saudável.

Quantos quartos tem o hotel e 

como se caraterizam as respeti-

vas categorias?

os quartos foram alvo de uma pro-

funda intervenção, passando de 

306 para 285, o que lhes conferiu 

mais amplitude e um maior nível 

de conforto. Existem 10 categorias 

de quartos: Superior Room, com 

23 m2, Deluxe Rooms, com vista 

para o pátio, cidade e Avenida da 

liberdade, Deluxe Family, junior 

Suite e Club Suite, com 45 m2, Exe-

cutive Suite, com 64 m2, a Suite 

Beatriz Costa, com 77 m2 e decora-

ção exclusiva do espólio da artista, 

e Presidential Suite, com 270 m2, 

decorada com peças da Fundação 

Ricardo Espírito Santo e da artista 

Milly Possoz. 

Em sua opinião, quais são os 

principais fatores que levam a 

considerar o Tivoli Lisboa como 

um hotel to see and be seen?

localizado na principal e mais lu-

xuosa artéria da cidade, em pleno 
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coração da Avenida da liberdade, 

este icónico hotel transcendeu as 

suas funções enquanto unidade 

hoteleira e assumiu-se como La 

Grande Dame da elegância e do 

luxo em lisboa, sendo o Lobby 

um dos locais de encontro de 

algumas das mais reconhecidas 

personalidades mundiais da es-

fera empresarial, política e artís-

tica. A qualidade do serviço e o 

bom gosto que impera nas várias 

áreas fazem deste um espaço de 

passagem obrigatória para quem 

procurar viver o lado mais glamo-

roso da capital.

A localização privilegiada do 

hotel, numa artéria onde se en-

contram instaladas as grandes 

marcas nacionais e internacio-

nais, é uma mais-valia de rele-

vo. Está de acordo?

Esta localização é, sem dúvida, 

uma mais-valia, uma vez que 

permite facilmente que os nossos 

hóspedes conheçam os mais em-

blemáticos e autênticos bairros de 

lisboa, para além de estarmos a 

apenas 15 minutos do Aeroporto 

humberto Delgado. Por outro lado, 

o hotel encontra-se situado na icó-

nica Avenida da liberdade, com 

razão temos vindo a investir regu-

larmente na atualização da nossa 

oferta de infraestruturas e soluções 

tecnológicas para este setor.

Qual é a oferta disponibilizada 

em termos de Turismo de Ne-

gócios?

o Centro de Conferências e Even-

tos, localizado no Palacete do Tivoli 

Avenida liberdade, é um dos mais 

originais, centrais e sofisticados lo-

cais para a organização de eventos 

privados. Entre o Palacete e o pró-

prio hotel, os clientes podem con-

tar com uma equipa dedicada e um 

total de 16 salas de caraterísticas 

ímpares – sempre com o requinte 

e o serviço de excelência que são 

reconhecidos à marca ao longo das 

últimas oito décadas.

De referir, ainda, que o Centro de 

Conferências e Eventos do Tivoli 

lisboa possui uma oferta diversi-

ficada, tendo recebido vários tipos 

de eventos privados. As reuniões e 

os meetings empresariais, de va-

riadas dimensões e formatos, têm 

grande relevância na atividade to-

tal destes espaços.

Pelo Tivoli Avenida liberda-

de já passaram importantes 

personalidades internacionais 

da política – Adlai Steven-

son, Fidel Castro, Shimon Pe-

res, Tony Blair, Václav havel, 

Fernando henrique Cardoso, 

josé Sarney, Xanana gusmão 

e josé Ramos-horta – e da 

cultura, música e literatura, 

entre outras áreas de grande 

relevância – Charles Aznavour, 

Adamo, Andrea Bocelli, Arthur 

Rubinstein, Astor Piazzola, ge-

raldine Chaplin, henry Fonda, 

Irene Papas, Margot Fonteyn, 

Maria Callas, Mário Vargas llo-

sa, Mikhail Baryshnikov, Nelly 

Furtado, Neil Armstrong, omar 

Sharif, Plácido Domingo, Ray-

mond Burr, Caetano Velozo e 

Adlai Stevenson.

Longa lista 
de famosos

as suas boutiques de luxo, cafés e 

esplanadas, a escassos metros das 

zonas mais tradicionais e de vibran-

tes bairros históricos, como o Bairro 

Alto, o Príncipe Real e o Chiado.

TURISmO 
De NeGÓCIOS COm 
PeSO SIGNIFICATIvO

Que peso tem o Turismo de Ne-

gócios na atividade do hotel?

o Turismo de Negócios tem um 

peso muito relevante na atividade 

do hotel, representando entre 40 a 

50% da taxa de ocupação. Por esta 
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A cidade de 
Lisboa necessita, 
efetivamente, de 
dar uma resposta 
mais lata às 
necessidades 
do Turismo de 
Negócios, uma 
vez que é uma 
área que tem um 
grande potencial 
de crescimento

Concorda com quem diz que 

Lisboa necessita de um novo 

centro de congressos de modo 

a poder receber eventos de 

maior dimensão? 

A cidade de lisboa necessita, 

efetivamente, de dar uma res-

posta mais lata às necessidades 

do Turismo de Negócios, uma 

vez que é uma área que tem um 

grande potencial de crescimento. 

A realização de eventos de gran-

de dimensão é muito importante 

para a economia da cidade e do 

país, dinamizando fortemen-

te as várias instituições ligadas 

ao turismo, gerando uma maior 

ocupação das unidades hote-

leiras e, acima de tudo, comba-

tendo a sazonalidade que ainda 

é uma tendência algo vincada. 

Tivemos o exemplo da capaci-

dade de mobilização em torno 

do fenómeno WebSummit, que 

demonstrou que este deverá ser 

um esforço de todos, sendo que 

nós, enquanto hoteleiros, deve-

mos empenhar-nos para que o 

momentum criado por eventos 

como este se replique em várias 

áreas de atividade, especialmen-

te a turística.

Em que consiste a oferta de 

restauração do hotel?

o Tivoli Avenida liberdade desta-

ca-se sobretudo pela variedade de 

opções para responder às necessi-

dades dos nossos clientes. A Cer-

vejaria liberdade, a funcionar no 

piso térreo desde março, apresenta 

uma grande seleção de pratos de 

peixe, marisco, sushi e ceviche. 

Com um ambiente cosmopolita e 

descontraído, no qual se destaca o 

marcante bar central, onde é pos-

sível fazer uma refeição rápida ou 

experimentar uma típica mariscada 

à portuguesa. o icónico Restau-

rante Terraço apresenta uma nova 

cozinha liderada pelo reconheci-

do chef Rui Paula, inspirada nos 

melhores produtos portugueses e 

biológicos, caraterizada por uma 

cuidada seleção e vinhos nacionais. 

Este restaurante continua a afirmar-

se como uma referência de fine 

dining em lisboa, que surpreende 

os mais exigentes. o Sky Bar é, por 

sua vez, o local de eleição para vi-

ver um final de tarde inesquecível, 

para tomar uma bebida entre ami-

gos ou viver um momento a dois, 

com o olhar a perder-se nas cores 

e recortes do horizonte, ao som da 

música do Dj residente. Com o es-

paço totalmente renovado, passa a 

estar aberto todo o ano.

A CReSCeR 
hÁ 5 ANOS

Lisboa tem evidenciado um 

crescimento notável enquanto 

destino turístico. Em seu enten-

der, o que mais poderá ser feito 

para manter esta tendência?

há vários anos que o setor está 

em crescimento. Neste momento, 

lisboa compete com alguns dos 

países mais competitivos do mun-

do. Acreditamos, neste sentido, 

que não se trata de uma moda, 

mas de uma combinação de fa-

tores que nos permitem, hoje, 

entrar com confiança naquele que 

esperamos que seja o quinto ano 

consecutivo de crescimento. Neste 

sentido, é importante dar o crédi-

to aos empresários e gestores do 



TU
RISM

O
 D

E LISB
O

A
  |   

19

Entrevista | E

O setor vê-se 
ainda confrontado 
com um aumento 
consecutivo 
dos custos 
de contexto, 
que, aliados 
à conjuntura 
económica, 
podem contribuir 
para uma asfixia 
cada vez maior do 
negócio

setor, que souberam adaptar-se, 

ao longo dos últimos anos, a gran-

des mudanças de contexto, não só 

económico, mas também ao nível 

das próprias exigências e dinâmi-

ca competitiva do setor. Ao nível 

da sofisticação, por exemplo, dos 

canais de distribuição e de promo-

ção, on e offline, é completamente 

distinto daquilo que se verificava 

há uma década. Contudo, o setor 

vê-se ainda confrontado com um 

aumento consecutivo dos custos 

de contexto, que, aliados à conjun-

tura económica, podem contribuir 

para uma asfixia cada vez maior 

do negócio. Refiro-me não apenas 

a taxas, mas também a todo o 

tipo de licenças, procedimentos e 

reports de informação que repre-

sentam um custo indireto de difícil 

mensuração, mas que nos retira 

agilidade essencial para sermos 

mais competitivos.

De que modo o crescimento tu-

rístico se reflete na atividade 

do hotel?

Portugal tem vindo a atraves-

sar um ciclo muito virtuoso no 

Turismo, beneficiando de um 

conjunto de vantagens competi-

tivas inerentes ao país – o clima, 

a diversidade numa área muito 

pequena e o património natural 

e histórico – e de um grande up-

grade da oferta da própria hote-

laria, restauração e outros servi-

ços. hoje, o nosso país compete 

pelos segmentos de mercados 

mais exigentes, chegando a cada 

vez mais públicos. Por outro lado, 

há também alguns fatores con-

junturais, como a instabilidade 

no Norte de África, na Turquia, e 

em alguns países da Europa que 

têm vivido mais de perto a situa-

ção dos atentados terroristas, e 

que habitualmente concorrem 

connosco.

o Tivoli Avenida liberdade teve 

sempre um público diversificado 

no que diz respeito aos merca-

dos emissores. No entanto, nos 

últimos anos, tem vindo a refletir 

o bom percurso do Turismo na-

cional, recebendo cada vez mais 

hóspedes, provenientes de várias 

regiões, desde os mercados mais 

tradicionais aos mais recentes.
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Desde há muito que o turismo de luxo e o tradi-

cional deixaram de ser distinguidos pelo preço. 

A partir do momento em que o custo deixou de 

ser decisivo para os viajantes, a palavra-chave 

passou a ser a experiência. E é neste atributo 

que as unidades hoteleiras se devem concentrar 

para, assim, conquistarem os seus clientes. Para 

isso, a Sabre Coporation realizou o estudo “Futu-

re of Luxury”, onde aponta as cinco grandes ten-

dências que estão a marcar o mercado das via-

gens. De acordo com o relatório, o fundamental 

é desenvolver estratégias de atendimento per-

sonalizado, assentes no desejo humano de se 

sentir único, oferecendo experiências de luxo, 

mas com a preocupação de não causar impac-

to a nível social e ambiental. o mesmo estudo 

revela também que os consumidores têm uma 

vontade crescente de ampliar os seus horizontes 

pessoais e, ao mesmo tempo, “encontrar um 

propósito e cultivar a empatia”. É, por isso, que 

as smart brands procuram oferecer “formas de 

luxo individualizadas e transformadoras”, afirma 

a Sabre Corporation. os profissionais de viagens 

devem, assim, “dar forma às experiências em 

torno das emoções dos viajantes e, no proces-

so, ajudá-los a descobrir novos aspetos das suas 

próprias personalidades”, através de uma expe-

riência transformadora pessoal, e desenvolvida 

à medida do cliente. Para isso, a Sabre Corpora-

tion revela os aspetos em que as marcas hote-

leiras devem trabalhar. 

A QUINTA eSSÊNCIA 

A “economia da experiência” transformou as fé-

rias incríveis em momentos expetáveis e, como 

resultado, os viajantes procuram cada vez mais 

uma experiência que se encaixe nas suas ne-

cessidades emocionais específicas. os viajantes 

“querem marcas que os ajudem nessa tarefa, e 

se puderem partilhar com os amigos que vão fa-

zer algo completamente novo, nunca antes visto, 

TURISMO E VIAGENS

A NOvA eRA DO lUXO
O luxo sempre esteve intrinsecamente associado à busca 
pelo status. Mas a forma como os viajantes o exibem está a 
mudar. Uma realidade que impacta as unidades hoteleiras 
que precisam alterar as suas estratégias. A Sabre Corporation 
dá uma ajuda, com o estudo “Future of Luxury”, onde aponta 
as cinco grandes tendências para o turismo de luxo.
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ainda melhor”, revela a Sabre. Como exemplo, 

a empresa destaca hotéis que promovem “uma 

reinicialização física e mental”, oferecendo, para 

isso, experiências holísticas, incluindo yoga, me-

ditação ou um pequeno-almoço em total silên-

cio. há ainda exemplos de unidades hoteleiras 

que procuram incluir serviços de atividade física, 

como treinos com instrutores profissionais que 

desenham um plano personalizado à capacida-

de e objetivos dos hóspedes. Adianta a Sabre 

que “as receitas globais do turismo de bem-es-

tar cresceram 14%, entre 2013 e 2015, duas 

vezes mais rápido do que o turismo tradicional”. 

Prevê-se que a categoria cresça mais 37,5%, 

para 808 mil milhões de dólares, até 2020.

lUXOUSO. mAS DISCReTO 

um número crescente de viajantes do turismo 

de luxo não se deixa impressionar por marcas 

ou pelo status, pois está mais interessado na 

qualidade, na estética e nos objetivos. Ter o 

“melhor” costumava significar um serviço de 

“sete estrelas”, mas agora não é bem assim. De 

acordo com o estudo, muitos dos viajantes des-

te segmento procuram por particularidades mais 

subtis, escolhendo marcas, produtos e serviços 

discretos que são capazes de expressar melhor 

as suas identidades, que são únicas, em vez de 

uma pré-estabelecida por uma marca. No fun-

do, procuram por experiências “fora da caixa” 

que transmitam prestígio porque são únicas e 

contrastam com o luxo tradicional. De acordo 

com um estudo realizado pela Sabre, “81% dos 

millennials afirmou que, numa mala, o era im-

portante que o logotipo fosse subtil. um terço 

de todas as vendas deste acessório ao longo de 

um período de 12 meses (até junho de 2016) 

foram de malas que ocultavam logotipos ou que 

não tinham nenhum”. As unidades hoteleiras 

precisam, assim, desenvolver produtos, serviços 

e experiências capazes de transmitir melhor os 

valores do consumidor, em vez dos da própria 

marca. 

ReDeFINR O PRemIUm 

Como consequência de uma cada vez maior cons-

ciência do impacto das suas ações, muitos dos 

viajantes sentem-se cada vez mais culpados dos 

resultados negativos que o seu consumo tem so-

bre o meio ambiente, a sociedade e a sua saúde. 

E há já unidades hoteleiras que tentam contornar 

este sentimento, procurando educar os visitantes 

sobre como contribuir para dinamizar o emprego 

local, a agricultura sustentável e a gestão am-

biental. Segundo a Sabre, “53% dos consumido-

res globais evita ativamente o recurso a empre-

sas que tenham um impacto ambiental ou social 

negativo, e 73% dos consumidores pensa que as 

marcas têm a responsabilidade de fazer mais do 

que simplesmente gerar lucros”.

eXTRAvAGÂNCIA 
POR eNCOmeNDA 

os viajantes estão a impulsionar o luxo a novos 

patamares, e em domínios completamente no-

vos de consumismo, movendo-se para um novo 

conceito de “estravagância por encomenda”. 

uma tendência que já se faz sentir, havendo 

já hotéis que permitem, por exemplo, solicitar 

itens de grandes designers sem qualquer custo”, 

e isto inclui bolsas Chanel, brincos Dior ou lenços 

hermès vintage, dos anos 50 aos anos 80. Diz 

a Sabre que “40% do gasto global em bens de 

luxo vem de compras realizadas durante via-

gens internacionais”.

PeRSONAlIZAR 

As expectativas em torno da personalização es-

tão a ser constantemente impulsionadas pela 

experiência online, onde tudo, desde música 

até à publicidade, pode ser adaptado às pre-

ferências e interesses individuais. Sobre isto, 

a Sabre refere um exemplo de itinerários de 

viagem inspirados no ADN dos viajantes, em 

que os utilizadores têm que fazer um teste 

para descobrir a sua ascendência e, partir daí, 

é possível construir um programa inspirado na 

sua genética. “Quase 70% dos millennials quer 

uma experiência de viagem personalizada nas 

suas férias”. 
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Na ponta de Santa Marta, junto ao Farol, e 

fronteiriça à Marina de Cascais, está uma das 

mais importantes peças do património artístico 

de Cascais da época de 1900. Enquadrada num 

cenário pitoresco, a Casa de Santa Maria foi 

mandada construir em 1902 por jorge o’Neill, 

um aristocrata irlandês ligado à indústria taba-

queira, para a sua filha D. Teresa. Com proje-

to de Raul lino, um dos mais representativos 

arquitetos portugueses do século XX, jorge 

o’Neill seguiu o exemplo da Corte Portuguesa, 

escolhendo Cascais para estância de veraneio. 

Durante cem anos, a casa foi residência priva-

da, conheceu três proprietários e duas amplia-

ções: a primeira em 1914-15 e a segunda em 

1918-20. Por volta de 1917, a propriedade foi 

vendida ao engenheiro josé lino júnior, irmão 

CASA DE SANTA MARIA

A CASA TÍPICA De veRANeIO em CASCAIS
Indissociável da paisagem de Cascais, a Casa de Santa Maria 
data de 1902 e é considerada uma das mais emblemáticas obras 
do arquiteto Raul Lino. Adquirida em 2004 pela autarquia, esta 
casa típica de veraneio, classificada como Monumento de Interesse 
Público, albergou diversas figuras de relevo e é hoje procurada 
para a realização de diversos eventos.

mais velho de Raul lino. Tido na época como 

grande colecionador e apreciador de arte, josé 

lino adquiriu para aquela casa um conjunto de 

azulejos do fim do século XVII. Confirmando o 

seu gosto artístico, adquiriu ainda um teto de 

madeira pintado a óleo, de autoria atribuída 

a António de oliveira Bernardes, espólio este 

proveniente de uma antiga capela, em Frielas. 

Mais tarde, em 1935, tornou-se propriedade 

da família Espírito Santo, tendo acolhido duran-

te a II guerra Mundial vários exilados políticos 

de relevo, entre eles a grã-Duquesa Carlota do 

luxemburgo, e sua família, que ali ficou a 25 

de junho de 1940, enquanto aguardava pas-

sagem para os Estados unidos da América. os 

Condes de Barcelona, o Rei humberto de Itália 

e os Duques de Windsor eram também visitas 

A Casa de Santa 
Maria reúne 
atributos da 
arquitetura 
portuguesa, 
mediterrânica e 
europeia, a par 
de influências 
de várias épocas 
artísticas
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habituais. Projetada em comprimento, a Casa 

de Santa Maria reúne atributos da arquitetura 

portuguesa, mediterrânica e europeia, a par de 

influências de várias épocas artísticas: janelas 

mouriscas; uma varanda neoclássica; capi-

téis art deco; a chaminé cónica, sinal da sua 

cumplicidade com Sintra medieval; janelas, 

cantarias, telhas e beirais de cunho nacional. 

uma agregação de ambientes do mundo num 

só espaço, conseguida de um modo harmó-

nico e proporcionando aquilo que distingue 

a linguagem deste arquiteto. No seu interior 

destaca-se a articulação de uma série de ele-

mentos, de onde sobressaí um elevado núme-

ro de azulejos figurativos e de padrão, tanto 

de iconografia campestre como religiosa, e o 

teto de madeira pintado a óleo, que foi adap-

tado à sala de jantar. A existência de tão rica 

e diversificada coleção de azulejos – painéis 

como a Purificação de Nossa Senhora, a Fuga 

para o Egito, a Virgem com jesus e São joão 

Meninos, a Circuncisão, jesus entre os Douto-

res, Nossa Senhora costurando – revelam uma 

mais-valia patrimonial indiscutível, visto tratar-

se de repertório artístico do barroco português. 

Adquirida pela Câmara Municipal de Cascais 

à família Espírito Santo em outubro de 2004, 

é hoje um polo cultural com enfâse na oferta 

turística do concelho e um exemplo da arqui-

tetura de veraneio que marcou o desenho da 

costa de Cascais. Classificada em 2012 como 

Monumento de Interesse Público, a Casa de 

Santa Maria é procurada para visitas guiadas 

temáticas, acolhe regularmente conferências, 

apresentações de livros, workshops diversos, 

Foi precisamente em Cascais, a partir dos 

inícios do século XX, que Raul lino iniciou 

a sua carreira e onde projetou uma série 

de casas, nomeadamente no Estoril, Monte 

Estoril e Cascais. Com destaque para a casa 

“Monsalvat” (1901) do seu amigo Alexan-

dre Rey Colaço, as casas de Silva gomes e 

jorge o’Neill (Casa de Santa Maria e Torre 

de S. Patrício, atual Museu da Música Por-

tuguesa), e ainda as casas de jaime Bata-

lha Reis, Eugénia Machado Ferreira, Rodrigo 

Peixoto, Victor Schalk, Norberto Pedroso, 

entre outras. A obra de Raul lino ficaria 

profundamente marcada pela sua forma-

ção académica na grã-Bretanha e Irlanda 

e pela prática adquirida na Alemanha no 

atelier do professor Albrecht haupt, um 

arquiteto alemão doutorado e especialista 

na arquitetura portuguesa do renascimento. 

A formação internacional recebida por Raul 

lino imprimiu características em toda a sua 

obra. Entre elas, a paixão e o respeito pela 

natureza, e a defesa da cultura e património 

nacionais. Cosmopolita, defendia a utiliza-

ção do melhor que cada estilo tinha para 

oferecer, sempre em conformidade com o 

espírito do local. Desde logo nas primeiras 

casas de habitação que projetou, Raul lino 

procurou articular a tradição portuguesa 

com as inovadoras correntes europeias do 

início do séc. XX. Além dos projetos arqui-

tetónicos, Raul lino foi também um impor-

tante homem das letras, tendo publicado 

vários textos teóricos sobre a problemática 

da arquitetura doméstica popular, como “A 

casa portuguesa” (1929), “Casas portugue-

sas” (1933) e “l’évolution de l’architecture 

domestique au Portugal” (1937).

A arquitetura de Raul Lino
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exposições temporárias e cursos livres. Com 

uma beleza indiscutível, as suas instalações 

são também requisitadas para a realização de 

casamentos e outros eventos de cariz social e 

promocional.

LISBOA – DIVERSIDADE 
CONCENTRADA
Nasci e toda a minha vida vivi em lisboa e confesso que 

sou um apaixonado por esta cidade. Por razões profissio-

nais, tenho tido a sorte de poder conhecer diversas cida-

des e até à data ainda não encontrei nenhuma que tenha 

considerado trocar por lisboa. lisboa é hoje uma excelente 

cidade para viver e um destino turístico fabuloso. E é com 

agrado que registo nos últimos anos uma evolução bastan-

te positiva no dinamismo da cidade. Do ponto de vista tu-

rístico, a cidade ganhou vida com os milhares de visitantes 

de múltiplas culturas, de múltiplas gerações, de múltiplos 

estratos sociais e esta multiplicidade enriquece a vivência 

dos espaços. Na perspetiva do produto que a cidade tem 

para oferecer, encontramos hoje múltiplos bairros como o 

Príncipe Real, Baixa/Chiado, Alfama/Castelo, Belém, Ave-

nidas Novas e Parque das Nações, todos eles com carac-

terísticas e vida própria. Dispõe de um património arquite-

tónico, que combina as ruas estreitas de prédios antigos, 

hoje recuperados ou em vias de recuperação, e edifícios 

modernos e avenidas largas. Culturalmente, a oferta é hoje 

bastante diversificada incluindo os monumentos clássicos 

como a Torre de Belém, o Mosteiro dos jerónimos, o Ter-

reiro do Paço ou as ofertas modernizadas dos museus e 

exposições do CCB, Museu dos Coches, MAAT e Mude.

o setor da restauração apresenta hoje uma oferta gastro-

nómica diferenciada, passando pelas tascas e restaurantes 

típicos como o Solar dos Presuntos ou a marisqueira Ra-

miro, aos espaços modernos e inovadores do Chef Avillez 

ou do lx Factory. A cidade acolhe anualmente dezenas de 

eventos, sejam eles congressos nacionais e internacionais, 

exposições de arte, festivais e concertos de música de to-

dos os géneros. A cidade oferece ainda uma multiplicidade 

de alojamentos, com bons hotéis de charme, de negócios 

e de diferentes categorias e uma oferta adicional de hos-

tels, casas e apartamentos, todos eles de excelente quali-

dade. Temos atividades de animação e lazer para diferen-

tes gostos e perfis. Apenas a 30 minutos, podemos visitar 

a romântica Vila de Sintra, Cascais ou Ericeira, aproveitar 

belas praias, campos de golfe, centros comerciais e outlets, 

praticar diversos desportos ou simplesmente desfrutar da 

luz e das vistas de rio e mar numa das centenas de espla-

nadas existentes. Por fim, e não menos importante, temos 

as gentes da cidade. Pessoas com orgulho da cidade onde 

vivem, que gostam de receber e acolher quem nos visita, 

que partilham experiências e comunicam em diferentes 

idiomas. o sucesso de lisboa não é conjuntural ou fruto 

do acaso. É sim o resultado desta fantástica diversidade 

concentrada.

Gonçalo Rebelo de Almeida
Administrador Vila Galé Hotéis

Visão  | V

Com 20 metros de altura, revestimento a azu-

lejos brancos e com faixas horizontais azuis, o 

Farol de Santa Marta foi edificado em 1868 

e ampliado em 1936, passando a ser auto-

matizado já nos anos 80. Tido como um dos 

mais antigos do concelho, desempenhou um 

importante papel na segurança de Cascais e 

na orientação dos barcos até terra firme. Com 

projeto de arquitetura de Francisco e Manuel 

Aires de Mateus e programa museológico 

de joaquim Boiça, o Forte e Farol de Santa 

Marta foram alvos de um processo de rea-

bilitação, no âmbito de um protocolo firma-

do entre a Câmara Municipal de Cascais e o 

Estado-maior da Armada Portuguesa, com o 

objetivo de conversão num espaço de cultura 

e lazer. Contudo, as suas funções de sinali-

zação costeira mantiveram-se, sendo hoje o 

único farol do país que conjuga estas duas 

finalidades. Depois do projeto de reabilitação, 

abriu ao público em julho de 2007, passando 

a integrar o perímetro cultural do concelho. 

Segundo a autarquia, à exceção da bala de 

canhão encontrada em escavações arqueo-

lógicas camarárias no recinto, a coleção do 

Farol Museu de Santa Marta foi inteiramen-

te restaurada e depositada no Farol Museu 

pela Marinha Portuguesa/Direção de Faróis. 

Enquanto espaço museológico dedica-se aos 

cinco séculos de vida dos faróis portugueses, 

destacando-se o papel do Forte e do Farol de 

Santa Marta nas ajudas à navegação em Cas-

cais. Aberto de terça a sexta-feira, das 10:00 

às 17:00, e sábados e domingos das 10:00 às 

13:00 e das 14:00 às 17:00, pode ser visitado 

a par da Casa de Santa Maria, através do bi-

lhete integrado com o valor de 3 euros. 

Um farol 
que é um museu 
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um dos principais jornais britânicos não hesita 

em propor aos seus leitores: querem um “per-

feito destino” de férias, ainda que apenas num 

fim-de-semana alargado? Nada melhor do que 

escolherem lisboa.

Desde logo – assinala o periódico, numa reporta-

gem publicada a 13 de julho – esta é a estação 

do ano ideal para conhecer a capital portuguesa. 

E nem pensar em conhecê-la de automóvel: o 

ideal é percorrer a pé as ruas e praças de lisboa.

Recomenda-se que esta visita abranja os bair-

ros antigos da cidade e a frente ribeirinha. Aqui 

regista-se uma “imparável vaga de novos ho-

téis, restaurantes e museus” que amplia a ofer-

ta turística da capital do país mais ocidental da 

Europa.

“Passado e presente conjugam-se de forma 

exemplar em lisboa”, este ano designada Capi-

tal da Cultura Ibero-Americana. um rótulo bem 

adequado à milenar cidade “capaz de se rein-

ventar a todo o momento enquanto celebra as 

suas tradições”.

DO ROSSIO em DIANTe

garante o Independent, nesta reportagem assi-

nada por jo Fernández, que lisboa é uma cidade 

“fácil de percorrer num dia ou dois”, começando 

pela Baixa, reconstruída após o trágico terramo-

to de 1755. É precisamente do Rossio – oficial-

mente designada Praça D. Pedro IV, em home-

nagem ao nosso Rei liberal que foi imperador 

do Brasil – que deve partir o forasteiro que aqui 

vem por escassos dias.

“Parte da beleza de lisboa vem do facto de 

todos os lugares que merecem uma visita se 

encontrarem a uma distância relativamente pró-

xima”, observa o prestigiado jornal britânico. Do 

Rossio à Praça da Figueira é um curto passo e 

daí se chega à Rua da Madalena. Pode subir-se 

então ao largo do Chão do loureiro: estamos aí 

prestes a desembocar na Costa do Castelo. Im-

perdível, o Castelo de São jorge tomado por D. 

Afonso henriques aos mouros em 1147. um dos 

locais onde mais se respira história na Península 

THE INDEPENDENT

SAbeR CONCIlIAR TRADIÇãO 
COm mODeRNIDADe
A capital portuguesa é um “destino perfeito” de férias, sobretudo 
nesta quadra estival. A garantia surge nas colunas do jornal 
britânico The Independent, que publica uma extensa reportagem 
sobre alguns dos locais mais imperdíveis de Lisboa. Uma cidade 
que merece ser ”visitada a pé” e que tem muito para ver 
e admirar, mesmo que seja apenas num fim de semana.

Ibérica: antes dos portugueses, e dos muçulma-

nos, já os visigodos tinham assentado aqui o seu 

quartel-general, nos primórdios da Idade Média.

UmA CIDADe mUITO 
FOTOGéNICA

lisboa, reconhecem os especialistas, é uma das 

cidades mais fotogénicas do continente europeu.

“Talvez a maior vantagem de esta cidade ter 

sete colinas é que nunca aqui faltam paisagens 

cinematográficas”, assegura jo Fernández aos 

seus leitores. 

Nessa matéria, é praticamente imbatível o pano-

rama que se desfruta do alto do Castelo, com os 

telhados e terraços dispostos em cascata rumo ao 

Tejo. Dali a Alfama, novamente a distância é mui-

to curta. E de Alfama ruma-se sem mais demora 

a Santa Clara, a São Vicente de Fora e ao Panteão 

Nacional – oportunidades para novas fotografias 

para imortalizar a viagem. Com passagem obriga-

tória pelo emblemático miradouro de Santa luzia.
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Se for terça-feira ou sábado, recomenda-se uma 

passagem pela Feira da ladra. Mas quando a 

hora de jantar se aproxima talvez seja o mo-

mento apropriado para fazer outro percurso.

o Chiado é a zona que o Independent aconselha 

para uma refeição inesquecível na primeira re-

feição que o visitante aqui desfrutar.

Sugere-se, nomeadamente, o chamado Bairro 

do Avillez, que proporciona uma ampla gama 

de ofertas gastronómicas aos paladares mais 

exigentes. Com o requinte a que o chefe josé 

Avillez já habituou a sua clientela, cada vez mais 

diversificada.

O SeGUNDO DIA

A melhor forma de começar o segundo dia de 

visita a lisboa é com um brunch noutro local 

da moda: o Tapisco, do chefe henrique Sá Pes-

soa, ao Príncipe Real. Aqui se pratica a arte do 

petisco, muito enaltecida na cultura culinária 

portuguesa.

Novamente as distâncias se transpõem com 

facilidade. Do Príncipe Real ao jardim Botânico 

são dois passos. E daí ao miradouro de São Pe-

dro de Alcântara, de onde se avista outro dos 

mais soberbos panoramas de lisboa, é também 

questão se escassos minutos.

o forasteiro chega então ao Bairro Alto, outra 

zona imperdível. Antes, porém, nada melhor do 

que tomar um cálice de vinho do Porto no Solar 

com o mesmo nome. Que alberga mais de 300 

variedades do precioso néctar, conhecido em 

todo o mundo.

A ImPORTÂNCIA 
De ANDAR A Pé

A recomendação é a mesma de sempre: conti-

nuar a percorrer a cidade a pé. Algum cansaço 

extra é sempre compensado pela variedade de 

sensações que vamos experimentando.

Na mesma zona, sugere-se uma vista de olhos à 

magnífica Igreja de São Roque, no largo da Mi-

sericórdia. A partir daí, sempre a descer. Rumo 

ao largo do Chiado, no seu eterno frenesim de 

cafés e lojas. E à histórica Rua do Alecrim, que 

nos conduz ao Cais do Sodré, com o Tejo a avis-

tar-se bem cedo lá ao fundo.

junto à estação ferroviária, os mais fatigados 

poderão apanhar um táxi e percorrer a mar-

ginal à beira-rio. A caminho do MAAT (Museu 

de Arte, Arquitectura e Tecnologia), onde há 

sempre interessantes exposições – reforçando 

a reputação de lisboa como cidade com inten-

sa oferta cultural.

OS INCONFUNDÍveIS PASTéIS

Ainda a curta distância do rio, é fundamental pa-

rar num dos estabelecimentos comerciais mais 

icónicos da nossa capital: os Pastéis de Belém. 

Em regra, acompanhados de uma bica quenti-

nha. Sabe bem mesmo nesta quadra estival.

Vale a pena aguardar alguns minutos na fila, que 

costuma estender-se do balcão para o passeio: 

esta é uma das mais inconfundíveis experiên-

cias gastronómicas que alguém poder usufruir 

em lisboa. 

A reportagem do Independent deixa algumas 

outras sugestões. No capítulo hoteleiro, reco-

menda-se o novíssimo Memmo Príncipe Real, 

com as suas magníficas vidraças e o seu terraço 

debruçado sobre grande parte da cidade. ou, 

noutro género, o Independent hostel & Suites, 

inaugurado na antiga residência oficial do em-

baixador da Suíça em lisboa, tendo o miradouro 

de São Pedro de Alcântara mesmo em frente.

Este é, no fundo, o segredo de lisboa: saber con-

ciliar tradição histórica com modernidade. Não 

admira, por isso, que gente tão diversa continue 

a procurar-nos. 
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ASSOCIATIvISmO

ÓRGÃOS SOCIAIS
ACTIVIDADES INSTITUCIONAIS
>> Conselho Directo da CTP, dia 17;

>> Apresentação e assinatura de Protocolo sobre o Festival da Eurovisão 

2018, dia 25;

>> Ag da ERT, dia 31.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO
REVISTA DO TURISMO DE LISBOA
Edição do 163.º número da Revista Institucional do Turismo de lisboa. Esta 

publicação foi enviada para os Associados, Delegações do Turismo de Portugal, 

lista institucional do Turismo de lisboa, organismos oficiais ligados ao turismo, 

trade do setor, imprensa especializada. A RTl tem uma aplicação para iPad.

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

Alojamento 118

Agências de Viagens e Turismo 24

Casas de Fado 1

Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços 1

Animação Turística 6

Restaurantes 17

Transferes 10

Associações Empresariais e Profissionais 2

Passeios e Circuitos 5

Catering 3

TOTAL 187

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO

Durante o mês de julho foram enviadas 44 propostas de adesão.

OUTROS
Atualização contínua dos associados nas bases de dados, no site 

e nas publicações Follow Me lisboa e RTl;

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

>>Mapa de ligações Aéreas para lisboa;

>> Follow Me lisboa;

>> grupo de Segurança Baixa-Chiado – questionário;

>> Convite para Workshop Turístico 2017/Polónia/22-23 de novembro.

PROmOÇãO TURÍSTICA

PROmOÇãO DO DeSTINO 
– AÇõeS mUlTIPRODUTOS

CANAIS ONLINE
Desenvolvimento e Manutenção do site

>> Adaptação de imagens aos diferentes formatos;

>> Adaptação de textos e hiperligações;

>> Introdução dos PDF’s das publicações mensais;

>> Continuação da produção do novo site.

PROMOçÃO NOS MOTORES DE BUSCA
Acompanhamento da campanha de “search”

PROMOçÃO EM SITES DE VIAGEM
Avaliação das propostas apresentadas na consulta ao mercado

POSTS REDES SOCIAIS
>> Facebook –132

>> Twitter – 53

>> Instagram – 59

VISITAS Ao SITE: 229.771

PARTICIPAçÃO DO DESTINO EM CERTAMES 
GENERALISTAS (FITUR, ABAV, ITB, WTM 
E MITT)
>>MULTIMERCADOS – gestão da participação da ARPT lisboa e do seu 

trade nos certames internacionais de 2017 e 2018, através do portal 

Feiras do Turismo de Portugal.

PROmOÇãO CITy & ShORT bReAkS

PRESS TRIPS E AçõES COM MEDIA

>>ALEMANHA – “grp Alemanha”. Programa realizado em lisboa. 

Presentes 5 elementos dos seguintes meios de comunicação: 

“Mannheimer Morgen”; “Wochenspiegel am Sonntag”; “Passauer Neue 

Presse”; “Rhein Zeitung”.

>>ALEMANHA – Revista “Azur”. Programa realizado em lisboa. Presente 

1 elemento. 

>> BRASIL – Revista “Azul”. Programa realizado em lisboa. Presentes 2 

elementos.

>> CROÁCIA – Freelancer - Martina Canak. Programa realizado em lisboa. 

Presentes 2 elementos.

>> ESPANHA – Freelancer - Andrés Magai. Programa realizado em lisboa. 

Presente 1 elemento.

>> ESPANHA – jornal “ABC”. Programa realizado na Região de lisboa. 

Presente 1 elemento.

>> ESPANHA – jornal “El Cultural”. Programa realizado na Região de lisboa. 

Presente 1 elemento.

>> EUA – Freelancer - larry Bleiberger. Programa realizado em lisboa. 

Presente 1 elemento. 

>> EUA – Freelancer - Susan Stuart Brazell. Programa realizado em lisboa. 

Presente 1 elemento.

>> EUA – Revista “Travel Colorfully”. Programa realizado em lisboa. 

Presente 1 elemento.

>> FRANçA – TV “Arte III”. Programa realizado em lisboa. Presentes 2 

elementos. 

>> INDONÉSIA – Freelancer - Theodora Sutcliffe. Programa realizado em 

lisboa. Presente 1 elemento.

>> ITÁLIA – Freelancer - Valentina Chiodo. Programa realizado em lisboa. 

Presente 1 elemento.

>> ITÁLIA – Blog “Art-trip”. Programa realizado em lisboa. Presente 1 

elemento.
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>> REINO UNIDO – Freelancer - lis Watkins. Programa realizado em lisboa. 

Presente 1 elemento.

>> REINO UNIDO – Agência de notícias “Press Association”. Programa 

realizado em lisboa. Presente 1 elemento.

>> REINO UNIDO – Freelancer - hannah Summers. Programa realizado em 

lisboa. Presente 1 elemento.

>> REINO UNIDO – jornal “The Times”. Programa realizado em lisboa. 

Presente 1 elemento.

>> REINO UNIDO – Revista “Conde Nast Traveller”. Programa realizado em 

lisboa. Presente 1 elemento.

>> REINO UNIDO – Freelancer - Reza Amirinia. Programa realizado em 

lisboa e na Região de lisboa. Presente 1 elemento.

>> REINO UNIDO – jornal “The Sun”. Programa realizado em lisboa. 

Presente 1 elemento.

>> ROMÉNIA – Blog “larisa Costea”. Programa realizado em lisboa e na 

Região de lIsboa. Presentes 2 elementos.

>> SÉRVIA – jornal “Telegraf”. Programa realizado em lisboa. Presentes 2 

elementos.

>> TAILÂNDIA – Revista “Vogue”. Programa realizado em lisboa. Presentes 

8 elementos.

APOIO MEIOS DE COMUNICAçÃO

>>ALEMANHA – Revista “glamour “

>>ALEMANHA – jornal “Süddeutsche Zeitung”

>> BRASIL – Revista “Campinas Café”

>> BRASIL – Revista “De Bordo”

>> ESPANHA – Revista “Cosmopolitan”

>> ESPANHA – Site “Marca” 

>> ESPANHA – Site “Viajaratope”

>> EUA – Revista “uS Magazine”

>> FRANçA – guia “guide Vert Michelin”

>> REINO UNIDO – Revista  “in Style”

>> REINO UNIDO – TV “Two-four” / Impossible railways

>> REINO UNIDO – Revista “Sunday Travel magazine”

>> REINO UNIDO – Revista “Travel supermarket”

>> RÚSSIA – Revista de Bordo / jet Set

ENTREVISTAS

>> ESPANHA – Rádio “Extremadura”

>> ESPANHA – Rádio “Tira Milles”

>> FRANçA – Revista “B2B”

PROmOÇãO mI – meeTINGS INDUSTRy

CAMPANHA DE PUBLICIDADE ESPECÍFICA
Acompanhamento; fornecimento de conteúdos para editoriais; produção 

de banners.

PROMOçÃO E APOIO A CONGRESSOS E INCENTIVOS
>> Evento Associativo 2022 – Candidatura de lisboa

>> Evento Associativo 2018 – Candidatura de lisboa

>> Evento Corporate 2018 – Candidatura de lisboa

>> Evento Energia 2018/ 2019 – Candidatura de lisboa

>> Evento Associativo 2021 – Candidatura de lisboa

>> Evento Corporate 2020/202/2022 – Candidatura lisboa
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APOIO A EDIçõES ANTERIORES EM LISBOA
>> ISWCS 2018

FUNDO DE APOIO A CONGRESSOS
>> TdP + Tl = 2

>> Tl = 9

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEçÃO
>>MERCADOS EMERGENTES – Iniciativa do lCB. Presentes 14 

organizadores de eventos: 4 da República Checa, 4 da Polónia e 6 da 

hungria. Programa de visita realizado na Região de lisboa (lisboa, 

Cascais, Sintra).

>>MERCADO REINO UNIDO – Iniciativa do associado PTT com participação 

do hotel Corinthia. Presentes 12 Buyers. Apoio com refeição em 

restaurante associado.

>>MUTIMERCADOS – Iniciativa do associado PTT. Presentes 10 dmc´s. 

Apoio com refeição em restaurante associado. 

>> VI – Evento Corporate 2018 

>> VI – Evento Corporate 2021

PRESS TRIPS
>>MERCADO UK - Business Traveller 

>>MERCADO ESPANHA – Meet In

PROmOÇãO GOlFe

CAMPANHA DE PUBLICIDADE ESPECÍFICA
Acompanhamento do desempenho da campanha online.

PROmOÇãO De OUTROS PRODUTOS

BIRDWATCHING
Acompanhamento da campanha

PlANO De COmeRCIAlIZAÇãO 
e veNDAS

PARTICIPAçÃO DAS EMPRESAS EM FEIRAS E OUTROS 
CERTAMES (FITUR, ABAV, ITB, WTM, VAKANTIBEURS, 
MITT, TTG INCONTRI, EIBTM, IMEX FRANKFURT, IMEX 
AMÉRICA, IGTM, BMW OPEN, SCANDINAVIAN MASTERS 
E OUTROS CERTAMES)
>>MULTIMERCADOS – gestão da participação da ARPT lisboa e do seu 

trade nos certames internacionais de 2017 e 2018, através do portal 

Feiras do TdP.

WORkShOPS e ROADShOWS

WORkShOPS e ROADShOWS mI

LISBOA INVITES (MI)
>>MERCADOS EMERGENTES – Iniciativa do lCB. Presentes 14 

organizadores de eventos 4 República Checa, 4 da Polónia, 6 da hungria. 

Programa de visita realizado na Região de lisboa (lisboa, Cascais, Sintra). 

Workshop com 15 associados do lCB. organização e acompanhamento 

da responsabilidade do lCB.
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PROGRAmA DA INICIATIvA 
DAS emPReSAS

PROGRAMAS COM EMPRESAS INDIVIDUAIS
>> Receção e análise de candidaturas ao PCV 2017: AIM group

>> Receção e processamento (pela DAFA) de pedido de pagamento final: 

Birds & Nature

melhORIA DA INFORmAÇãO 
e QUAlIDADe De SeRvIÇO

PRODUTOS PARA TURISTAS

lISBoA SToRY CENTRE: 8545 VISITANTES

ARCo DA RuA AuguSTA: 20.433 VISITANTES

melhORIA DA QUAlIDADe DO SeRvIÇO 
e eXCelÊNCIA DA ReGIãO

INFORMAçÃO TURÍSTICA

ToTAl DE TuRISTAS ATENDIDoS: 214.826

lISBoA: 143.991

SINTRA: 61.856

ERICEIRA: 7.186

ARRÁBIDA: 1.793

PEDIDoS DE INFoRMAção ESCRIToS RESPoNDIDoS: 279

PROGRAmA De DeSeNvOlvImeNTO 
De eXPeRIÊNCIAS mUlTICeNTRAlIDADe

lISBoA CARD: 20.507 CARTõES VENDIDOS

PROGRAmA De DeSeNvOlvImeNTO 
DA CeNTRAlIDADe lISbOA

>> Reunião Mapa Cacilhas – Cristo Rei, versões em alemão, francês e 

espanhol. 

>> Reuniões CM Almada e operadores Marítimo-Turísticos com 

ligações entre lisboa e Almada para análise das condições de 

embarque/desembarque quer em lisboa quer em Almada.

PROGRAmA De DeSeNvOlvImeNTO 
DA CeNTRAlIDADe SINTRA

EQuIPAMENTo “lENDAS DE SINTRA”: 978 VISITANTES

PROGRAmA De DeSeNvOlvImeNTO 
DA CeNTRAlIDADe ARCO DO TeJO

ESTRUTURAçÃO DO PRODUTO, TURISMO NÁUTICO, EQUESTRE 

E NATUREzA

>> Reunião CM Seixal e operador Turístico da Rota do Bacalhau sobre 

os PCV´s dirigidos ao Turismo Náutico.
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_MY LISBON 
TOURS
Passeios na cidade de lisboa realizados por um 

guia profissional de turismo para grupos pe-

quenos. É este o foco da My Lisbon Tours que 

promove percursos com o limite máximo de 

seis participantes para assim assegurar atenção 

exclusiva aos turistas que a procuram. Dirige-se 

a um público com interesse em conhecer a ca-

pital portuguesa e, por isso, a empresa garan-

te que os seus guias “têm um conhecimento 

elevado histórico e político que lhes permite 

responder às questões mais pertinentes”. A 

adesão à Associação Turismo de lisboa (ATl) 

surge no seguimento do objetivo da My Lisbon 

Tours em tornar os seus serviços mais integra-

dos com as plataformas de comunicação rela-

cionadas com o Turismo na cidade de lisboa. 

Estabelecer ligações com as principais entida-

des do setor, onde a ATl se insere, é uma das 

prioridades da empresa que pretende assim 

criar sinergias para poder fornecer aos clientes 

o melhor das visitas guiadas. “A acreditação 

do nosso serviço por parte da Associação Tu-

rismo de lisboa é fundamental para obter uma 

imagem ainda mais forte por parte do nosso 

público-alvo.”

Avenida Óscar Monteiro Torres, 60 – 2D, Lisboa

Tel.: 910 874 714

www.mylisbontours.com

bOAS-vINDAS

_LUGGAGE 
STORAGE LISBON
A Luggage Storage Lisbon apresenta um serviço 

integrado de apoio aos visitantes da cidade cujo 

foco principal é o depósito de bagagens. É que, 

segundo a empresa “muitos turistas aterram 

muito cedo em lisboa e muitos deles regres-

sam tarde às suas cidades natal, aproveitando o 

máximo de tempo na cidade e reservando voos 

tardios”, o que faz com que passeiem pelas ruas 

da capital portuguesa sempre com as suas malas 

de viagem. A juntar a isso, os horários dos voos 

são, muitas vezes, incompatíveis com os horários 

de check-in e/ou check-out dos alojamentos que 

reservam, ou porque chegam cedo demais ou 

porque têm voo de regresso muito depois do ho-

rário limite de check-out. E é aqui que a Luggage 

quer atuar, apoiando os turistas que visitam lis-

boa através do armazenamento temporário das 

suas bagagens e objetos pessoais, com a segu-

rança exigida, para que possam continuar a visi-

tar e a usufruir da cidade sem constrangimentos. 

Além deste serviço, a Luggage Storage Lisbon 

tem serviço de transfers e tours, acesso gratuito 

a wifi e impressão de documentos, bem como 

merchandising da cidade de lisboa. Aderir à As-

sociação Turismo de lisboa é, para a Luggage, a 

oportunidade de estar mais próxima do turista, 

fazendo parte de uma organização que promove 

eficazmente a cidade. 

Rua do Alecrim, 53, R/C Esq., Lisboa

Tel.: 213 460 390

www.luggagestoragelisbon.com



_HAVANA
Situado nas Docas de Alcântara, em lisboa, o 

havana é um espaço cultural com 22 anos de 

existência e inúmeras histórias felizes para con-

tar. Com um ambiente e decoração que reme-

tem quem o visita para Cuba dos anos 50, este 

bar permite também organizar festas e eventos. 

já a esplanada, sobre a Doca de Santo Amaro e 

à beira Tejo, oferece uma magnífica vista para a 

Ponte 25 de Abril e para o Cristo Rei, criando as-

sim o ambiente ideal para almoços e jantares ou 

simplesmente para uma bebida ao final de tar-

de. o havana oferece ainda noites de animação 

e temáticas, apostando numa equipa “adequa-

da em qualidade e formação” para a produção 

de qualquer evento de hotelaria, animação ou 

corporativo, que a empresa promete tornar ines-

quecível. Fazer parte da Associação Turismo de 

lisboa é, para o havana, “uma honra”, uma vez 

que se associa a uma entidade com “a máxima 

credibilidade na área do Turismo”. 

Doca de Santo Amaro, Armazém 5, Lisboa

Tel.: 213 979 893 

www.barhavana.pt

_TASTING FADO
A Tasting Fado oferece o que a cidade tem 

de melhor, através de fadistas e músicos que 

o conduzirão pela essência de ser português 

apreciando o Fado no seu todo, na companhia 

dos tradicionais sabores do Vinho do Porto e do 

pastel de nata. É com estes pormenores que a 

empresa diz procurar diferenciar-se das demais 

ofertas similares. Tasting Fado define-se assim 

como uma experiência para turistas, sem es-

quecer os lisboetas, que permite a visita a um 

monumento, o Teatro Tivoli, vivido ao som do 

Fado, de forma descontraída e à luz do dia, po-

sicionando-se como uma oferta adequada aos 

turistas que procuram lisboa para um city break. 

A adesão à Associação Turismo de lisboa é, para 

a Tasting Fado, “um passo natural”, com o intuito 

de potenciar o trabalho desenvolvido pela enti-

dade na promoção da cidade e seus símbolos 

junto dos turistas estrangeiros e nacionais. 

Avenida Liberdade, 182 A, Lisboa

Tel.: 213 151 050

www.facebook.com/TastingFado
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DUETOS DA SÉ

CONCeRTOS 
INTImISTAS
jantar com concertos intimistas é a sugestão dos 

Duetos da Sé para os próximos meses. o espa-

ço onde a arte, a música e a gastronomia se 

encontram oferece todos os dias, às 21:30, os 

concertos “In Fado” e “Alfama Jazz”. Com uma 

programação variada, que vai desde a música 

instrumental, fados, jazz, blues, soul, gospel, 

música erudita, música do mundo, o bar restau-

rante Duetos da Sé propõe ainda performances, 

exposições, apresentações de livro, entre outros 

eventos. localizado no coração de Alfama, as-

sume-se como um espaço “inovador, dinâmico 

e multifuncional” com um “forte empenho” na 

divulgação dos músicos portugueses. 

Travessa do Almargem, 1 B/C, Lisboa

Tel.: 218 850 041 

www.duetosdase.com

PARQUES DE SINTRA 
– MONTE DA LUA

ReSTAURO De 
ÓRGãO hISTÓRICO
A Parques de Sintra inicia o projeto de conserva-

ção e restauro do órgão histórico da Real Capela 

do Palácio Nacional de Queluz, considerado um 

dos expoentes da organaria nacional. Decorado 

com talha executada pelo mestre entalhador da 

Casa do Infantado, António Ângelo, o instrumen-

to, que se julga ter sido construído para o Palácio 

da Bemposta, terá ido para Queluz em 1778. 

Contudo, necessidades de espaço e restauro le-

varam à desmontagem do órgão. um trabalho 

de inventariação sumária e pré-montagem par-

cial, realizado em 2014, permitiu compreender 

melhor que o órgão possuiu quatro someiros 

(espécie de caixa onde se encaixam os tubos do 

órgão), dos quais restam apenas três. Estima-se 

que este possua um total de 2428 tubos, 1471 

no órgão principal (secção mais sonora do ins-

trumento) e 957 no órgão positivo (secção com 

registos mais agudos). Pretende-se assim que 

a intervenção venha a restituir a posição inicial 

que o órgão teria na capela, isto é, ao centro do 

coro alto. Para isso, a Parques de Sintra lançou 

um Concurso limitado por Prévia Qualificação 

para a execução deste projeto, de forma a ga-

rantir que os candidatos qualificados se enqua-

dram nos pressupostos definidos para assegurar 

a qualidade final do trabalho de restauro deste 

importante órgão histórico.

Parque de Monserrate, Sintra

Tel.: 219 237 300

www.parquesdesintra.pt
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yAKUzA FIRST FLOOR

JARDIm JAPONÊS 
NO CORAÇãO 
De lISbOA
Com os dias quentes de verão, a esplanada no jar-

dim do Yakuza First Floor apresenta-se como a su-

gestão ideal. Instalado no primeiro andar da antiga 

Real Fábrica das Sedas, junto ao largo do Rato, o Ya-

kuza é considerado por muitos o melhor restaurante 

de sushi em Portugal, não só pela interpretação da 

cozinha japonesa como pela experiência de “um es-

paço arrebatador”. Com decoração sofisticada e ins-

pirada na máfia japonesa, o Yakuza conta com um 

maravilhoso jardim japonês, enquanto no interior 

imperam os tons de pérola e prata, com uma sala 

em tons quentes onde se encontra um balcão que 

envolve o sushi bar. o Yakuza First Floor apresenta 

criações exclusivas que prometem surpreender com 

o que de melhor a fusão entre o oriente e o ociden-

te tem para oferecer. A carta é “criativa, eclética e 

de primeira qualidade, tanto no balcão do sushi bar 

como à mesa ou no jardim”, assegura o restaurante. 

Rua Escola Politécnica, 231 – 1.º Esq., Lisboa

Tel.: 934 000 913

www.olivier.pt

OLIVIER AVENIDA

ReAbRe COm NOvO 
CONCeITO
o restaurante antes designado por “olivier Ave-

nida” apresenta-se sob um novo conceito. Para 

criar um ambiente moderno e exclusivo, o espa-

ço foi totalmente renovado, a carta revela uma 

inspiração mediterrânica com forte associação 

à cidade de lisboa e chama-se agora apenas 

“olivier”. Situado numa das mais emblemáticas 

zonas de lisboa, na Avenida liberdade, e com 

uma decoração elegante e romântica, esta é “a 

casa do olivier”, o espaço requintado que reflete 

o ambiente trendy e cosmopolita da capital por-

tuguesa e onde é possível degustar a cozinha 

de autor do chefe. o espaço inclui agora uma 

esplanada, que permite desfrutar de um almoço 

descontraído ou de um final de tarde relaxado.

Rua Júlio César Machado, 7, Lisboa

Tel.: 213 174 105

www.avenida.olivier.pt

MUSEU DE LISBOA

eXPOSIÇãO 
COm mAIS 
De 250 mÁSCARAS 
meXICANAS
o Museu de lisboa, no núcleo Palácio Pimenta, pro-

move a exposição “Do Carnaval à luta livre. Más-

caras e Devoções Mexicanas”, permitindo assim 

uma perspetiva alargada sobre o imaginário popular 

mexicano. uma exposição que conta histórias fan-

tásticas do México através de máscaras originais, 

coloridas e plenas de significado e que procura dar 

espaço e visibilidade às narrativas que herdam prá-

ticas culturais indígenas, revelando visões sobre as 

histórias das relações entre os impérios europeus 

e os habitantes das Américas. Inclui cerca de 250 

máscaras manufaturadas nos séculos XX e XXI de 

diferentes tipologias, além de filmes, banda dese-

nhada e pósteres, e fotografias de lourdes grobet 

de alguns lutadores e suas famílias. São máscaras 

de carnaval que representam europeus; máscaras 

cerimoniais figurativas de tigres, diabos, sereias, 

serpentes, crocodilos e morcegos, entre outros, bem 

como personificações de espanhóis, africanos e 

mouros, que continuam a ser construídas nos dias 

de hoje, para venda e para uso em festividades di-

versas que permanecem vivas. 

Campo Grande, 245, Lisboa

Tel.: 217 513 200

www.museudacidade.pt
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RESTAURANTE DOC COD

NOvA eSPlANADA 
JUNTO AO RIO
localizado na Doca de Santo Amaro, o restauran-

te Doc Cod tem agora uma nova esplanada junto 

ao rio Tejo. o novo espaço está dotado de corti-

nas de vidro, para que os clientes possam disfru-

tar de uma boa refeição em qualquer altura do 

ano e com todas as comodidades, tendo ainda 

a Ponte 25 de Abril e o Cristo Rei como pano 

de fundo. o seu maior sucesso chega da gre-

lha – generosas postas de bacalhau tradicional, 

demolhadas no restaurante e, ainda, costeletão 

de novilho maturado, grelhado com mestria em 

brasas de lenha. 

Doca de Santo Amaro, Armazém 16, Alcântara

Tel.: 213 951 548

www.doccod.pt

FUNDAÇÃO RICARDO 
DO ESPÍRITO SANTO SILVA

OFICINAS CRIATIvAS 
PARA APReNDeR 
COm meSTReS
As técnicas tradicionais da gravação de pele, do 

papel marmoreado ou da passamanaria são al-

gumas das atividades promovidas nas oficinas 

Criativas do Museu de Artes Decorativas Portu-

guesas, pertencente à Fundação Ricardo do Es-

pírito Santo Silva (FRESS). A realizarem-se todos 

os meses, permitem aos interessados, mediante 

inscrição, experimentar os ofícios tradicionais 

com os mestres que trabalham nas 18 oficinas 

da FRESS. Através das visitas guiadas às oficinas, 

onde os artífices continuam a produzir magnífi-

cas peças de arte decorativas, é também pos-

sível ficar a conhecer o atual “estado da arte” 

no que respeita aos ofícios tradicionais. Além 

destas oficinas Criativas, realizam-se no museu, 

outros ateliês temáticos dirigidos a adultos e a 

crianças, nomeadamente nas férias de verão, 

mas também no Natal e na Páscoa, abrindo ao 

público a possibilidade de trabalhar e de criar 

com diversos tipos de materiais. 

Largo das Portas do Sol, 2, Lisboa 

Tel.: 218 814 600

www.fress.pt

PRAGA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

PROGRAmAÇAO 
CheIA em SeTembRO
A Rua das gaivotas 6 tem em setembro uma pro-

gramação cheia. o destaque do mês vai para “Whis-

perings”, uma performance audiovisual que procura 

envolver o espectador numa névoa de recolhimen-

to, numa experiência meditativa e intimista, pensa-

da para usufruir e fruir o espaço e o tempo, e que 

será exibida a 16 de setembro. Além deste trabalho 

de Frederico Dinis, a Praga tem ainda, em setembro, 

a presença do cineclube organizado por “os Filhos 

de luière”, que a 15 de setembro apresentam dois 

filmes no ciclo intitulado “No País do Cinema”. Não 

esquecendo de “WTF: para um princípio da normali-

dade”, de 1 a 4 de setembro, um trabalho de Tiago 

Bôto e Wagner Borges, que recorrem ao discurso, 

à vez e em dois volumes, para “esquivar à norma-

lidade”, e, ainda, “Wild horse Run”, uma peça de 

Andrea hackl e Ivan Shopov” e “Melania Melano-

ma”, de Miguel loureiro, em exibição de 12 a 14 

de setembro. 

Rua das Gaivotas, 2, Lisboa 

Tel.: 210 962 355

www.ruadasgaivotas6.pt
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JARDIM zOOLÓGICO DE LISBOA

NOvA CRIA 
De ZebRA
Com pouco mais de duas semanas de vida e 

listras incontáveis, o membro mais recente do 

jardim Zoológico de lisboa, uma cria de Ze-

bra-de-grevy (Equus grevyi), faz as delícias de 

quem por ela passa. Trata-se de uma espécie 

ameaçada, classificada como “Em Perigo” pela 

união Internacional para a Conservação da Na-

tureza - uICN. Nasceu dia 2 de julho, após uma 

gestação de cerca de 13 meses e cabe-lhe agora 

o papel de sensibilização para a conservação da 

sua espécie. o jardim Zoológico de lisboa cola-

bora com o programa de Conservação in situ da 

Zebra-de-grevy, na Etiópia e no Quénia. Este pro-

jeto foi em 2012 destacado com o International 

Conservation Award pela Associação Americana 

de Zoos e Aquários e tem por objetivo sensibi-

lizar para a conservação da espécie nos países 

referidos.

Estrada de Benfica, 158-160, Lisboa

Tel.: 217 232 900

www.zoo.pt

PALÁCIO FRONTEIRA

FeIRA DA lADRA 
NOS JARDINS

o pátio da fachada poente do Palácio Fronteira 

ganha nova vida com a Feira da ladra. uma fei-

ra ao ar livre de artesanato, velharias, produtos 

reciclados, impressos, artigos em segunda mão, 

entre outro. um evento que pretende contribuir 

para a valorização cultural e turística da fregue-

sia de São Domingos de Benfica. Em paralelo, o 

Palácio continua a convidar a conhecer aquele 

que é um dos mais belos monumentos lisboetas 

do século XVII, através de visitas guiadas ao seu 

interior bem como aos seus jardins. 

Largo São Domingos de Benfica, 1, Lisboa

Tel.: 217 784 599

www.fronteira-alorna.pt

CAEL – CONSÓRCIO 
DE AUTOMÓVEIS ExCELSIOR

SITe ReNOvADO 
A cael, empresa de Rent-a-Car, apresenta-se 

com um website totalmente renovado. Com um 

novo visual, mais moderno, mais rápido e um 

novo motor de reservas, é agora possível reser-

var comodamente uma viatura através de dis-

positivos móveis. Constituída em finais de 1958, 

a Cael tornou-se num dos primeiros players do 

mercado ao iniciar a atividade de aluguer de au-

tomóveis sem condutor no início de 1959, no 

seguimento da publicação do diploma que criou 

esta indústria. Atualmente, a gestão da Cael in-

tegra três gerações das duas famílias que con-

duzem o destino da empresa há mais de meio 

século. Por essa razão, o know-how adquirido, a 

organização desenvolvida e o aperfeiçoamento 

de métodos, garantem, assegura a empresa, um 

futuro próspero aos seus colaboradores, parcei-

ros e, sobretudo, aos clientes. 

Rua Braamcamp, 52 A, Lisboa

Tel.: 213 839 700

www.cael.pt
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CAFÉ BAR BA

COm PeTISCOS 
DO FlOReS 
DO bAIRRO

há novidades no piso térreo do Bairro Alto hotel. 

Com vista para a Praça luís de Camões, o Café 

Bar BA disponibiliza agora alguns dos clássicos 

do restaurante Flores do Bairro. os “Croquetes 

de pato com chutney de manga”, o “Requeijão 

de ovelha e escabeche de pimentos”, os “Rissóis 

de berbigão”, a “Salada de polvo e coentros” e 

a “Patanisca de bacalhau e maionese de lima” 

são os petiscos que passam a estar disponíveis 

na carta do Café Bar BA. 

Praça Luís de Camões, 2, Lisboa

Tel.: 213 408 262 

www.bairroaltohotel.com

MUSEU DA FARMÁCIA

PeÇAS ÚNICAS 
De CONQUISTAS NA 
SAÚDe em eXIbIÇãO
uma máscara de ferro do séc. XVI para tratamen-

to de doenças do foro psicológico, a embalagem 

da primeira penicilina tomada em Portugal ou a 

mochila de medicamentos levada na conquista 

do Evereste pelo alpinista joão garcia, o primeiro 

português a tocar no topo do mundo. São algu-

mas das 43 peças, dos domínios da Farmácia e 

da Saúde, apresentadas ao público pela primeira 

vez. A influência de conceitos morais e de bons 

costumes na saúde pública também pode aqui 

ser conhecida, através de objetos únicos, como 

um cinto de castidade, um preservativo do sé-

culo XVIII e um instrumento de massagens vi-

bratórias para o tratamento da histeria feminina.

Rua Marechal Saldanha, 1, Lisboa 

Tel.: 213 400 680

www.anf.pt 

TEATRO NACIONAL D. MARIA II

eNTRADA lIvRe 
AbRe TemPORADA 
Em setembro, o Teatro Nacional D. Maria II pro-

move a “Entrada livre”. uma festa do pensa-

mento que dura dois dias, 16 e 17 de setembro, 

e celebra o reencontro deste espaço cultural 

com o público, após um mês sem atividade 

programada. Assim, na abertura da temporada 

2017/2018, o Teatro Nacional D. Maria II con-

vida todos “a habitar a casa que vos pertence”. 

As propostas passam pela 3.ª edição da Feira 

do livro de Teatro, que volta a ocupar o pas-

seio da fachada principal do Teatro, no Rossio, 

mas também pela exposição “Teatro em car-

taz”, que, através dos cartazes do D. Maria II, 

promove uma visita de mais de um século de 

representações e histórias que evidenciam dife-

rentes abordagens de pensar e produzir o cartaz. 

oportunidade também para assistir aos espetá-

culos “lear”, a partir de “King lear”, de William 

Shakespeare, e “Building Conversation”, da artis-

ta holandesa lotte van den Berg. Mas também 

de um surpreendente concerto na varanda do 

largo de São Domingos, com Samuel Úria, a 16 

de setembro.

Praça D. Pedro V, Lisboa 

Tel.: 213 250 800

www.teatro-dmaria.pt
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TAP PORTUGAL

A mAIOR 
PROmOTORA 
DOS vINhOS 
De PORTUGAl
“TAP Wine Experience” é o nome da nova iniciativa 

da TAP que pretende transformar a companhia no 

maior canal de comunicação e experimentação do 

vinho português em todo o mundo. Com o intuito de 

alargar e de diversificar a carta de vinhos a bordo, 

a TAP promoveu um concurso aberto a pequenos 

e grandes produtores para a aquisição de 2,5 mi-

lhões de garrafas para os próximos dois anos. Maior 

qualidade e variedade são os pontos-chave da nova 

carta de vinhos da TAP, que passará a oferecer tintos, 

brancos, rosés, moscatéis, portos e espumantes aos 

clientes. Para enaltecer a experiência, a tripulação 

receberá formação que lhe permitirá conhecer a 

fundo e melhor servir os vinhos da nova carta. Além 

do serviço a bordo, a “TAP Wine Experience” preten-

de criar canais de comunicação mais abrangentes 

para a divulgação dos vinhos nacionais, estando 

prevista uma Wine Tour inédita. A TAP convidará 

opinion makers, especialistas na área e jornalistas, 

oriundos de vários países, a conhecer as regiões e 

os produtores portugueses, no que será uma expe-

riência enófila única.

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

Lisboa

Tel.: 218 415 000

www.tap.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

vIDeO mAPPING 
“300 ANOS DA ObRA 
De mAFRA”
No âmbito das Comemorações do Tricentenário 

do Real Edifício, iniciadas a 17 de novembro de 

2016 e que se prolongam até 17 de novembro de 

2017, são diversas as iniciativas que têm sido de-

senvolvidas. Para o mês de setembro, destaca-se 

o espetáculo de video mapping, assente na inte-

gração histórica da obra “Memorial do Convento” 

de josé Saramago. Nos dias 1 e 2 de setembro, 

pelas 22 horas, no Terreiro D. joão V, em Mafra, a 

fachada do Palácio Nacional de Mafra transforma-

se numa grande tela de projeção de vídeo para 

contar uma narrativa audiovisual, cruzando, numa 

linha do tempo, os principais factos associados ao 

Real Edifício de Mafra com os momentos mais 

marcantes da história de Portugal. 

Praça do Município, Mafra

Tel.: 261 810 257

www.cm-mafra.pt

CÂMARA MuNICIPAl DE CASCAIS

eSPeTÁCUlO 
De lUZ NA vIlA 
Cascais ilumina-se de novo com mais uma edição 

do luMINA Festival da luz, que este ano decorre 

de 22 a 24 de setembro. Cerca de 20 obras re-

criam o espaço urbano da vila com espetáculos e 

performances de luz e cor, projeções multimédia e 

instalações interativas que prometem momentos 

únicos de descoberta para serem vividos em família 

e entre amigos. Considerado pelo jornal britânico 

The Guardian um dos 10 melhores Festivais de luz 

da Europa, o luMINA realça o património histórico 

através de um percurso pelas ruas de Cascais, e é 

anualmente visitado por mais de 400 mil pessoas. 

Este ano, o luMINA terá a participação de cerca de 

40 artistas oriundos de vários países, Portugal, Fran-

ça, Reino unido, Bélgica, Polónia, Israel, hungria, 

Austrália e Nova Zelândia que aceitaram o desafio 

de criar obras de luz que homenageiam a natureza, 

o tema desta edição.

Praça 5 de Outubro, Cascais

Tel.: 214 825 000

www.cm-cascais.pt
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os hoteis heritage lisboa estão novamente bem 

posicionados para os historic hotels of Europe 

Awards, nas seguintes categorias: as janelas Ver-

des, na categoria Most Romantic historic hotel; 

o heritage Avenida liberdade hotel, na categoria 

City historic hotel; o hotel Britania, na categoria 

historic hotel with “A Story to Tell”; e, por fim, 

o Solar Do Castelo, na categoria historic hotel 

FUNDAÇÃO CENTRO 
CULTURAL DE BELÉM

UmA PRAÇA 
NO veRãO
A cidade e as suas obras transformam-se ao ca-

lor das estações do ano. Prova disso, é a praça 

do Centro Cultural de Belém (CCB) que, no ve-

rão, é palco para uma construção efémera que 

sublinha essa dimensão transitória dos lugares 

e das coisas. Através de uma obra de arquitetu-

ra em cortiça, capaz de estimular os sentidos e 

reconstituir uma mecânica do espaço, é possível 

dar corpo a essa transformação do lugar que, 

também, se transforma numa oportunidade de 

experimentar a natureza dos materiais, dos seus 

comportamentos estruturais e potencial técnico. 

A convite da garagem Sul, o arquiteto josé Ne-

ves concebeu para a praça do CCB uma constru-

ção multifacetada, que conjuga usos num objeto 

singular cuja vida efémera será eventualmente 

capaz de se prolongar na memória de quem terá 

o prazer de a experimentar. 

Centro Cultural de Belém - Praça do Império, 

Lisboa

Tel.: 213 612 400

www.ccb.pt

HOTEIS HERITAGE

COmPeTIÇãO INTeRNACIONAl 
COm hOTéIS De lISbOA

Castle Award. As nomeações para os historic 

hotels of Europe Awards 2018 são baseadas na 

votação online do público, que podem escolher 

alojamentos que melhor representam a história e 

o património da Europa. os historic hotels of Euro-

pe estão presentes em 18 países e representam 

cerca de 400 propriedades cheias de simbolismo, 

oferecendo várias alternativas de alojamento. Al-

guns dos hotéis são enormes e grandiosos, outros 

são pequenos e despretensiosos. o que os liga 

entre si é o facto de todos eles serem uma cadeia 

ininterrupta, ligando os hóspedes às gerações 

que moldaram e partilharam a nossa história.

Avenida Liberdade, 28, Lisboa

Tel.: 213 404 040

www.heritage.pt
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Revista dirigida aos associados 
do Turismo de lisboa, 
empresários, decisores 

e estudiosos da indústria turística.
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FeSTIvAl 
mONTeveRDI
Em 2017 celebram-se os 450 anos do nasci-

mento de uma das figuras mais importantes 

da história da Música: Claudio Monteverdi. uma 

data à qual o Centro Cultural de Belém não fica 

diferente, que comemora este génio da história 

da música com um fim-de-semana de concer-

tos. Considerado o pai da Ópera, o seu Orfeo, de 

1607, foi a primeira obra a reunir os ingredientes 

básicos deste género de forma consistente.

Centro Cultural de Belém – Grande Auditó-

rio, Praça do Império, de 14 a 17 de setem-

bro, às 21:00. Entradas: entre 7,50 e 30 eu-

ros. Mais informação em: www.ccb.pt

lUDOvICO eINAUDI
Depois das triunfantes apresentações de 2016 em 

que esgotou, com várias semanas de antecedência, 

os Coliseus de lisboa e do Porto, ludovico Einaudi 

regressa a capital portuguesa. o pianista italiano 

traz o seu mais recente trabalho, Elements, que 

tem merecido os mais rasgados elogios da im-

prensa internacional. Em palco estará um renovado 

artista cuja música há muito que conquistou um 

merecido reconhecimento internacional: Einaudi 

é o artista do universo da clássica que contabiliza 

mais streams no Reino unido.

Campo Pequeno, dia 15 de setembro, às 

21:30. Entradas: entre 22 e 75 euros. Mais 

informação em: www.campopequeno.com

O mONSTRO 
NO lAbIRINTO
Produção multimédia de Marie-Eve Signeyrole da 

ópera do inglês jonathan Dove estreada no Festi-

val International d’Art lyrique d’Aix en-Provence, 

em França, chega agora a lisboa. O Monstro no 

Labirinto é uma ópera concebida para juntar co-

ralistas profissionais e amadores – o Coro gulben-

kian partilha o palco com agrupamentos de adul-

tos e crianças de diversos pontos do país. Celebra-

do pela crítica como “maravilhoso e encantatório” 

é um espetáculo grandioso e para todas as idades 

que olha também de forma incisiva para a atua-

lidade, nomeadamente no que diz respeito aos 

dramas, às mudanças e aos movimentos sociais.

Fundação Calouste Gulbenkian – Grande Au-

ditório, dia 29 de setembro, às 20:00. Entra-

das: entre 15 e 30 euros. Mais informação 

em: www.gulbenkian.pt
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