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turística diferenciada e um excelente value for money, Lisboa regista, 
como seria de prever, cada vez mais visitantes, batendo recordes de ano 
para ano. Por muitos considerada como motor da economia nacional, 
Lisboa afirma-se, assim, como um dos maiores contribuintes para a tão 
desejada recuperação nacional pós-crise.
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Uma descoberta única da Ponte 25 de Abril – uma das mais bonitas do 
mundo – está agora ao alcance de todos. A Experiência Pilar 7 – Centro 
Interpretativo da Ponte 25 de Abril é a nova atração de Lisboa e integra 
um miradouro panorâmico à altura do tabuleiro rodoviário e uma 
experiência de realidade virtual no pilar da ponte, localizado na Avenida 
da Índia, em Alcântara.
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Em Lisboa, a oferta cultural é tremenda e o papel das instituições, 
políticas e culturais, deve ser o de apoiar e promover, sem condicionar 
o lado criativo e cultural que carateriza a capital portuguesa, afirma 
o diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, 
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Esta é a conclusão do livro “Merge – the closing gap between technology 
and us”, da network de planeamento e compra de media PHD, onde são 
apresentadas as tendências que irão impactar todas as indústrias e as 
consequentes transformações sociais.

23  OBSERVATÓRIO
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da capital portuguesa, o Lisboa Story Centre é também o espaço 
indicado para a conhecer o contexto social e cultural da cidade. Com 
programas e atividades direcionadas para o público escolar, visitar 
este equipamento cultural é embarcar numa viagem onde se vive e 
se sente Lisboa.

32  TESOUROS
Local de culto construído no século XVI segundo princípios dos frades 
franciscanos, o Convento dos Capuchos mantém a sua essência. Mais 
de 400 anos depois, a paz propícia à meditação e ao isolamento 
procurados pelos seus primeiros habitantes ainda caracterizam 
aquele espaço que, com um vista privilegiada sobre o rio Tejo, e a 
poucos minutos de Lisboa, é de visita obrigatória para amantes do 
património e natureza. 

34  LISBOA VISTA DE FORA
Lisboa continua a conquistar a imprensa estrangeira, que tem 
destacado as suas características únicas. Agora foi a vez da CNN se 
deixar levar pelos encantos da cidade alfacinha. “A nova Berlim” é 
assim que o canal norte-americano caracteriza a capital portuguesa, 
elogiando o seu panorama criativo e cultural.

42  MARKET PLACE
A capital portuguesa surpreende quem a visita e quem nela habita 
pela multiplicidade da oferta que, constantemente reinventada, 
adapta-se a todos os gostos e supera expetativas.

50  A NÃO PERDER
Destaques da agenda cultural em Lisboa, com detalhes sobre 
exposições, concertos, musicais, entre muitas outras sugestões que 
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Há sempre mais uma razão para (re)visitar 

Lisboa e, a confirmá-lo, está a sua nova atra-

ção cultural e de lazer, a Experiência Pilar 7 

– Centro Interpretativo da Ponte 25 de Abril, 

que oferece uma visão singular de um des-

tino que se reinventa. A cerca de 80 metros 

do solo, à altura do tabuleiro rodoviário, um 

miradouro privilegiado proporciona o des-

frute de uma perspetiva inédita sobre duas 

cidades, Lisboa e Almada, banhadas pelo 

mesmo rio: o Tejo. Mas antes de subir até ao 

miradouro, o visitante é convidado, através 

de informação disponibilizada ao longo do 

percurso expositivo, a conhecer um pouco da 

história e das particularidades associadas à 

construção deste monumento nacional, onde 

pontuam, nomeadamente, o desafio arquite-

tónico, a grandeza dos números e, como não 

podia deixar de ser, uma justa homenagem 

a todos quantos trabalharam neste projeto, 

símbolo de Lisboa. Mesmo os espaços teo-

ricamente menos acessíveis à visita, mas 

igualmente alvo de curiosidade, podem ago-

ra ser visualizados com recurso à realidade 

virtual. Pois, é que se alguém pensava que já 

conhecia tudo, ou quase tudo, sobre Lisboa, 

desengane-se. O destino tem mais, mesmo 

muito mais, para (re)descobrir. Não é por 

acaso que, na hora da partida, a esmagado-

ra maioria dos visitantes manifesta intenção 

de regressar. E porque é, precisamente, uma 

cidade com uma oferta variada e multicultu-

ral, a capital portuguesa encontra-se no pó-

dio das cidades mais culturais da Europa, de 

acordo com um relatório da Comissão Euro-

LISBOA VISTA 
DE OUTRO ÂNGULO

E  | Editorial

peia. Cultura e Criatividade foram as verten-

tes analisadas nas 34 cidades analisadas no 

relatório, mais-valias que, justificadamente, 

mereceram a Lisboa tão prestigiante reco-

nhecimento. 

Destino seguro, possuidor de uma beleza na-

tural e edificada ímpar, oferta turística dife-

renciada e um excelente value for money, 

Lisboa regista, como seria de prever, cada 

vez mais visitantes, batendo recordes de ano 

para ano. Por muitos considerada como mo-

tor da economia nacional, Lisboa afirma-se, 

assim, como um dos maiores contribuintes 

para a tão desejada recuperação nacional 

pós-crise. Neste âmbito, importa destacar 

que numa análise alargada ao país, núme-

ros agora divulgados pelo Banco de Portugal 

mostram um aumento dos gastos dos turis-

tas, que duplicaram no primeiro semestre do 

corrente ano face ao período idêntico do ano 

passado. É, pois, com orgulho que registamos 

estes números, mas cientes de que podemos 

ir ainda mais longe.  Lisboa merece e nós 

tudo faremos para que assim seja.

Jorge Ponce de Leão 
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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HÁ SEMPRE 
UMA RAZÃO MAIS 

PARA (RE)VISITAR LISBOA 
E, A CONFIRMÁ-LO, 

ESTÁ A SUA NOVA 
ATRAÇÃO CULTURAL 

E DE LAZER

A CAPITAL PORTUGUESA 
ESTÁ NO PÓDIO 

DAS CIDADES MAIS 
CULTURAIS DA EUROPA

LISBOA É, SEGURAMENTE, 
UM DOS MAIORES 
CONTRIBUINTES 

PARA A TÃO DESEJADA 
RECUPERAÇÃO PÓS-CRISE
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Uma descoberta única da Ponte 25 de Abril – 

uma das mais bonitas do mundo – está agora 

ao alcance de todos. Dia 27 de setembro, abre 

ao público a Experiência Pilar 7 – Centro Inter-

pretativo da Ponte 25 de Abril, a nova atração 

de Lisboa, que integra um miradouro panorâmi-

co à altura do tabuleiro rodoviário e uma ex-

periência de realidade virtual no pilar da ponte, 

localizado na Avenida da Índia, em Alcântara. 

Espaços até agora inacessíveis ao público pas-

sam a ser visitáveis através de uma experiência 

sensorial vivida no interior deste pilar fulcral da 

ponte. O resultado é uma viagem pela história 

da construção desta obra nacional, terminando 

na ascensão de um elevador até ao miradouro, 

a uma altura de cerca de 80 metros de altura, 

que possibilita uma visão inédita da cidade, em 

particular sobre a zona de Belém, Almada e rio 

Tejo. A Experiência Pilar 7 – Centro Interpretativo 

da Ponte 25 de Abril inicia-se pela área exterior 

ao maciço central do Pilar 7, onde é possível 

contemplar a escala das estruturas da Ponte, 

bem como conhecer algumas das particulari-

dades inerentes à sua construção, através de 

informações contidas em vários discos de me-

tal de grande dimensão, colocados no chão ao 

longo do percurso. A maqueta original da Ponte 

25 de Abril está, pela primeira vez, ao alcance 

do público, servindo de apoio para apresentar os 

números da obra e outros aspetos interessantes 

de onde se destaca a relação desta importante 

estrutura na História de Lisboa/Portugal. 

No maciço central do Pilar 7, e após um con-

trolo de segurança, o visitante tem a opor-

tunidade de prosseguir a viagem e assistir a 

uma homenagem aos que foram fundamen-

tais para a construção da ponte, na Sala dos 

Trabalhadores. Aqui, há projeções 360º sobre 

a construção da Ponte com quatro pequenos 

filmes que mostram as intervenções e a gran-

diosidade desta obra. Numa sala contígua, o 

visitante vê-se envolvido no azul das águas 

do rio Tejo, subindo numa plataforma que lhe 

permitirá emergir dessas águas virtuais e con-

templar um modelo da Ponte 25 de Abril. Ao 

chegar ao topo da plataforma, é possível sen-

tir, ouvir e ver a aproximação do comboio que 

faz a travessia entre as duas margens, através 

de um filme e som, bem como visitar as duas 

salas onde residem as principais amarrações 

dos cabos de sustentação da Ponte, os pontos 

fulcrais desta grande obra de engenharia. Após 

esta experiência, uma escada suspensa dá 

acesso a uma outra sala onde um conjunto de 

espelhos superiores e inferiores possibilita uma 

ilusão de profundidade e grandiosidade do in-

terior do maciço do Pilar 7. Ao sair desta sala, 

EXPERIÊNCIA PILAR 7 – CENTRO INTERPRETATIVO DA PONTE 25 DE ABRIL

A NOVA ATRAÇÃO DE LISBOA
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A Ponte 25 de Abril

Inaugurada a 6 de agosto de 1966, a Ponte 

25 de Abril assinalou um novo marco da 

engenharia em Portugal, concretizando a 

união das margens norte e sul do Tejo entre 

Lisboa e Almada. O desígnio de uma Ponte 

sobre o Tejo, em Lisboa, remonta a 1870, com 

o primeiro projeto do Engenheiro Miguel Pais, 

que preconizava uma ponte rodoferroviária 

para ligar a zona oriental de Lisboa ao Montijo. 

Em quase um século, muitas ideias surgiram, 

mas o sonho não se cumpriu. 

Os anos de 1950 foram decisivos no que 

respeita aos estudos sobre a travessia, tendo 

culminado com a criação do Gabinete da Ponte 

sobre o Tejo e com o lançamento do Concurso 

Público Internacional, na localização atual. 

À data da sua inauguração, a ponte era 

a maior estrutura metálica suspensa da 

Europa e a quinta maior a nível mundial. A 

sua construção obrigou à escavação de 6,6 

milhões de m3 de solos e rocha, consumiu 

300 mil m3 de betão e 82 mil toneladas de 

peças de aço.

A Ponte 25 de Abril possui uma das treliças 

mais longas do mundo, com ambas as torres 

principais a elevarem-se a cerca de 190 

metros acima do nível da água e com uma 

altura livre de navegação de 70 metros, que 

assegura o acesso ao porto de Lisboa pelos 

navios de grande porte. A norte, localiza-

se o viaduto de acesso em betão com 

um comprimento de 945m, medindo em 

conjunto com a ponte, aproximadamente 

3.255m. Hoje, mais de meio século depois, 

continua a ser um elemento fundamental 

do sistema de transportes do país, utilizada 

diariamente por cerca de 300 mil utentes, 

por rodovia e ferrovia.
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Sabia que?

>> A Ponte 25 de Abril é uma ponte sus-

pensa, sustentada por cabos e tiran-

tes que criam uma estrutura flexível 

e elástica;

>> O seu comportamento dinâmico dá-

lhe estabilidade, tornando-a resisten-

te ao atrito, vento e sismos;

>> A viga e os tabuleiros da Ponte estão 

suspensos por longos cabos de aço, 

constituídos por milhares de fios de 

aço paralelos, ancorados às duas mar-

gens do Tejo;

>> O Pilar 7 ergue-se sobre o maciço de 

amarração principal, uma estrutura 

de betão armado onde se faz a an-

coragem na margem norte dos cabos 

principais da ponte suspensa;

>> Em 1998, a Ponte abriu ao tráfego o 

que exigiu o reforço do sistema de 

suspensão com a montagem de dois 

novos cabos de suspensão secundá-

rios, estabelecidos na margem norte 

em dois novos maciços de ancora-

gem;

>> Os tabuleiros por onde se faz a tra-

vessia assentam sobre a viga de rigi-

dez suspensa – o tabuleiro rodoviário 

no topo da viga e o tabuleiro ferroviá-

rio no seu interior;

>> Desde a sua construção que cada pilar 

de betão armado do viaduto possui 

uma travessa horizontal, a dez me-

tros do topo, destinada ao tabuleiro 

ferroviário.

o visitante tem a primeira perceção e vista da 

zona ribeirinha ao caminhar por um passadiço 

que o conduz ao elevador que o levará à altura 

do tabuleiro rodoviário da ponte. É aqui que 

se encontra o miradouro com vista panorâmi-

ca, um dos elementos de atração principal do 

projeto, onde, à semelhança de outras estrutu-

ras mundialmente conhecidas, como a Golden 

Gate Bridge, em São Francisco, Harbour Bridge, 

em Sydney, ou a Tower Bridge, em Londres, se 

tem uma experiência inigualável.

O miradouro, parcialmente em vidro, tanto na base 

como nas laterais, oferece uma experiência única 

a cerca de 80 metros de altura, o que possibilita 

novas e incríveis perspetivas de Lisboa e Almada. 

Ao terminar a visita, convida-se a viver uma 

nova experiência imersiva, no final do percur-

so da saída, num espaço dedicado à Realidade 

Virtual. Aqui é possível conhecer espaços ina-

cessíveis da Ponte, como o ponto mais alto dos 

pilares desta estrutura, e registar o momento 

a partir de um dispositivo de PhotoBooth, que 

permite o envio direto para email e/ou redes 

sociais. Os visitantes que desejarem comprar 

recordações de Lisboa ou alusivos à Ponte 25 

de Abril têm ainda à sua disposição uma nova 

Lisbon Shop. 

Experiência Pilar 7 
Centro Interpretativo 
da Ponte 25 de Abril

Horários

Todos os dias, de maio a setembro, 

das 10:00 às 20:00 e, de outubro a abril, 

até às 18:00. Encerra a 25 de dezembro. 

Bilhetes

Normal: 6 €

Estudantes, + 65 anos ou grupos de 10 

ou mais pessoas: 4 €/ pessoa

Crianças até aos 5 anos e os portadores 

do Lisboa Card: gratuito. 

Experiência de Realidade Virtual: 1,5 €
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AEROPORTO DE LISBOA

NOVO RECORDE 
DE PASSAGEIROS
O Aeroporto de Lisboa volta a atingir novos 

recordes, tendo em agosto registado mais 

cerca de três milhões de passageiros de voos 

comerciais que no mesmo período do ano an-

terior. Segundo dados de tráfego do Aeroporto 

Humberto Delgado, estes números revelam um 

crescimento a dois dígitos e acima dos 200 mil 

passageiros em todos os meses deste ano, uma 

tendência que se começou a verificar em julho 

de 2016. 

TURISTAS EUROPEUS

CAPITAL É A MAIS 
PROCURADA 
DO PAÍS 
Lisboa foi a cidade mais solicitada pelos viajan-

tes espanhóis, britânicos, alemães, italianos, ho-

landeses e russos, e a segunda mais procurada 

pelos turistas franceses. A conclusão é do motor 

de pesquisa de voos e hotéis Jetcost, que, a par-

tir do registo de pesquisas neste site, analisou 

os resultados do mês de julho e agosto de 2017.

TURISMO

PORTUGUESES VIAJAM MAIS DO QUE HÁ DEZ ANOS
Os portugueses estão a viajar mais agora do 

que há dez anos. A conclusão é do estudo 

“Viajar através de gerações”, apresentado pela 

agência de viagens online eDreams. Segundo 

o relatório, 52% dos inquiridos admite viajar 

mais, com 49% a justificar este facto com a 

maior acessibilidade das viagens, enquanto 

54% considerou que tem agora uma maior dis-

ponibilidade financeira para despender em via-

gens. Os números revelam ainda um aumento 

de viagens dentro do país, com 78% dos por-

tugueses a afirmar que viajavam por Portugal 

quando eram crianças e 83% a afirmar que 

o fazem agora com as suas famílias. Quanto 

às viagens ao estrangeiro, diz o estudo que o 

destino preferido dos portugueses continua a 

ser Espanha, apesar de registar um decrésci-

mo ao longo dos anos – 65% dos inquiridos 

viajava para Espanha quando crianças, agora 

apenas 60% viaja para o país vizinho para pas-

sar férias. Por sua vez, Reino Unido, Alemanha, 

Europa de Leste e Irlanda tornaram-se mais po-

pulares entre os portugueses. De acordo com o 

inquérito, as férias em cidades também estão 

a aumentar, com 33% dos inquiridos a admitir 

que estão mais dispostos a fazer férias em ci-

dade, do que estavam há dez anos. Neste pon-

to, 40% dos jovens com idades compreendidas 

entre os 18 e os 29 anos admite tal predisposi-

ção, assim como 30% dos adultos com mais de 

30 anos de idade. O estudo “Viajar através de 

gerações” contou com a participação de mais 

de 13 mil viajantes de todo o mundo. 
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RELATÓRIO DA COMISSÃO EUROPEIA POSICIONA

LISBOA ENTRE AS CIDADES 
MAIS CULTURAIS DA EUROPA
A capital portuguesa está no Top 3 da Cultu-

ra a nível europeu. A conclusão é do relatório 

“The Culture and Creative Cities Monitor”, da 

Comissão Europeia, que avalia a performance 

das cidades europeias nas áreas da Cultura e da 

Criatividade. A capital portuguesa ocupa assim 

o terceiro lugar no ranking geral do grupo de 

cidades da categoria XL, com entre 500 mil e 

um milhão de habitantes. Uma categoria com 

34 cidades, em que Lisboa se posiciona a seguir 

a Copenhaga e Amesterdão. De acordo com o 

relatório, Lisboa “é conhecida como uma capital 

variada e multicultural”, tendo sido, em 1994, 

Capital Europeia da Cultura e acolhido “vários 

eventos internacionais”, como a Expo’98 e o 

Euro 2004, que “impulsionaram as infraestrutu-

ras e as atividades culturais locais”. “A Cultura é 

vista como uma ferramenta para a coesão social 

graças à experiência positiva da Galeria de Arte 

Urbana (GAU), que promove o uso do espaço 

público como meio para o ‘graffiti’ e a arte ur-

bana”, lê-se no relatório. Refere-se ainda que 

“espaços de coworking, fab labs (espaço de fa-

bricação digital) e incubadoras de startups estão 

agora disponíveis em zonas reabilitadas”. A jun-

tar a “eventos internacionais de longa duração 

como a Trienal de Arquitetura, a ModaLisboa e o 

Lisbon & Estoril Film Festival”, a cidade começou 

a acolher “novos eventos relacionados com cria-

tividade, com o Fórum Europeu de Hubs (polos) 

Criativos, em 2015, ligando mais de 200 polos 

criativos da Europa”. Na categoria XL, Lisboa 

ocupa o primeiro lugar no índice de Dinamismo 

Cultural (uma média ponderada de duas dimen-

sões que captam elementos do “pulso cultural” 

das cidades: Locais e Instalações Cultural, 50%, 

e Participação Cultural e Atratividade, 50%). 

A cidade está ainda no 9.º lugar do índice de 

Economia Criativa (média ponderada de três 

dimensões: Trabalhos Criativos e Baseados em 

Conhecimento, 40%, Propriedade Intelectual e 

Inovação, 20%, e Novos Empregos em Setores 

Criativos, 40%) e no 15.º no de Ambiente Favo-

rável (média ponderada de quatro dimensões: 

Capital Humano e Educação, 40%, Abertura, 

Tolerância e Confiança, 40%, Ligações Locais e 

Internacionais, 15%, e Qualidade de Governan-

ça, 5%).

LISBOA

ALOJAMENTO LOCAL COM IMPACTO DE 1.660 MILHÕES
 

O impacto do Alojamento Local na Área Metropoli-

tana de Lisboa superou os 1.660 milhões de euros, 

representando 18,3% das receitas turísticas e 1% 

do PIB gerado na região. Os dados são do estudo 

“Qual o impacto económico do Alojamento Local 

na Região de Lisboa”, solicitado pela Associação 

de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal 

(AHRESP) ao ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, 

segundo o qual, o Alojamento Local teve, em 2016, 

um impacto de 1.664,7 milhões de euros na eco-

nomia da região. Contudo, o estudo destaca que 

2016 foi um ano atípico, pois neste período foram 

registadas legalizações de muitos dos Alojamentos 

Locais já existentes, por alterações legislativas. Este 

resultado advém de um impacto direto de 285,9 

milhões de euros, do alojamento e outras presta-

ções de serviços, de um impacto indireto de 549,6 

milhões, referente aos gastos pelos turistas neste 

tipo de alojamento, e de um impacto induzido de 

829,8 milhões, considerando o efeito multiplicador 

na economia e nos setores a montante e gastos de 

colaboradores. Em 2016, o Alojamento Local au-

mentou em 95% o número de unidades abertas, 

resultando num crescimento de 75% na capacidade 

de alojamento face a 2015. O Alojamento Local foi 

em 2016 responsável pela criação de 5.706 postos 

de trabalho diretos e 13.439 indiretos, tendo pago 

51,4 milhões de euros em salários e retribuições. 

A manter-se este ritmo, o estudo estima que em 

2020 o impacto económico será de 3.735 milhões 

de euros, na melhor das hipóteses de 4.120,8 mi-

lhões de euros e no pior cenário de 2.705,8 milhões. 

Neste cenário base, a contribuição para o PIB deverá 

atingir os 1.461,1 milhões de euros, ser responsável 

por mais de 42 mil empregos, 12.665 dos quais de 

forma direta.
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Lisboa está na moda e continua a conquistar 

celebridades de todo o mundo. Desta vez, foi 

o ator brasileiro Henri Castelli a comprar uma 

casa na capital portuguesa. Segundo as notícias 

que têm sido publicadas na imprensa, o galã 

das novelas da TV Globo, depois de ter passa-

do férias em Portugal durante o mês de junho, 

terá comprado um apartamento no Bairro Alto. 

São já várias as personalidades que escolheram 

Lisboa para morar, tal como Monica Bellucci, 

John Malkovich, Michael Fassbender e, mais  

recentemente, Madonna.

HÁ MAIS UM FAMOSO A VIVER 
NA CAPITAL  

ATOR BRASILEIRO 
COMPRA CASA NO 
BAIRRO ALTO

CAPITAL

LUZ DE LISBOA APRESENTA NOVO IPHONE
A apresentação dos novos iPhone da Apple, que 

decorreu a 11 de setembro, contou com um prota-

gonista especial – Lisboa. A luz da capital portugue-

sa foi utilizada para mostrar as capacidades da câ-

mara dos novos iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone 

X. “Esta não é a ponte Golden Gate, foi tirada em 

Portugal”, esclareceu Phil Schiller, um dos executi-

vos da Apple, para esclarecer a audiência de que 

aquela foto retratava a Ponte 25 de Abril e não a 

ponte em São Francisco. Já para divulgar a nova 

funcionalidade de retrato do iPhone 8 – Portrait 

Lighting – a marca recorreu a uma foto onde é 

possível distinguir as cores e traços característicos 

dos edifícios lisboetas e o rio Tejo, numa colina do 

Bairro Alto. Também no site da Apple podemos 

ver imagens da capital portuguesa, como uma 

fotografia do Terreiro do Paço, capturada a partir 

do Arco da Rua Augusta. De acordo com a Cision, 

empresa de software de pesquisa, monitorização 

e análise de media, a imagem de Lisboa alcan-

çou mais de 70 milhões de pessoas em todo o 

mundo, entre as que seguiam a apresentação no 

site da Apple viram os vídeos integrais publicados 

posteriormente no YouTube. Caso fosse feito um 

investimento publicitário em media digital de se-

melhante amplitude, este teria o valor de 14 mi-

lhões de euros a preços de tabela, adianta a Cision. 

Depois de a presença de turistas sul-coreanos ter 

quadruplicado entre 2010 e 2016 (de 25 mil para 

100 mil) e num ano em que o número de dormi-

das subiu 30% e o de visitantes 26%, a secretária 

de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, des-

loca-se à Coreia do Sul com uma agenda marcada 

pela religião, cinema e educação. À agência Lusa, 

Ana Mendes Godinho precisou que o grande ob-

jetivo “é fazer crescer o mercado” sul-coreano, ao 

promover Portugal “nas várias dimensões”. Além 

da promoção de intercâmbio de alunos das esco-

las de Turismo, esta visita também integra a di-

vulgação de Portugal como destino de filmagens. 

Nas viagens à Península Ibérica, os sul-coreanos 

tendem a permanecer mais tempo em Espanha 

do que em Portugal, onde frequentemente se 

centram em Fátima, uma tendência que a se-

cretária de Estado afirmou querer contrariar. A 

deslocação para conquistar um mercado capaz 

de trazer mais-valias a Portugal, decorreu entre 5 

e 10 de setembro.

ECONOMIA

MAIS TURISTAS SUL-COREANOS PARA DIVERSIFICAR MERCADOS
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Outra das celebridades que se deixou conquis-

tar pelos encantos de Lisboa foi um dos atores 

principais da série norte-americana “How I Met 

Your Mother”, Jason Segel. O ator que inter-

preta Marshall Eriksen visitou vários pontos da 

cidade durante um fim de semana em agosto, 

tendo partilhado várias fotos na sua conta de 

Instagram e no Twitter. Jason teve a companhia 

da sua namorada, Alexis Mixter, com quem visi-

tou, entre outros locais, o Jardim da Estrela. 

CIDADE

LISBOA ATRAI 
ATOR DE 
HOLLYWOOD 

Lisboa tem o terceiro bairro mais cool do mundo. 

A distinção é do guia turístico Lonely Planet que 

juntou o Bairro Alto, Santos e São Bento, chaman-

do-lhes de “O Triângulo”, um cluster unido por 

três ruas, por onde passa o icónico 28, e o colocou 

na lista dos 10 bairros imperdíveis do momento, 

no mundo. Entre as razões, aponta-se que “as 

rendas baixas em torno destas zonas têm atraído 

uma nova geração de criativos e empreende-

dores, que estão a direcionar empresários para 

edifícios cobertos de azulejos nas ruas Poço dos 

Negros, São Bento e Poiais de São Bento, insta-

lando-se lado a lado com antigos e empoeira-

dos vendedores e restaurantes familiares”. No 

mesmo texto, o Lonely Planet refere ainda que 

“a originalidade e a quase ausência de multidões 

turísticas são as principais atrações”, sugerindo 

até um passeio pelas lojas da zona. 

BAIRRO ALTO 
O TERCEIRO MAIS COOL DO MUNDO

O Oceanário de Lisboa foi considerado o Me-

lhor Aquário do Mundo. A distinção foi atribuí-

da pela Travelers’ Choice do TripAdvisor, com 

o oceanário a surgir como a atração n.º1 em 

Lisboa, com 28.471 avaliações naquele site de 

viagens, 18.274 destas consideradas como “Ex-

celente” e 7.774 avaliadas como “Muito Bom”, 

resultando numa potuação global de 4.5 em 5. 

“Excelente“, “Must see in Lisbon”, “fabuloso”, 

“Most memorable during my stay in Lisbon”, 

“sensacional”,”The best aquarium we ever vi-

sited” são alguns dos comentários que se po-

dem ler no TripAdvisor sobre o Oceanário de 

Lisboa. “Estamos muito orgulhosos por rece-

bermos esta distinção. Com visitantes que nos 

chegam de todo o mundo, este é o verdadeiro 

reconhecimento de que vale a pena continuar  

o nosso trabalho em prol da conservação dos 

Oceanos. A equipa que tenho o privilégio de 

liderar está realmente de parabéns!”, afirma 

o CEO do Oceanário de Lisboa, João Falcato. O 

Tripadvisor é o maior site de viagens do mundo 

com mais de 535 milhões de avaliações e opi-

niões. Os galardões Travelers’ Choice, do portal 

de viagens TripAdvisor, premeiam os melhores 

do mundo, segundo as avaliações dos seus uti-

lizadores. 

OCEANÁRIO DE LISBOA 

MELHOR AQUÁRIO DO MUNDO
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O melhor do jazz nacional, europeu e norte-a-

mericano está no SeixalJazz, o festival que se 

realiza de 19 a 28 de outubro, no Fórum Cultural 

do Seixal. A abertura desta edição, a 19 de ou-

tubro, está a cargo do quinteto de Wolfgang Mu-

thspiel. O guitarrista austríaco, a quem a revis-

ta The New Yorker apelidou de “a shining light”, 

apresenta-se com uma formação de grandes 

nomes do jazz americano contemporâneo. Slow 

Is Possible é o projeto que se segue, com os seis 

jovens músicos portugueses a atuar no dia 20. 

São uma das mais recentes revelações do jazz 

português e tocam com evidentes influências 

eruditas, mas também do rock, pós-rock, blues, 

fado e improvisação livre. Já Michaël Attias, um 

dos músicos mais proeminentes da cena jazz 

nova-iorquina do século XXI, apresenta-se a 21 

de outubro, com o quarteto que é considerado 

um dos projetos mais criativos a surgir nos últi-

mos tempos. Na segunda semana, o SeixalJazz 

abre espaço para o quinteto de João Barradas, 

um dos mais conceituados e reconhecidos acor-

deonistas europeus, que sobe ao palco no dia 

26 de outubro. Depois, Dominique Pifarély, que 

combina a tradição clássica do violino com o 

swing da música contemporânea europeia, atua 

a 27 de outubro. O SeixalJazz 2017 encerra, no 

dia 28 de outubro, com um nome incontorná-

vel, Lee Konitz, um criativos e prolífico intérprete 

do jazz moderno.

SEIXAL

FESTIVAL DE 
JAZZ ANIMA 
CONCELHO

“Os encantos de Lisboa não são subtis”. É com 

esta frase que o The Sunday Times destaca a ca-

pital portuguesa. Num artigo em formato de guia 

de viagem de Lisboa, o jornal britânico assina-

la os elétricos, a vista sobre o rio, a arquitetura, 

os novos bares, o fado e as lembranças de uma 

cidade onde “há muito para ver”. Para um fim 

de semana passado na capital portuguesa, o The 

Sunday Times sugere um passeio pelo Jardim da 

Estrela, visitando, em frente, a Basílica da Estrela. 

Daí, aconselha a seguir para Campo de Ourique, 

com o jornal a destacar as ruas cheias de folhas. 

À tarde, a caminhada faz-se pela Baixa até ao 

Convento do Carmo, terminando a noite com uma 

incursão no Bairro Alto. No domingo, a sugestão 

vai para Belém, passando pelo Mosteiro dos Je-

rónimos, a Torre de Belém e o MAAT. A viagem 

prossegue para Alfama e Castelo de São Jorge.

THE SUNDAY TIMES 

JORNAL BRITÂNICO ENCANTADO PELA CAPITAL
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A publicação Travel + Leisure elegeu o top 15 das 

cidades europeias a visitar este ano e que acon-

selha “a não perder”. E, entre elas, está Lisboa. 

A classificação é obtida com base na opinião dos 

leitores e das suas experiências de viagens em 

todo o mundo: cidades, ilhas, navios de cruzeiro, 

spas, companhias aéreas e muito mais. Os leito-

res classificaram as cidades tendo ainda em con-

tra os pontos turísticos e de referência ao nível da 

cultural, gastronomia, simpatia, compras e valor 

total gasto. Para a revista, as cidades espanho-

las e italianas que constam no ranking “não são 

surpresa”, uma vez que são destinos que ficam 

sempre bem posicionados. Há, contudo, uma 

novidade: uma cidade que defende a grandeza 

metropolitana europeia, e essa cidade é Lisboa. 

TRAVEL + LEISURE

UMA CIDADE 
“A NÃO PERDER”

Lisboa continua a conquistar a imprensa inter-

nacional, sendo motivo de variados artigos que 

destacam o que a cidade tem de melhor. O jor-

nal norte-americano The New York Times parti-

lhou na sua página da rede social Facebook um 

vídeo de seis minutos com a capital portuguesa 

como protagonista. Em apenas 12 horas, o vídeo 

obteve mais de 6,5 mil gostos e milhares de 

partilhas. “O que fazer quando se tem 36 horas 

para conhecer uma cidade” escreveu o jornal 

quando partilhou, mais uma vez, o vídeo que 

gravou em Lisboa, em 2015, para mostrar o que 

comer e o que ver. Passando pelos pastéis de 

Belém, pelo Museu Nacional de Arte Antiga e 

acabando a noite no Cais do Sodré, “nesta ci-

dade das colinas no rio Tejo, as estruturas e os 

espaços estão a renascer com estilo, com bou-

tiques chiques, galerias e novos lugares para 

comer e beber”, refere o jornal. 

THE NEW YORK TIMES

LISBOA AOS 
OLHOS DO 
JORNAL NORTE- 
-AMERICANO 
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LISBOA É UMA 
CAPITAL CULTURAL
Em Lisboa, a oferta cultural é tremenda e o papel 
das instituições, políticas e culturais, deve ser o de apoiar 
e promover, sem condicionar o lado criativo e cultural 
que carateriza a capital portuguesa, afirma o diretor artístico 
do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, enaltecendo 
a cidade que diz em metamorfose.

TIAGO RODRIGUES
DIRETOR ARTÍSTICO 
DO TEATRO NACIONAL 
D. MARIA II

E

E  | Entrevista
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Como enquadra o Teatro Nacio-

nal D. Maria II na oferta cultural 

de Lisboa?

Em primeiro lugar, o Teatro Nacio-

nal D. Maria II é um teatro de Tea-

tro, onde quem queira viver a vida 

cultural de Lisboa encontra algum 

do melhor teatro que se faz em 

Portugal. Digamos que é uma es-

pécie de “advogado” em relação à 

qualidade, diversidade e vitalidade 

do Teatro português. O edifício pos-

sui, também, uma localização privi-

legiada, no centro histórico de Lis-

boa, e é um monumento nacional 

lindíssimo que pode ser visitado. 

Inclusivamente organizamos, com 

regularidade, visitas guiadas para 

pessoas com necessidades espe-

ciais, numa perspetiva de inclusão, 

assim como visitas dirigidas a es-

trangeiros, uma vez que o número 

de residentes na capital portuguesa 

está a aumentar cada vez mais.

As pessoas já vão mais ao teatro?

Essa é uma falsa questão, porque 

as salas estão cheias e o Teatro 

Nacional D. Maria II não é caso 

único. Neste momento existe uma 

relação forte com o teatro, construí-

da nos últimos anos, que resulta 

essencialmente da qualidade do 

teatro português que, por sinal, é 

extraordinária. Comparativamente 

com teatros de outros países, nós 

não estamos na periferia. Apesar 

de estar situada numa das pontas 

da Europa, culturalmente, Lisboa 

está, cada vez mais, no centro do 

continente europeu. Acresce que 

uma das caraterísticas da capital 

portuguesa, que se estende ao tea-

tro, é, precisamente, a sua enorme 

diversidade, a mistura de culturas 

e o confronto de olhares. Lisboa 

revela-se, efetivamente, como 

uma cidade charneira, para onde 

confluem culturas, comunidades e 

ideias. O nosso teatro reflete isso 

mesmo e impõe-se a nível inter-

nacional, imbuído dessa identidade 

peculiar feita de muitas identida-

des, fundamental na sociedade em 

que vivemos. Mas não é só a qua-

lidade do teatro que tem atraído 

público. É também uma sociedade, 

notoriamente em Lisboa, que sub-

linha em voz alta que a cultura e a 

criação artística são importantes e 

que a melhor forma de o afirmar 

é estar presente, o que é absolu-

tamente revolucionário. As pessoas 

querem viver cultural e artistica-

mente a sua cidade, o seu país, e 

isso é extraordinário.

Lisboa é uma cidade cultural?

Lisboa é uma cidade muitíssimo 

cultural. Lisboa é uma cidade que 

consegue relacionar a sua história 

e o seu património incrível com 

a vivacidade do presente que, no 

âmbito da criação artística, é abso-

lutamente exemplar. É uma cidade 

de uma grande liberdade, onde há 

muita coisa a acontecer e que, ape-

sar da notória falta de apoio, conti-

nua a apresentar muitas iniciativas. 

Nos últimos 15/20 anos, não só 

do ponto de vista do teatro, como 

também da literatura, artes visuais 

e da música, entre outras, Lisboa 

tem-se revelado como uma cidade 

absolutamente explosiva, quase 

incontrolável como se quer que 

sejam as cidades criativas, onde a 

decisão não é de gabinete. São os 

seus artistas, população, espetado-

res e trabalhadores dos espetáculos 

e das artes a tomar as rédeas. Em 

Lisboa, a oferta cultural é tremenda 

e o papel das instituições, políticas 

e culturais, deve ser o de apoiar e 

promover, sem condicionar, o lado 

criativo e cultural que carateriza a 

cidade.

REFORÇAR A LIGAÇÃO 
ENTRE AS ARTES 
E O TURISMO

De que modo é que o turismo 

contribui para esse lado mais 

criativo e diversificado de Lisboa?

O turismo em Lisboa cresceu ex-

ponencialmente nos últimos anos, 

o que se traduz naturalmente em 

consequências que é preciso re-

gulamentar. Em meu entender há 

trabalho a desenvolver em termos 

da relação do turismo com as ar-

tes vivas e falo notoriamente do 

teatro, da dança, da música e das 

artes do palco. Há que desenvolver 

a articulação entre as instituições 

do turismo e as das artes, algo que 

pode ser muito interessante. No 

Teatro Nacional D. Maria II fizemos 

já algumas experiências envolven-

do, nomeadamente, legendagem 

e comunicação específica para tu-

ristas e constatámos que é preciso 

desenvolver mais esta vertente. 

Apesar de estar 
situada numa 
das pontas 
da Europa, 
culturalmente, 
Lisboa está, 
cada vez mais, 
no centro do 
continente 
europeu. Acresce 
que uma das 
caraterísticas 
da capital 
portuguesa, que se 
estende ao teatro, 
é, precisamente, 
a sua enorme 
diversidade, 
a mistura 
de culturas 
e o confronto 
de olhares

A estreia da peça “O Impromp-

tu de Versalhes”, de Molière, 

em abril do ano passado, para 

assinalar a passagem do 170.º 

aniversário do Teatro Nacional D. 

Maria II, significou a reconciliação 

do Teatro com os grandes textos 

clássicos, proporcionando, em 

simultâneo, um olhar singular e 

contemporâneo do encenador 

Miguel Loureiro, afirma Tiago Ro-

drigues. “É uma peça que fala de 

teatro e da dificuldade de fazer 

teatro e que pela sua irreverên-

cia, apesar de ser um clássico 

com mais de 300 anos, achámos 

que seria apropriada para cele-

brar a efeméride”, refere.

Fazer teatro e, ao mesmo tem-

po, divulgar o património são 

objetivos da Direção do Teatro 

Nacional D. Maria II. A título de 

exemplo, Tiago Rodrigues desta-

ca a exposição em curso “Tea-

tro em Cartaz”, que reúne uma 

seleção de exemplares desde 

1853. “O objetivo é divulgar o 

património do teatro, olhando-o 

a partir do presente. A grande 

diferença entre um teatro e um 

museu é que enquanto o museu 

preserva o passado, contex-

tualiza-o e divulga-o,  o teatro 

atualiza esse passado e trans-

forma-o numa ferramenta do 

presente e do futuro. É o traba-

lho que tentamos fazer, não só 

com o património do teatro, mas 

também como uma das missões 

fundamentais desta casa que é 

ser uma biblioteca viva, onde o 

público tem acesso aos grandes 

textos da história da dramatur-

gia universal”, sublinha.

Reconciliação com os clássicos 
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Lisboa é uma 
cidade que 
consegue 
relacionar a 
sua história e o 
seu património 
incrível com a 
vivacidade do 
presente que, 
no âmbito da 
criação artística, 
é absolutamente 
exemplar

Até porque a origem do turista que 

visita Lisboa, atraído pela excelente 

oferta que o destino proporciona,  é 

muito diversificada. São muitas as 

nacionallidades. A vida cultural de 

Lisboa impressiona por ter uma di-

mensão tão esmagadora, pululante 

e diversa e a grande questão está 

em fazer voltar quem nos desco-

briu, de modo a reviver a cidade de 

forma ainda mais intensa. Temos 

que perceber como é que a cultura 

e a arte se estão a transformar e 

como é que o turismo está, tam-

bém ele, a transformar a relação 

dos artistas com a cidade. No iní-

cio da temporada, a Joana Craveiro 

criou uma peça muito interessante 

chamada “Esta é a minha cidade e 

eu quero viver nela”. Ao mesmo 

tempo que propunha um olhar 

político sobre as transformações 

de Lisboa, revelava a cidade, atra-

vés de um circuito pela baixa his-

tórica, conduzindo o espetador à 

descoberta de lugares e recantos. 

Tinha esse lado de descoberta dos 

pequenos mistérios, e Lisboa está 

cheia deles, dos pequenos oásis 

e dos recantos especiais, um dos 

seus traços identitários, ao mesmo 

tempo refletia sobre como é que o 

turismo, entre outros intervenien-

tes, está a  transformar o destino. 

Lisboa é, hoje em dia, uma cidade 

em metamorfose. Tendo em con-

ta esta realidade, há que garantir 

que a metamorfose seja então a 

melhor possível para os munícipes, 

para quem visita Lisboa e para o 

futuro da cidade. Importa não des-

curar a necessária regulação, e o 

turismo tem um papel a desempe-

nhar nesse sentido.

A que se refere especificamente?

Se por um lado é importante que 

a trasformação continue, há que 
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estar atento para que essa mes-

ma transformação não faça perder 

aquilo que torna Lisboa numa ci-

dade absolutamente singular. Não 

queremos que Lisboa perca a sua 

autenticidade. Não queremos que 

Lisboa se transforme numa da-

quelas capitais europeias em que 

já não sabemos muito bem onde 

estamos, onde tudo parece idênti-

co. Felizmente, Lisboa tem regras e 

vivências que são só suas e que é 

preciso preservar e, neste aspeto, 

acho que a cultura e as artes têm 

também um papel fundamental 

porque, apesar de globais, são pro-

fundamente locais e atentas àquilo 

que é a alma de um lugar, a sua 

essência. E Lisboa, como disse já, 

tem muito para descobrir.

RESGATAR OS TEXTOS 
CLÁSSICOS

O que destaca na programação 

do Teatro Nacional D. Maria II?

O Teatro Nacional tenta sempre 

manter um equilíbrio, seguindo três 

ou quatro ideias fundamentais. Por 

exemplo, a realização de espetácu-

los que resgatam os grandes textos 

clássicos através da utilização de 

da autarquia em vários projetos, 

entre os quais um que me toca 

particularmente, denominado “Boca 

Aberta”. Permite-nos levar o teatro 

até às salas de aula dos jardins de 

infância da zona histórica de Lisboa 

e trazer essas crianças, dos 3 aos 6 

anos, até ao Teatro. Nas duas últi-

mas temporadas, o projeto, em ex-

pansão, permitiu-nos trabalhar com 

mais de 2 mil crianças.

Continuamos também a apostar 

muito na internacionalização e na 

digressão nacional, razão pela qual 

vamos fazer mais digressões fora de 

Portugal na próxima temporada. Te-

mos um projeto denominado “Rede 

Eunice”, amadrinhado pela Eunice 

Muñoz, e que envolve espetáculos 

em vários teatros municipais do con-

tinente e ilhas. Percebemos que há 

uma grande assimetra entre o litoral 

e o interior, que queremos combater.

SONHOS POR 
CONCRETIZAR

Que peça é que ainda não levou 

à cena, mas gostaria?

Será sempre a próxima peça. No 

meu caso, enquanto artista, há 

dois textos que me assombram 

O Teatro Nacional abriu por-

tas em 13 de abril de 1846, no 

decorrer das comemorações 

referentes à passagem do 27.º 

aniversário da rainha D. Maria 

II, razão pela qual recebeu o seu 

nome. 

Na inauguração foram apresen-

tados o Magriço, um drama his-

tórico em cinco atos, e os Doze 

de Inglaterra, um original de Ja-

conto Aguiar de Loureiro.

Em 1964, o Teatro Nacional foi 

palco de um incêndio devas-

tador, que apenas poupou as 

paredes exteriores e a entrada 

do edifício, o qual, depois de re-

construído, reabriu em 1978.

Teatro com história

linguagem atual. Em setembro tive-

mos uma abertura de temporada e 

estreia absolutamente fenomenais, 

com a peça “Lear”, um espetáculo 

a partir de “King Lear”, de William 

Shakespeare, numa encenação de 

Bruno Bravo. Depois há um outro 

lado da programação que tem a 

ver com a promoção da escrita em 

português. Uma boa parte dos es-

petáculos que apresentamos, tanto 

na sala grande como na pequena, 

são de dramaturgos portugueses, 

muitas vezes textos inéditos. Damos 

igualmente muita atenção à infân-

cia e à juventude e somos parceiros 
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E  | Entrevista

Lisboa tem regras 
e vivências que 
são só suas e que é 
preciso preservar 
e, neste aspeto, 
acho que a cultura 
e as artes têm 
também um papel 
fundamental 
porque, apesar 
de globais, são 
profundamente 
locais e atentas 
àquilo que é a 
alma de um lugar, 
a sua essência

há muito tempo: “Otelo”, de Sha-

kespeare, e “Woyzeck”, de Georg 

Büchner. Por que ainda não os 

levei à cena? Acho que ainda não 

tenho capacidade para o fazer, 

pelo menos não tão bem quanto 

gostaria. 

O que é que falta para dar esse 

passo?

Falta aprender mais. Estou convicto 

que por muita experiência que se 

tenha como artista, o nível de in-

segurança não diminui. É evidente 

que hoje tenho mais experiência 

do que há 19 anos quando me es-

treei. Sei também que tenho mais 

experiência e capacidade do que 

há dois anos, quando  aqui entrei e 

comecei a dirigir o Teatro Nacional 

D. Maria II. Mas, ao mesmo tempo, 

sei igualmente que o meu nível de 

exigência é maior e que a criativi-

dade de um artista e a qualidade 

de um espetáculo estão diretamen-

te ligadas ao risco que se corre. De 

cada vez que se faz uma peça, 

há que aprender a fazê-la, é um 

desafio, um desafio permanente. 

Envolve um nível de mistério e de 

desconhecimento que torna cada 

espetáculo em aprendizagem. 

E eu sempre fui muito seduzido por 

esta ideia.
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O mais 
impressionante 
desta era tecnológica 
é a velocidade com 
que estas novas 
oportunidades 
e experiências estão 
a emergir

O Homem consegue hoje fazer “truques” que, 

há 50 anos, nem os ilusionistas conseguiriam 

imaginar. Equipados com pequenos dispositivos, 

somos capazes de aceder à informação de uma 

vida em apenas um segundo; falar com qual-

quer pessoa em qualquer parte do mundo e 

quando quisermos; e partilhar experiências com 

amigos a quilómetros de distância. Podemos 

ainda recorrer a soluções de Realidade Virtual 

e “viajar” para continentes que levaram anos 

a explorar ou, através de um portátil, aceder 

a mais conhecimento do que até a mais pres-

tigiada biblioteca pode alguma vez ter. Mas o 

mais impressionante desta era tecnológica é a 

velocidade com que estas novas oportunidades 

e experiências estão a emergir. 

No início dos anos 50, poucos eram os computa-

dores existentes, sendo que os poucos exempla-

res ocupavam uma sala inteira, pesavam perto 

de uma tonelada e custavam o equivalente a 

milhões de euros. Algumas décadas depois, 

quando os telemóveis ficaram comercialmente 

disponíveis, estes pesavam mais de um quilo-

grama e custavam milhares de euros. Nessa al-

UM NOVO PARADIGMA

A FUSÃO DA HUMANIDADE 
COM A TECNOLOGIA
As próximas três décadas farão parte da era 
tecnicamente mais perturbadora da história humana, 
na qual surgirá um novo paradigma capaz de 
juntar virtualmente e biologicamente o Homem e a 
Tecnologia. Esta é a conclusão do livro “Merge – the 
closing gap between technology and us”, da network 
de planeamento e compra de media PHD, onde são 
apresentadas as tendências que irão impactar todas 
as indústrias e as consequentes transformações sociais.
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tura, qualquer pessoa com a “sorte” de possuir 

“um destes tijolos” tinha que o carregar durante 

10 horas para fazer uma chamada de apenas 

meia hora. Até ao início dos anos 90 – há menos 

de 30 anos – apenas 10 milhões de pessoas no 

mundo podiam aceder à internet – não existiam 

motores de busca, navegadores ou aplicações 

e o conceito de smartphone era um sonho dis-

tante na cabeça até dos empreendedores mais 

visionários. 

O rápido progresso a que assistimos hoje é, por 

isso, “quase inacreditável”. O desempenho do 

mais simples computador aumentou um trilião 

de vezes e agora está em biliões de lares em 

todo o mundo. E até os nossos smartphones são 

mais poderosos do que os computadores que a 

NASA usou para colocar Neil Armstrong na lua. A 

conectividade passou de 10 milhões de pessoas 

para mais de 3 biliões. Os nossos computadores, 

telefones, carros, relógios e casas estão ligados 

à internet – alpinistas no topo do Monte Everest 

podem usufruir de uma conexão 4G super rá-

pida; marinheiros podem usar internet de alta 

velocidade para ligar para casa; astronautas po-

dem ligar-se à web.

Hoje, mais do que nunca, a tecnologia é uma 

parte inseparável das nossas vidas. Mais de 3,8 

bilhiões de pessoas no mundo já têm acesso à 

internet – 25% dos jovens portugueses passa 

mais de 6 horas online e, no segundo trimestre 

deste ano, 4,52 milhões de portugueses ace-

deram a lojas online a partir dos seus compu-

tadores. O desejo de estar permanentemente 

online é já uma realidade do nosso quotidiano 

e, no futuro, este desejo continuará a crescer. 

Chegaremos assim a um momento em que de-

penderemos tanto de conectividade como de 

oxigénio. E, para corresponder a esta depen-

dência, serão desenvolvidos inúmeros disposi-

tivos cuja função será a de nos manter ligados 

24 horas por dia. 

Mas o que podemos fazer hoje para nos pre-

paramos para esse futuro? O livro “Merge – The 

closing gap between technology and us”, aca-

bado de lançar pela PHD, explora as implicações 

da inteligência artificial no nosso dia a dia, apon-

tando as tendências para todas as pessoas/con-

sumidores, marcas e empresas que se querem 

preparar para uma nova era em que o relacio-

namento da humanidade com a tecnologia se 

tornará intrínseco. 

APERTEM OS CINTOS

Este ritmo de evolução levou-nos de um mundo 

sem ecrãs para uma era dominada por dispositi-

vos, em pouco mais de 50 anos. Mas esta rápida 

evolução não mostra sinais de desaceleração. 

Na verdade, está a acelerar. 

O diretor de engenharia da Google, Ray Kurzwell, 

defende que a tecnologia não está a evoluir de 

forma linear, mas a avançar exponencialmente. 

“Não se trata de experienciarmos 100 anos de 

progresso no século 21”, escreveu num ensaio, 

“mas sim de testemunharmos na ordem de vin-

te mil anos de progresso”. Por outras palavras, 

devido a este crescimento exponencial, os avan-

ços realizados nas próximas décadas multiplicar-

se-ão tão rapidamente que irão anular todos os 

desenvolvimentos do século XX – o período que 

nos trouxe o automóvel, o avião, a televisão, os 

antibióticos, o PC, a internet e a energia nuclear.
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A continuar a este ritmo, na próxima década, 

mais de um bilião de pessoas ficará online, du-

plicando o número de utilizadores na internet. 

A conectividade também se expandirá aos dis-

positivos e não serão apenas os nossos ecrãs 

que se ligam à internet, serão quase todos os 

objetos que possuímos. Na verdade, prevê-se 

que 80 biliões de dispositivos serão conectados 

à internet até 2025, em comparação com os 11 

biliões de hoje.

No entanto, a maioria da inovação que iremos 

experienciar é ainda muito difícil de prever. De 

que maneira o amadurecimento do campo da 

nanotecnologia vai impactar-nos? Como é que a 

vai ser a sociedade quando descobrirmos como 

conectar os nossos cérebros à cloud? E como é 

que os governos vão legislar os próximos 30 

anos de avanços tecnológicos? Poucos consegui-

ram prever o crescimento dos smartphones nos 

anos 80, e o mesmo se aplica hoje quando se 

procura prever o que está para chegar. 

Contudo, uma coisa é certa: o sucesso tecnoló-

gico do passado ajudou-nos a ultrapassar res-

trições específicas – seja a restrição física de 

apenas poder estar num local de cada vez, ou 

a restrição emocional de não poder comuni-

car com os entes queridos. E, olhando para o 

futuro, é altamente provável que os humanos 

continuem a usar a tecnologia como uma for-

ça libertadora – como algo que pode ajudar a 

libertar de todos os tipos de restrições do dia a 

dia. Esta ideia, combinada com considerações a 

nível financeiro (por exemplo, se determinada 

tecnologia é capaz de gerar dinheiro?), pode ser 

usada como uma estrutura para ajudar a prever 

quais tecnologias que se manterão e quais as 

que não progredirão. 

ACABAR COM A LACUNA

Outro aspeto do futuro que se pode prever é o 

nosso relacionamento com a tecnologia. Muitos 

de nós está profundamente dependente dos 

dispositivos; passamos mais tempo a olhar para 

ecrãs do que “lá para fora”; raramente estamos 

sem os nossos smartphones, e este desejo de 

estar permanentemente online vai continuar a 

crescer. A maneira como acedemos à internet 

pode mudar; os telefones podem tornar-se, por 

exemplo, em óculos inteligentes. Mas seja onde 

for que a tecnologia nos leve, o objetivo será o 

mesmo: manter-nos conectados a cada segundo 

do dia.

À medida que aumentamos o tempo que pas-

samos no mundo virtual, os dispositivos come-

çam a estar mais embutidos nas nossas vidas. 

“Às vezes, a tecnologia parece que tem a nossa 

mente – e a nossa consciência” –, defende a 

PHD, mas nas próximas duas décadas, isto tor-

nar-se-á mais evidente. As máquinas vão tornar-

se tão inteligentes quanto o Homem e à medida 

que a lacuna se fecha, chegaremos a um ponto 

em que nos tornamos indistinguíveis. Tecnologia 

e humanidade vão – simbólica e literalmente – 

fundir-se.

ESTAR PREPARADO

Este novo mundo também ameaça, entre outras 

áreas, o marketing moderno, tal como o conhe-

cemos. Muitas decisões começarão a tornar-se 

mais automáticas, as marcas vão dar por si a ter 

que criar estratégias para influenciar um algorit-

mo em vez de um humano. 

A “fusão” não é, de modo algum, uma lista 

exaustiva das tecnologias que vão moldar o 

nosso futuro. Em vez disso, o foco deve estar 

nos avanços específicos que provavelmente 

afetarão como as pessoas interagem com as 

marcas. Será, por isso, preciso estabelecer as 

implicações urgentes para a indústria e ofe-

recer orientações sobre como os marketeers 

podem influenciar, aproveitando as tecnologias 

do nosso tempo. 

Muitas decisões 
começarão a tornar- 
-se mais automáticas, 
as marcas vão dar 
por si a ter que criar 
estratégias 
para influenciar 
um algoritmo em vez 
de um humano
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Conhecido enquanto centro de interpretação de-

dicado à História da capital portuguesa, o Lisboa 

Story Centre é também o espaço indicado para a 

conhecer o contexto social e cultural da cidade. 

Com programas e atividades direcionadas para o 

público escolar, e também para as famílias, visitar 

este equipamento cultural é embarcar numa via-

gem onde se vive e se sente Lisboa. Com um com-

promisso com a educação, o Lisboa Story Centre 

propõe assim uma viagem no tempo, percorrendo 

20 séculos à descoberta das memórias da cidade 

alfacinha, através de suportes multimédia e de 

uma cenografia envolvente. A pensar no público 

escolar desde o ensino pré-escolar ao ensino se-

cundário, há atividades para todos os gostos: Delí-

cias de Lisboa, onde é possível aprender a deco-

rar bolos e bolachas com pasta de açúcar, corantes 

e cola comestível, com inspiração nas histórias da 

cidade de Lisboa; Nau Magnete, onde se pinta 

figuras que remetem para o tempo dos Descobri-

mentos, quando Lisboa era o ponto de partida para 

a descoberto do mundo e, na Ribeira das Naus, 

ganhavam forma e altura as naus que levavam 

os portugueses a novas e diferentes terras e gen-

tes; Corvos de Lisboa, um workshop de origami 

inspirado na história de D. Afonso Henriques, que, 

segundo a história, recuperou as relíquias de S. Vi-

cente com a ajuda de um bando de corvos; Lisboa 

com Histórias, trata-se de um projeto que aposta 

no potencial expositivo da cenografia e das mario-

netas para dar a conhecer a história da cidade de 

Lisboa – Afonso Henriques, o conquistador; Até à 

Índia e A Passarola Voadora são os três temas que 

correspondem a períodos distintos e marcantes 

da história da capital. Mas há mais: o Lisboa Story 

Centre organiza ainda festas de aniversário para 

que as crianças possam comemorar o seu dia de 

anos com os amigos de forma divertida e conhecer 

a história da cidade de Lisboa. 

O Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, é 

o palco da 49.ª edição da ModaLisboa, que, sob 

o tema Luz, decorre entre os dias 5 e 8 de ou-

tubro, com as propostas para a primavera/verão 

de 2018. Depois de seis anos no Pátio da Galé, e 

de uma paragem no Centro Cultural de Belém, o 

evento de moda mais esperado do ano em Lis-

boa chega ao renovado Pavilhão Carlos Lopes, e 

olha de outra forma para a luz que irradia sobre a 

cidade. Este ano, a organização pretende home-

nagear o capital criativo da moda e, ao mesmo 

tempo, homenagear a cidade de Lisboa através 

dessa “luz criativa que nunca se apaga e que 

continua a orientar-nos”. “Uma luz que é tanto 

tendência e talento, como reflexo e reflexão. 

Uma luz que ilumina o caminho e estimula as 

ideias, a luz como fonte de inspiração, fluxo de 

energia e razão de debate”, defende a organiza-

ção. Sob o tema Luz, o primeiro em português, a 

ModaLisboa promete uma edição “com um brilho 

particular”, inspirando-se na luz de Lisboa, que, 

defende, “é uma espécie de Património Imaterial 

LISBOA STORY CENTRE

A PENSAR NOS MAIS NOVOS NO NOVO ANO LETIVO

PAVILHÃO CARLOS LOPES  

O PALCO DA MODA 

da nossa humanidade”. Estando o Pavilhão Carlos 

Lopes rodeado de verde, alguns dos desfiles in-

vadem os jardins circundantes, com o objetivo de 

criar dinâmicas de moda para além do espaço do 

Pavilhão. A ModaLisboa é uma iniciativa conjunta 

da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação 

ModaLisboa, com o apoio da Associação Turismo 

de Lisboa.
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Marcado pela simplicidade e despojamento, tí-

picos dos princípios dos frades franciscanos, para 

quem este local de culto foi construído no século 

XVI, o Convento dos Capuchos é considerado um 

dos mais belos e românticos monumentos do 

concelho de Almada. Antigo convento da Ordem 

de São Francisco, foi edificado em 1558 a pedi-

do de Lourenço Pires Távora, 4.º Senhor da Casa 

e Morgado de Caparica, que mandou erguer o 

edifício para alojar a comunidade religiosa que, 

anteriormente, aí se havia instalado por ali te-

rem encontrado o lugar ideal para uma vida de 

meditação e retiro. 

A ARQUITETURA 

Destinado a albergar um grupo de 40 frades, 

que se vestiam de burel com capucho alongado, 

ganhou o nome destes que foram os seus pri-

meiros habitantes. Com esta finalidade, o piso 

inferior do Convento dos Capuchos dispunha de 

espaços ligados ao culto, refeitório, cozinha, dis-

pensa, lagar, adega e celeiro. 

Em 1630, o edifício foi alvo de obras de amplia-

ção e beneficiação, cuja intervenção acrescen-

tou a igreja e o alpendre, estimando-se que foi 

também nessa data que se introduzira o reves-

timento a azulejos. 

A fachada principal apresenta um triplo pórtico 

de colunas simples, com arco ao centro e grades 

de ferro forjado formando a galilé (ou alpendre) 

que permite o acesso ao corpo da capela. Ain-

da na fachada, é possível observar os símbolos 

da Ordem Franciscana, bem como o escudo das 

armas dos Távoras. O corpo central da fachada 

é rematado com uma cimalha de duplo recorte 

com ornamentação vistosa e um nicho atual-

mente ocupado pela imagem de Santo António. 

No interior do edifício destaca-se a igreja, de 

uma só nave, onde estão as imagens de S. Fran-

cisco de Assis e de S. Domingos, fundadores das 

ordens mendicantes. Na capela-mor surge um 

CONVENTO DOS CAPUCHOS 

UM DOS MAIS BELOS E ROMÂNTICOS 
MONUMENTOS DE ALMADA
Local de culto construído no século XVI segundo princípios dos frades 
franciscanos, o Convento dos Capuchos mantém a sua essência. Mais de 400 
anos depois, a paz propícia à meditação e ao isolamento procurados pelos 
seus primeiros habitantes ainda caracterizam aquele espaço que, em Almada, 
com um vista privilegiada sobre o mar, o rio Tejo, e a poucos minutos de 
Lisboa, é de visita obrigatória para amantes do património e natureza.

altar, em talha, originário da Ordem do Carmo, 

que integra uma escultura da Nossa Senhora 

da Conceição, da autoria do Mestre Domingos 

Soares Branco. Junto ao altar-mor encontra-se a 

sepultura de Lourenço Pires de Távora, fundador 

do Convento dos Capuchos, falecido em 1573. 

A HISTÓRIA 

O declínio do convento coincide com a queda da 

Casa dos Távoras, com família a ser perseguida 

por Marquês de Pombal e executada a 13 de 

janeiro de 1759, sob acusação de terem conspi-

rado para assassinar o rei D. José I de Portugal. 

Foi, assim, o princípio do fim do espaço como 

local de culto, sendo que à data da extinção das 

ordens religiosas, em 1834, residiam na casa 

apenas nove frades. O Convento dos Capuchos 

foi, então, suprimido por portaria imperial, as-

sinada pelo Duque de Bragança. A partir dessa 

data, passou por vários proprietários, degradan-
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Mais de 400 anos 
depois da sua 
edificação, 
o Convento 
do Capuchos, além 
da traça original, 
mantém a paz, 
propícia à meditação 
e ao isolamento 
procurados pelos 
seus primeiros 
habitantes

do-se ao longo dos anos, até ser adquirido pela 

Câmara Municipal de Almada em 1950. Após ter 

sido alvo de algumas transformações, a autar-

quia inicia, em 2000, a requalificação do espaço, 

investindo na profunda intervenção de recupera-

ção e restauro do monumento, procurando res-

peitar a traça original. Além da reconstrução do 

edifício principal, recorreu-se a técnicos especia-

lizados para restaurar a talha dourada da igreja, 

os painéis de azulejos do século XVIII, as ma-

deiras e demais elementos históricos existentes. 

De acordo com a autarquia, a prioridade foi a de 

respeitar o edifício do século XVI, criando simul-

taneamente condições para transformar o Con-

vento dos Capuchos no moderno equipamento 

cultural que é hoje, sendo espaço de diversos 

espetáculos, particularmente na área da música. 

Localizado na área da Paisagem Protegia da Ar-

riba Fóssil da Costa da Caparica, desfruta de um 

vista privilegiada sobre o Atlântico, permitindo 

uma perspetiva diferente sobre Lisboa. A partir 

Os espaços verdes que rodeiam o Convento 

dos Capuchos são parte da sua inegável beleza. 

Local onde impera o silêncio, apenas interrom-

pido pelo grasnar dos patos que o habitam, o 

Jardim dos Capuchos é o lugar ideal para um 

calmo passeio no meio da natureza. Num pri-

meiro patamar, é possível encontrar uma es-

pécie de oratório, minuciosamente decorado 

com conchas, pedrinhas e cacos de porcelana 

e vidro. Continuando a caminhar, descobre-se 

o lago onde patos e gansos fazem as alegrias 

dos mais novos. Seguindo o chamamento des-

tes animais, surge um pórtico, romanticamente 

coberto de hera que dá acesso a um segundo 

patamar, também este com um pórtico, mas 

desta vez decorado com azulejos azuis e ama-

relos. Ultrapassando-o, descobre-se umas es-

cadas que encaminham até a um lugar onde 

a copa das árvores deixam entrar a custo os 

raios de sol. Ao seguir caminho, chega-se a 

uma construção caiada de branco, uma espécie 

de corredor, onde é possível disfrutar de uma 

paisagem deslumbrante em que cada jane-

la oferece uma vista impressionante sobre a 

frente atlântica. Ao fundo, encontra-se a Nossa 

Senhora da Boa Viagem, ali edificada para ilu-

minar o caminho dos barcos que outra enfren-

taram os perigos do mar. Ao subir a escadaria 

desta construção, pode-se ver a mesma paisa-

gem mas do alto de um miradouro, de onde 

se avista a imponência da Serra de Sintra, o 

imenso oceano banhando as terras da Costa e 

o ousado Cabo Espichel entrando mar adentro. 

Aqui, encontra-se o monumento que evoca 

Pablo Neruda, da autoria de José Aurélio. “Mil 

Olhos” é o nome desta instalação, encomen-

dada pela Câmara Municipal de Almada no 

âmbito das comemorações dos 100 anos do 

nascimento deste poeta chileno. Daqui avista-

se o oceano que os portugueses cruzaram para 

acrescentar novos mundos ao Mundo. A natu-

reza, a história e a cultura esperam-nos neste 

jardim intemporal, onde o silêncio se bebe e a 

paisagem nos marca.

Um jardim intemporal 

do Convento dos Capuchos é assim possível ver 

a cidade das sete colinas e toda a Região, desde 

a Serra de Sintra, a baía de Cascais, o Bugio, a 

Torre de S. Julião até à Serra da Arrábida e ao 

Cabo Espichel. Mais de 400 anos depois da sua 

edificação, o Convento do Capuchos, além da tra-

ça original, mantém a paz, propícia à meditação 

e ao isolamento procurados pelos seus primeiros 

habitantes. Todo o ambiente envolvente, com a 

vista sobre o mar, e rodeados de fantásticos jar-

dins, afastado da azáfama dos grandes centros, 

mas a poucos minutos de Lisboa, faz do Convento 

dos Capuchos um local de visita obrigatório para 

quem gosta de aliar história e natureza. 
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“Numa manhã ensolarada, nas ruas do bairro 

lisboeta de Santos ecoam os sons metálicos da 

construção. As redes e os andaimes cobrem as 

fachadas de muitos dos angustiados edifícios 

deste bairro histórico”. Assim começa a CNN – 

que já anteriormente elogiara a vida lisboeta 

afirmando ser a cidade mais cool da Europa –, 

num artigo publicado online a 7 de agosto, em 

que o canal norte-americano aponta a forma 

como a austeridade impulsionou a criatividade 

em Lisboa. 

Desde logo, Mairi Mackay, a jornalista da CNN 

sediada em Londres que escreveu o artigo, 

destaca o processo de reconstrução que está 

a ter lugar nos bairros históricos de Lisboa, de 

onde sobressaem os edifícios recém-remode-

lados “com fachadas brilhantes revestidas a 

‘azulejo’”, onde cafés modernos, lojas de de-

sign e galerias de arte vivem lado a lado com 

as tradicionais padarias, livrarias e “restauran-

tes peculiares”. 

Por toda a cidade, continua a jornalista, as cal-

çadas e os tradicionais elétricos estão em “al-

voroço” com um número cada vez maior de 

visitantes que absorvem o seu ritmo relaxado 

e encanto do velho mundo. 

Continuando a elogiar a cidade, diz a jornalista 

que “para todos os lados que se olhe, é claro 

que Lisboa está em alta – e parte da sua atrati-

vidade vem da cena cultural e artística que, até 

há relativamente pouco tempo, foi um segredo 

bem guardado”. 

A popularidade da cidade das sete colinas é 

desde logo justificada com a inauguração do 

MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnolo-

gia, que aconteceu em outubro do ano passado, 

e com a ARCO Lisboa, a Feira Internacional de 

Arte Contemporânea, que realizou em maio a 

segunda edição em Lisboa, com a jornalista a 

apontar ambos como responsáveis por trazer os 

amantes da arte e da cultura para a cidade. “São 

parte da nova energia da cidade, atraindo cria-

tivos estrangeiros de outras capitais europeias 

e fazendo portugueses voltar para o seu país”. 

Mas há muitos mais motivos para explicar por 

que Lisboa é “o novo spot da cultura”, e a CNN 

sublinha quatro: 

CNN

LISBOA, A NOVA BERLIM
Lisboa continua a conquistar a imprensa estrangeira, que tem 
destacado as suas características únicas. Depois do The Observer, 
The Telegraph, The Indepedent e até da Monocle, é a vez da 
CNN se deixar levar pelos encantos da cidade alfacinha. “A nova 
Berlim” é assim que o canal norte-americano caracteriza a capital 
portuguesa, elogiando o seu panorama criativo e cultural.

UMA AMBICIOSA 
CENA ARTÍSTICA

“No bairro pitoresco de Lisboa, Belém, junto 

à frente ribeirinha do vasto rio Tejo” situa-se 

o MAAT. Desenhado pela arquiteta Amanda 

Levete, e inaugurado a 5 de outubro do ano 

passado, o mais recente marco da cidade 

“é já extremamente popular”. E “é também 

símbolo da ambição de Lisboa pelas artes”, 

aponta a jornalista da CNN. 

Para o comprovar, Mairi Mackay apoia-se na 

visão de criativos e de empreendedores que 

apostaram em Lisboa e contribuem para o 

panorama artístico que se vive na cidade. Um 

deles é o diretor do MAAT, Pedro Gadanho, 

para quem esta é uma altura interessante 

para inaugurar um novo museu devido ao 

afluxo de novos artistas na cidade. “O que se 

tem visto nos últimos anos é que há artistas 

que procuram espaços em Lisboa desde que 

Berlim e Londres se tornaram cidades dema-
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siado caras”, afirma Pedro Gadanho. Além 

disso, continua, “muitas pessoas apercebe-

ram-se de que têm aqui um país que é segu-

ro, que tem uma grande qualidade de vida, 

está bem conectado aos centros europeus – a 

duas horas de avião – e isso cria uma certa 

atratividade para a cidade, o que, claro, é um 

convite para os artistas”, assegura o diretor 

do museu. 

Pedro Gadanho é, ele próprio, um exemplo 

do “ressurgimento” da cidade de Lisboa – 

deixou um trabalho “de prestígio” como 

curador no MoMA, em Nova Iorque, para 

retornar a Portugal e liderar o MAAT, espe-

rando aproveitar “a nova mistura da cida-

de” para tornar o museu numa plataforma 

de divulgação da arte portuguesa para uma 

audiência internacional. “Estamos realmente 

emprenhados em aproveitar essa oportuni-

dade para promover o crescimento da cena 

artística em Lisboa”, afirma. 

A NOVA BERLIM? 

“Lisboa é o novo hotspot da cultura impro-

vável”. Assim descreve a jornalista do CNN, 

ressalvando o facto de a cidade ainda estar 

em fase de recuperação, após a “brutal” crise 

financeira que atingiu Portugal em 2010.

Mas a austeridade “não foi apenas negati-

va”, segundo Mairi Mackay, “criou muitas 

das mesmas condições que atraíram artistas 

e criativos para Berlim no final da década”. 

Condições como o aluguer acessível de ca-

sas, a alimentação e edifícios vazios, a par de 

uma população que fala bem inglês e onde 

ascende uma forte cena artística. 

Um panorama que, segundo aponta a jor-

nalista, já “há dois ou três anos” tem vindo 

a conquistar artistas de outras geografias. A 

melhoria da economia e do modo de vida 

em Portugal também começaram a atrair 

novamente os portugueses que deixaram o 

país durante a recessão. O cineasta e artista 

visual David Tutti dos Reis é exemplo disso 

mesmo – trocou Lisboa por Londres durante a 

crise, tendo regressado à cidade alfacinha há 

dois anos trabalhando agora no hub criativo 

Todos, que fica na zona mais oriental de Lis-

boa. “Sinto-me mais inspirado pela vida em 

geral ao estar aqui… O estilo de vida lisboeta 

não tem aquela pressão que nos pode en-

louquecer”, afirma Dos Reis. “Hoje em dia”, 

continua, “há muitas oportunidades de traba-

lho no campo criativo em Lisboa. Vejo uma 

grande diferença desde que parti em 2013”. 

Uma realidade que, de acordo com a jorna-

lista, se deve “ao espírito empreendedor que 

a falta de oportunidades fez nascer entre os 

portugueses”. 

“Para todos 
os lados que se 
olhe, é claro 
que Lisboa 
está em alta 
– e parte da sua 
atratividade vem 
da cena cultural 
e artística que, até 
há relativamente 
pouco tempo, 
foi um segredo 
bem guardado”
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BAIRROS CRIATIVOS 

O designer gráfico Frederico Mancellos foi um 

dos responsáveis pelo hub criativo Todos, que 

cofundou em 2013 enquanto Portugal lidava 

com a recessão, aponta a jornalista. Frederico 

tinha cada vez “menos e menos” trabalho e, por 

isso, juntou-se ao sócio Frederico Miranda para 

construírem algo próprio – e convidar outros 

criativos a trabalharem com eles. 

Encontraram um “espaço gigante” num edifício 

no Poço do Bispo, na zona industrial da cidade, e 

“investiram cada cêntimo para o renovar”. Hoje, 

este hub é a casa de 62 criativos independentes 

“de todos os tipos” – fotógrafos, editores, enge-

nheiros de som, web designers, maquilhadores, 

restauradores de mobiliário – todos a trabalhar 

lado a lado sob o mesmo teto fazem todo o tipo 

de produção criativa, desde videoclipes a cam-

panhas de publicidade. “Somos uma pequena 

economia aqui (em Todos) e estou orgulhoso 

por dizer que trabalhamos juntos e ganhamos 

dinheiro com isso”, diz Mancellos. 

No vizinho bairro de Xabregas, de acordo com 

a curadora Laia citada pela jornalista da CNN, 

“um espírito semelhante transformou esta na 

nova zona cultural de Lisboa, onde antigos ar-

mazéns são agora locais de artistas que dão vida 

ao bairro”. Tais como, a Galeria Filomena Soares, 

Murias | Centeno e o localmente reconhecido 

Bregas, um estúdio onde os artistas João Pedro 

Vale e Nuno Alexandre Ferreira promovem fins-

de-semana abertos. Alvalade, apontado como 

outro hotspot da arte, é “a casa da respeitada 

galeria de Vera Cortes”. Duas novas galerias in-

ternacionais – Miesterravalbuena, de Madrid, e 

Monitor, de Roma – também ali abriram espa-

ços, em maio deste ano. 

À CONQUISTA DE NOVOS 
COLECIONADORES 
PARA A CIDADE 

“Uma das causas do renascimento cultural é 

que existem novas galerias abertas em Lisboa”, 

disse, à jornalista da CNN, Carlos Urroz, diretor 

das feiras ARCO Madrid e ARCO Lisboa.

A comprovar a aposta na criatividade, a ARCO 

Lisboa, a Feira Internacional de Arte Contem-

porânea, que, após o sucesso da primeira edi-

ção regressou em maio à capital portuguesa 

para organizar novamente aquele que é o 

grande evento artístico e social, teve este ano 

uma nova seção. Chamada “Abertura”, dedi-

cava-se a galerias jovens, “muitas vezes fun-

dadas por curadores que trabalharam no exte-

rior e trazem consigo uma rede internacional”. 

Dirigido por Mikael Larsson, o Hawaii-Lisbon, 

que abriu em outubro de 2016, foi uma das 

galerias participantes da feira. Larsson dirigiu 

uma galeria em Londres durante sete anos an-

tes de decidir voltar para Portugal.

“Portugal é conservador em tantas maneiras e 

eu quero fazer parte de uma mudança”, afir-

ma Larsson. Parte disso, explica, é porque há 

poucos colecionadores no país e “estes nem 

sempre estão na vanguarda do que realmen-

te está a acontecer no mundo da arte a nível 

internacional”. Considera assim que “a ARCO 

é ótima para a cidade” e ambiciona que tam-

bém o seja para o mercado, ao trazer novos 

colecionadores, diretores de instituições, crí-

ticos. “Estou confiante de que as coisas estão 

quase a mudar e os mais jovens vão começar 

a colecionar”.

Com o número de novos visitantes a chegar a 

Lisboa pelo panorama artístico, Urroz, da ARCO 

Lisboa, também pensa que este cenário é pos-

sível. O evento, assegura, “trouxe a audiência 

artística internacional para Lisboa”. “Algumas 

pessoas não tinham qualquer conhecimento 

de Portugal. Não só sobre a cena artística, 

mas também sobre a cidade”. 

Os encantos de Lisboa não ficam por aqui, 

sendo estes apenas alguns dos exemplos do 

espírito que continua a conquistar além-fron-

teiras mas os suficientes para que a jornalista 

da CNN termine o artigo confirmando o in-

questionável: Lisboa “está verdadeiramente 

no mapa dos criativos”. 





 | Relatório de Atividades

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

38

R
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

38

AGOSTO 2017

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

38

 | Relatório de AtividadesR  | Relatório de AtividadesR

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 164.º número da Revista Institucional do Turismo de Lisboa. 

Esta publicação foi enviada para os Associados, Delegações do TdP, lista 

institucional do TL, Organismos Oficiais ligados ao turismo, trade do setor, 

imprensa especializada. A Revista tem uma aplicação para iPad.

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

Alojamento 50

Agências de Viagens e Turismo 18

Empresas de Animação Turística 4

Associações Empresariais e Profissionais 2

Casas de Fado 1

Campos de Golfe 8

Museus e Monumentos 2

Passeios e Circuitos turísticos 14

Rent a Car 1

Restaurantes 19

Transferes 10

Transportadoras 2

TOTAL 131

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de agosto foram enviadas 27 propostas de adesão.

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

e nas publicações Follow Me Lisboa e Revista Turismo de Lisboa.

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

>> Mapa de ligações aéreas para Lisboa;

>> Follow Me Lisboa;

>> Bienal AR & PA;

>> Workshops nos EUA e Canadá - Outubro 2017 - Divulgação & Inscrição.
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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
Implementação da campanha online de City Breaks.

REDES SOCIAIS
>> Facebook – 112

>> Twitter – 76

>> Instagram – 56

>> Pinterest – 25

VISITAS AO SITE: 304.119

Relatório de Atividades | R

PARTICIPAÇÃO DO DESTINO EM CERTAMES 
GENERALISTAS (FITUR, ABAV, ITB, WTM 
E MITT)
>> MULTIMERCADOS – Gestão da participação da ARPT Lisboa e do seu 

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

Feiras do TdP;

>> TOURNATUR – Participação de Lisboa na Tournatur em Dusseldorf,  

com balcão integrado no espaço de Portugal.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA

>> AUSTRÁLIA – Revista de bordo “Qantas”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

>> BÉLGICA – Blog “Meersmaak”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

2 elementos;

>> BRASIL – Jornal “O Estado de S. Paulo”. Programa realizado em Lisboa e 

na Região de Lisboa. Presente 1 elemento;

>> ESPANHA – Rádio “RNE”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos;

>> EUA – Blog “Little Black Shell”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;
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>> FILIPINAS – Revista “Mega Magazine”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 15 elementos;

>> HOLANDA – Site “reistipsmetkids.nl”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 4 elementos;

>> HUNGRIA – Revista “Flying is good”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>> ITÁLIA – Jornal “La Reppublica”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>> ITÁLIA – Revista “Donna Moderna”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>> REINO UNIDO – Revista “Downbeat”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>> REINO UNIDO – Blog “GastroGay”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>> RÚSSIA – Revista “Titanium”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

2 elementos.

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS

>> ALEMANHA – Fam trip TUI City Breaks – DE. Presentes 2 participantes. 

Programa realizado em Lisboa.

APOIO MEIOS DE COMUNICAÇÃO

>> ALEMANHA – Revista “Weltkunst”;

>> ARGENTINA – Revista “Lugares”;

>> ÁUSTRIA – Jornal “Die Furche”;

>> ESPANHA – Blog “Viajar a Tope”;

>> EUA – Blog “American Express“;

>> EUA – Site “CNN.com”;

>> EUA – Guia “Fodor’s”;

>> EUA – Jornal “NY Post”;

>> EUA – Jornal “USA Today”;

>> EUA – Revista “Jetsetter”;

>> EUA – Lindsay Tigar – freelancer;

>> FINLÂNDIA – Guia “Klaava”;

>> FRANÇA – Revista “Fashion & Tendances”;

>> FRANÇA – Guia “Louis Vuitton”;

>> REINO UNIDO – Revista “City AM”;

>> REINO UNIDO – Revista “Travel Weekly”.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PROMOÇÃO E APOIO A CONGRESSOS E INCENTIVOS
>> Conferência Ciências Médicas 2022 – Candidatura de Lisboa;

>> Congresso Ciências Educação 2022 – Candidatura de Lisboa;

>> Congresso Internacional 2021 – Candidatura de Lisboa;

>> Evento Internacional 2019, 20 e 21 – Candidatura de Lisboa;

>> Congresso Médico 2018 – Candidatura de Lisboa;

>> Congresso Engenharia 2023 – Candidatura de Lisboa.

APOIO A EDIÇÕES EM LISBOA
>> SIU 2017;

>> 63rd Annual Meeting of the Paediatric Pathology Society 2017;

>> Evento Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 2017.

FUNDO DE APOIO A CONGRESSOS
>> TDP = 7

>> TL = 4

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>> MERCADO REINO UNIDO – Ação iniciativa do LCB em parceria  

com events by tlc. Presentes 10 buyers MI. Programa realizado na Região 

de Lisboa (Lisboa, Cascais e Sintra).

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

produção de banners.
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PROMOÇÃO 
GOLFE

CAMPANHA DE PUBLICIDADE ESPECÍFICA
Acompanhamento do desempenho da campanha online.

PROMOÇÃO DE OUTROS PRODUTOS

BIRDWATCHING
Acompanhamento da campanha de imprensa e online.

PLANO DE COMERCIALIZAÇÃO 
E VENDAS

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

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

Feiras do TdP.

LISBOA INVITES (MI)
>> ESID 2018.

MELHORIA DA INFORMAÇÃO 
E QUALIDADE DE SERVIÇO

PRODUTOS PARA TURISTAS

LISBOA STORY CENTRE: 9.111 VISITANTES

ARCO DA RUA AUGUSTA: 27.620 VISITANTES

INFORMAÇÃO TURÍSTICA

TURISTAS ATENDIDOS: 389.727

LISBOA: 263.204

SINTRA: 115.371

ERICEIRA: 8.728

ARRÁBIDA: 2.424

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 343

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO  
DE EXPERIÊNCIAS MULTICENTRALIDADE

LISBOA CARD: 24.463 CARTÕES VENDIDOS

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO  
DA CENTRALIDADE DE SINTRA

EQUIPAMENTO “MITOS E LENDAS DE SINTRA”: 1.138 VISITANTES
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TAP PORTUGAL

COMPANHIA AÉREA 
COM RESULTADOS 
RECORD
A TAP atingiu um novo recorde. A transportadora aé-

rea transportou, em julho, 1,4 milhões de passagei-

ros, o maior número de sempre atingido num único 

mês. Face ao ano anterior, a companhia cresceu 

21%, tendo transportado mais 247.525 passageiros 

do que em julho de 2016. No dia 29 de julho, a 

TAP atingiu mesmo o maior número de passageiros 

num só dia, com 49.621 passageiros transportados. 

Para estes resultados contribuiu o crescimento do 

mercado europeu, com um aumento de 152 mil 

passageiros face ao ano anterior. Na Europa, des-

tacam-se os mercados de Espanha, Reino Unido e 

Alemanha, com crescimentos de tráfego de 42,8%, 

30,7% e 27,9%, respetivamente.  Ainda na Europa, 

segundo a TAP, o destaque vai para o mercado da 

República Checa e Hungria que, impulsionados pela 

abertura da rota de Budapeste, cresceram global-

mente 138%, com um total de 20 mil passageiros 

transportados. Já no mercado interno, a TAP regista 

um aumento de 74% no número de passageiros 

transportados para o destino Açores, o que se tra-

duziu em mais 17 mil passageiros nas rotas para o 

arquipélago. Os resultados recorde alcançados pela 

TAP juntam-se à boa performance da companhia no 

primeiro semestre, somando já mais 1,6 milhões 

de passageiros transportados em 2017 do que no 

mesmo período do ano passado.  

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

Lisboa

Tel.: 218 415 000

www.tap.pt

HOTEL EXPO ASTÓRIA

TRÊS ANOS DE CONQUISTAS

O Hotel Expo Astória acaba de celebrar o 3.º 

aniversário. Uma data para recordar a história 

e assinalar as várias conquistas, que vão des-

de melhorias significativas nas infraestruturas 

e valorização do capital humano, aos esforços 

comerciais que permitiram levar o hotel além- 

-fronteiras. A 15 de agosto de 2014, a unidade 

hoteleira localizada no centro de Lisboa, ad-

quirida pelo grupo EXPO, abria as suas portas 

enquanto Expo Astória. Desde então, conta o 

hotel, multiplicaram-se os trabalhos de ma-

nutenção e de crescimento da unidade com 

o objetivo de responder à crescente procura 

e proporcionar um serviço mais completo e 

próximo do cliente: 22 quartos foram inau-

gurados, os espaços do bar e do restaurante 

foram relançados e duas novas áreas comuns 

foram estreadas, a esplanada e o centro fitness. 

Paralelamente, investiu-se nos sistemas de 

segurança e comunicação e apostou ainda na 

crescente valorização do capital humano, com 

a atribuição de prémios de mérito às diferentes 

equipas, novo fardamento e dinamização de 

ações de formação. “O investimento realizado 

nas infraestruturas, a maior aposta e atenção 

ao público interno e todo o trabalho comercial 

traduziu-se em resultados bastante positivos 

a vários níveis, não só melhorámos o serviço 

prestado, sendo hoje mais próximo do clien-

te, como também se verificou um aumento da 

taxa de ocupação, atingindo no espaço do últi-

mo ano uma média de 90%. Não vamos parar 

por aqui, a fasquia está alta, mas continuare-

mos a trabalhar para superar o que foi alcança-

do até hoje”, afirma o diretor-geral da unidade, 

Gustavo Cavallaro. 

Rua Braamcamp, 10, Lisboa

Tel.: 213 861 317

www.expoastoria.pt 
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PARQUES DE SINTRA – MONTE DA LUA

ESCULTURA 
DO RENASCIMENTO 
ITALIANO REGRESSA 
A MONSERRATE
A Parques de Sintra, no âmbito da recuperação glo-

bal do Palácio de Monserrate, encontra-se a traba-

lhar na sua musealização, tendo adquirido um rele-

vo renascentista em mármore, atribuído a Gregorio 

di Lorenzo, com uma representação escultórica da 

Virgem com o Menino. Esta obra de arte do Renas-

cimento italiano irá, assim, regressar ao Palácio de 

Monserrate, onde chegou a integrar, no passado, o 

valioso acervo do grande colecionador de arte bri-

tânico Sir Francis Cook (1817-1901). De acordo com 

a Parques de Sintra, o relevo renascentista estava, 

no início do século XX, exposto na escadaria interior 

do Palácio de Monserrate, junto a outros relevos da 

coleção, mas em 1946 acabou por ser vendido na 

sequência da dispersão daquele acervo, tendo fica-

do na posse de uma família portuguesa a quem a 

Parques de Sintra agora o adquiriu. Esta compra en-

quadra-se na política de aquisições de obras de arte 

para os acervos dos Palácios geridos pela Parques 

de Sintra, que tem procedido ao restauro integral 

dos seus interiores. “Este é o primeiro grande passo 

de um plano ambicioso para trazer de volta ao Pa-

lácio de Monserrate algumas peças do seu acervo 

original, e não poderíamos ter começado de melhor 

forma”, refere o presidente do conselho de admi-

nistração da Parques de Sintra, Manuel Carrasqueira 

Baptista. A peça será apresenta ao público através 

da exposição “Monserrate Revisitado”, prevista para 

o final deste ano, e que irá reunir peças da antiga 

coleção Sir Francis Cook, hoje na posse de institui-

ções museológicas e de particulares. 

Parque de Monserrate, Sintra

Tel.: 219 237 300

www.parquesdesintra.pt

HOTEL QUINTA DA MARINHA RESORT

PALCO DO PRIMEIRO IRONMAN 
O Hotel Quinta da Marinha, em Cascais, foi o local 

escolhido para acolher os atletas da 1.ª edição do 

IRONMAN 70.3 em Portugal, a prova de triatlo de 

longas distâncias que decorreu no passado dia 3 

de setembro. Localizado a apenas 4kms do ponto 

de partida da competição, apresentava-se como o 

local ideal para “encontrar a tranquilidade crucial 

antes da prova”. Assim, para a receção e esta-

dia dos atletas durante os dias que antecederam 

a prova, o Hotel preparou algumas iniciativas a 

pensar nas exigências e cuidados necessários 

para a boa condição e bem-estar dos participan-

tes. Desde a receção dos atletas com tratamento 

VIP no quarto, onde foram disponibilizados produ-

tos para o dia da prova, até à preparação de refei-

ções pensadas para proporcionar o que cada atle-

ta precisava durante as várias horas de esforço. 

Os atletas puderam ainda usufruir de massagens 

especializadas bem como acompanhamento de 

treinos com especialistas para casa um das fases 

da prova. Para que não faltasse nada a estes atle-

tas, o Hotel disponibilizou ainda um serviço adi-

cional de mecânica especializado em bicicletas. 

Com provas ao longo da Costa Atlântica, os atletas 

puderam usufruir do que de melhor Cascais tem 

para oferecer. 

Rua das Palmeiras, Quinta da Marinha, 

Cascais

Tel.: 214 860 100

www.quintadamarinha.com
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VINIPORTUGAL

UMA VIAGEM PELOS 
VINHOS NACIONAIS 

Descobrir a diversidade dos vinhos portugueses 

através de uma seleção vínica de diferentes re-

giões é o convite da ViniPortugal, através da sua 

Sala de Provas Vinhos de Portugal em Lisboa. 

Espaço que oferece a oportunidade de conhecer 

um vasto conjuto de referências, desenvolvidas 

essencialmente a partir de castas autóctones, 

ou de aprofundar o conhecimento em vinhos, 

participando nas provas temáticas comentadas. 

Vinhos de Portugal, Tawnies versus Colheitas, 

100 anos de Tawnies e Ruby Styles são algumas 

das opções de prova disponíveis. Para os aman-

tes de espumantes, a ViniPortugal disponibiliza 

ainda uma prova única, na qual se convidam os 

participantes a degustar uma série de espuman-

tes portugueses, elaborados com castas nacio-

nais e obtidos através da segunda fermentação. 

No Terreiro do Paço, em Lisboa, é assim possível 

conhecer e provar, num mesmo espaço, vinhos 

de todo o país.

Rua Mouzinho da Silveira, 5, Lisboa 

Tel.: 213 569 890

www.viniportugal.pt

RM GUEST HOUSE

HOTEL 
EM COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 

No primeiro ano de abertura, a RM Guest Hou-

se | The Experience estreia-se nos World Luxury 

Awards. A moda e o conforto estão aliados e 

valeram-lhe a nomeação para as categorias de 

Luxury Guest House e Luxury Boutique Hotel. Esta 

é a única unidade da região de Setúbal a integrar 

a exclusiva lista da competição reconhecida mun-

dialmente, que premeia aqueles que se destacam 

pela excelência das instalações e hospitalidade/

bem servir. As votações dos World Luxury Awards 

terminam a 30 de setembro no site homónimo, 

coincidindo com o mês em que se celebra um 

ano do projeto que nasceu num edifício do século 

XIX, em pleno coração de Setúbal. 

Rua Padre Silvestre Serrão, 8, Setúbal 

Tel.: 265 400 119

www.rmguesthouse.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

CARLOS MOTA 
EM EXPOSIÇÃO 
A Câmara Municipal de Oeiras promove até dia 14 

de outubro, no Centro Cultural Palácio do Egito, a ex-

posição “Found and Findings” da autoria do pintor 

Carlos Mota, que este ano comemora 25 anos de 

carreira. O trabalho de Carlos Mota, visto como o 

artista que pinta a sensação, exprime-se para além 

da tinta, servindo-se do ato de pintar para justificar, 

o que de transcendente as suas obras exprimem. 

Independente do material, ressalta na sua obra, o 

múltiplo, e os cenários idílicos, que conduzem o ob-

servador, para o que de mais íntimo tem dentro de 

si. É uma obra aberta que não encerra um conceito, 

mas sim, que se abre a infinitas interpretações. O 

artista foi já convidado a integrar o acervo perma-

nente da Presidência da República do Brasil, Palácio 

do Planalto, com uma obra em painel de dimensões 

de 80x400cm, tornando-se assim no primeiro ar-

tista contemporâneo estrangeiro e português a ter 

uma peça neste importante espólio.

Largo Marquês de Pombal, Oeiras

Tel.: 214 408 300

www.cm-oeiras.pt
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FUNDAÇÃO CAIXA GERAL 
DE DEPÓSITOS – CULTURGEST

PEÇA DESAFIA 
A FORMA COMO 
SE VÊ A ARTE

A Culturgest apresenta, até dezembro, uma pro-

gramação repleta de propostas para todos os 

gostos. Entre regressos e estreias, destaque para 

“Piece for Person and Ghetto Blaster”, de Nicola 

Gunn. Uma meditação combativa sobre a paz 

e o conflito, o relativismo moral e a função da 

arte, inspirada num acidente real: uma mulher 

viu um homem a atirar pedras a uma pata e gri-

tou com ele. O que se segue é uma dissecação 

dos domínios do comportamento humano e um 

percurso pelas complexidades éticas e morais 

da intervenção. Segundo a Culturgest, “Piece for 

Person and Ghetto Blaster” desliza entre cadên-

cias, ideias e modos performativos – do teatro 

à dança à performance e de volta ao teatro – 

para desafiar a maneira como vemos a arte, o 

mundo, a violência e os outros.  O espetáculo 

é em inglês, com legendas, e as sessões estão 

agendadas para os dias 12, 13 e 14 de outubro, 

no Grande Auditório da Culturgest. 

Edifício Sede da CGD, Portaria da Rua Arco 

do Cego, Lisboa

Tel.: 217 905 454

www.culturgest.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

UM COPO COM HISTÓRIA

Provas comentadas, em ambiente descon-

traído, inteiramente dedicadas aos Vinhos 

de Colares e à Rota dos Vinhos de Bucelas, 

Carcavelos e Colares. É esta a proposta da 

Câmara Municipal de Sintra, no âmbito do 

projeto de promoção do Vinho de Colares, 

um produto que integra o património histó-

rico-cultural do concelho. Em cada sessão, os 

participantes têm a oportunidade de provar e 

ficar a conhecer um pouco mais sobre estes 

vinhos com tanta tradição histórica, segundo 

explicações dos enólogos Francisco Figueire-

do, da Adega Regional de Colares, e Tiago 

Correia, do Villa Oeiras, e dos produtores João 

Corvo, da Villa Vergani, José Baeta, da Adega 

Viúva Gomes, Paulo da Silva, da Adega Bei-

ra-Mar, e Vasco Pereira, do Monte do Rosei-

ral de Bucelas. O último Copo com História 

acontece a 28 de outubro, às 16:00, na Casa 

do Elétrico de Sintra. Para participar, basta 

confirmar a presença até à quarta-feira ante-

rior à prova, através do número de telefone 

219238771/767 ou pelo correio eletrónico 

dtur.vila.alda@cm-sintra.pt. 

Largo Dr. Virgílio Horta, Sintra

Tel.: 219 238 500

www.cm-sintra.pt
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TASTING FADO

A ESSÊNCIA DE SER 
PORTUGUÊS 
“Oferecer o que Lisboa tem de melhor: a essên-

cia de ser português!”. É este o mote da Tasting 

Fado que, para isso, promove uma experiência 

pelos símbolos da cidade com um espetáculo de 

Fado e na companhia dos tradicionais sabores 

do Vinho do Porto e do pastel de nata. O reper-

tório, que privilegia temas de Fado imortalizados 

no teatro e cinema portugueses, foi selecionado 

por Rodrigo Costa Félix, fadista residente da Tas-

ting Fado. Características que têm atraído muitos 

turistas estrangeiros, mas também nacionais, re-

sultado das parceiras desenvolvidas com cadeias 

hoteleiras, hotéis, restaurantes, agências de 

viagens e operadores turísticos. Os espetáculos 

acontecem de quarta-feira a sábado, às 19:00. 

Avenida Liberdade, 182 A, Lisboa

Tel.: 213 151 050

www.facebook.com/TastingFado

PESTANA PALACE HOTEL 
& NATIONAL MONUMENT

CENÁRIO 
DE CAMPANHA 
DA ZILIAN 

O Pestana Palace Hotel foi o local escolhido para 

cenário da campanha de outono/inverno da Zi-

lian. Foi no hotel localizado em Alcântara que a 

marca de moda portuguesa decidiu apresentar 

as novas propostas para as próximas estações, 

de uma coleção que assenta nos temas “After 

Dark Romance” e “Post Retro”. De acordo com 

a Zilian, a nova coleção pedia uma “produção 

sofisticada” e imagens que revelassem “o lado 

misterioso e feminino da mulher contempo-

rânea”. Requisitos aos quais o Pestana Palace 

responde na perfeição, com a marca a afirmar 

que este foi “o cenário ideal para refletir as 

tendências desta estação em que se celebra a 

individualidade”. 

Rua Jau, 54, Lisboa 

Tel.: 213 615 600

www.pestana.com

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

A HISTÓRIA 
DA CIDADE PELAS 
SUAS LOJAS

O programa Lojas com História, criado em 2015 

pela Câmara Municipal de Lisboa com objetivo 

de proteger e promover o comércio tradicional e 

de excelência da cidade de Lisboa, ganha o for-

mato de exposição. Mais de 80 estabelecimen-

tos comerciais, considerando as suas caracterís-

ticas únicas, assentes no valor histórico, artístico 

e cultural, estão agora representados através de 

objetos e memórias, evocativos da sua história 

individual, que não só as dá a conhecer, como 

permite a descoberta de uma Lisboa colorida, 

viva, rica e muito particular. É um passeio por 

lojas que contam a história da cidade e que, 

através da sua arquitetura, da decoração ou dos 

produtos que vendem, dão notícia dos tempos 

da Monarquia, dos primeiros anos da República, 

de dias de grandes dificuldades ou de épocas 

de abastança. 

Paços do Concelho, Praça do Município, 1.º 

andar, Lisboa 

Tel.: 213 236 200

www.cm-lisboa.pt
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RESTAURANTE D’ BACALHAU

HÁ 1001 MANEIRAS 
DE SERVIR UM 
BACALHAU 
No Parque das Nações, em Lisboa, há um espe-

cialista na confeção de bacalhau onde pode ex-

perimentar muitas das 1001 maneiras de comer 

esta iguaria típica da gastronomia portuguesa. 

“Com natas, à Gomes Sá, à Minhota, à Lagareiro, 

cozido com todos ou frito com arroz de feijão; 

em açorda, em pataniscas, em lagueirada ou 

em pastéis”, no Restaurante D’Bacalhau é este 

o pescado que “faz as honras da casa”. Mas por-

que nem só de bacalhau vive este restaurante, 

é também possível degustar pratos de camarão, 

“excelentes espetadas de garoupa ou de carne 

(Mirandesa) e, ainda, saladas”. Além disso, há 

uma “simpática” esplanada virada para o rio 

Tejo que convida a uma refeição ao ar livre. 

Rua da Pimenta, 45, Parque das Nações, 

Lisboa 

Tel.: 218 941 296

www.restaurantebacalhau.com

MUSEU DO ORIENTE

PROMOVE 
WORKSHOP 
DE MANDARIM
O Museu Fundação Oriente organiza, em outu-

bro, o workshop de Mandarim, dando assim a 

oportunidade aos portugueses de descobrir um 

pouco mais sobre a cultura chinesa. Destinado 

a interessados em aprender os princípios do 

Mandarim, para contextos profissionais ou lazer, 

esta formação aborda os fundamentos da língua 

chinesa, bem como conteúdos básicos socio-

culturais. O programa inclui ainda vocabulário 

e recursos gramaticais como identificar vogais, 

consoantes e sons, ou compor frases essenciais 

a situações do dia a dia. São quatro sessões, que 

decorrem, durante o mês de outubro, aos sába-

dos. Segundo a organização, no final, os partici-

pantes serão capazes de interagir em algumas 

situações de comunicação, formal e informal.

Avenida de Brasília, Doca de Alcântara Nor-

te, Lisboa 

Tel.: 213 585 200

www.museudooriente.pt

PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA 

OBRAS DE JUAN 
MIRÓ EM LISBOA 
Depois do sucesso no Porto, onde atraiu mais 

de 240 mil visitantes, é a vez de Lisboa receber 

a exposição do pintor catalão Juan Miró. “Ma-

terialidade e Metamorfose”, comissariada por 

Robert Lubar Messeri, engloba várias décadas 

do percurso de Miró e as transformações que a 

sua obra sofreu nas mais diversas expressões e 

nos materiais utilizados, num arco temporal que 

vai de 1924 a 1981. As 85 peças em exposição 

abarcam trabalhos de desenho e pintura, em ta-

peçaria ou colagens como as criadas na década 

de 1930 com material litografado, entre outros. 

Patente no Palácio Nacional da Ajuda, a exposi-

ção pode ser vista todos os dias, com exceção 

das quartas-feiras, das 10:00 às 18:00, até 8 de 

janeiro do próximo ano. 

Largo da Ajuda, Lisboa

Tel.: 213 620 264

www.palacioajuda.pt
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A ARTE DA TERRA

“A INSPIRADORA 
AZULEJARIA 
POMBALINA” 
EM EXPOSIÇÃO 
A galeria “A Arte da Terra” apresenta a exposição “A 

inspiradora azulejaria pombalina”. Uma mostra que 

pretende destacar a “inquestionável importância” 

da azulejaria no panorama arquitetónico de Lisboa, 

fundamental na reconstrução da cidade em tempo 

de Marquês de Pombal. Um projeto de Martinha 

Soares, cuja paixão pela arte cerâmica surgiu muito 

cedo, que tem sido presença constante no espaço 

dedicado à cultura portuguesa “A Arte da Terra”. 

Tendo como partida a azulejaria pombalina, este 

trabalho procura fazer uma abordagem mais vasta 

pela arte do azulejo lisboeta. A exposição “A inspi-

radora azulejaria pombalina” pode ser vista até 5 de 

novembro, junto à Sé de Lisboa. 

Rua de Augusto Rosa, 40, Lisboa

Tel.: 212 745 975

www.aartedaterra.pt

PALÁCIO CHIADO 

VISITAS GUIADAS 
COM HISTÓRIA 

O Palácio do Chiado convidou Manuel Gandra, 

professor de Filosofia do IADE, a explicar a ico-

nologia que reflete a sua história. Um lugar onde 

os pormenores contam um pouco mais sobre 

por quem ali passou, as grandes personalidades 

que ali residiram ou se cruzaram nas faustosas 

festas ou pomposos banquetes. O Palácio passa 

assim a disponibilizar visitas guiadas com o pro-

fessor e autor do livro “Palácio Quintela – Icono-

logia do programa pictórico”. Durante uma hora 

e meia, quem participar nestas visitas poderá 

desfrutar de uma viagem detalhada pela histó-

ria do Palácio Quintela, perceber o significado da 

iconologia (frescos) que se encontram um pouco 

por todo o espaço e descobrir a personalidade 

de todos os seus residentes: desde o Barão de 

Quintela - Conde de Farrobo ao General Junot. 

As visitas com o professor Manuel Gandra de-

correm, mediante marcação prévia, às terças e 

quartas-feiras, entre as 15:30 e as 18:00, e têm 

um mínimo de 15 pessoas participantes e um 

máximo de 30. 

Rua do Alecrim, 70, Lisboa 

Tel.: 210 101 184

www.palaciochiado.pt

DELIRIUM CAFÉ LISBOA

OUTUBRO É MÊS 
DE OKTOBERFEST 
Em outubro, há mais cervejas para provar no De-

lirium Café. Além das 25 cervejas à pressão e de 

uma vasta seleção de garrafas, com as melhores 

cervejas do mundo e de Portugal, o espaço que 

situa no coração do Chiado disponibiliza, durante 

este mês, uma carta especial de cervejas ale-

mãs. O espírito da Oktoberfest invade assim o 

Delirium Café, que apresenta também comidas 

típicas da Baviera, Alemanha, e promete muita 

animação com a promoção de sorteios de brin-

des. Mas as sugestões não ficam por aqui, além 

do menu pensado para a Oktoberfest, o Delirium 

Café tem propostas gastronómicas para vários 

paladares, que vão desde os tradicionais petis-

cos, aos hambúrgueres, passando pelos pratos 

típicos portugueses e onde também se pode 

experimentar a gastronomia belga.

Calçada Nova de São Francisco, 2A, Lisboa

Tel.: 213 460 920

www.deliriumcafe.pt



LISBOA MARRIOTT HOTEL

CAMPANHA APOIA ASSOCIAÇÃO 
ALDEIAS DE CRIANÇAS 
“You eat, We give” é o mote da campanha lan-

çada pelos hotéis Marriot na Europa e à qual se 

junta o Lisbon Marriott Hotel. Trata-se de uma re-

colha de fundos para apoiar a associação Aldeias 

de Crianças SOS, com os hotéis a doar 1€ por 

cada almoço ou jantar servido nos seus restau-

rantes, até finais de outubro. A Marriott Interna-

tional apoia as Aldeias de Crianças em Portugal, 

e na Europa, e organiza regularmente eventos de 

angariação de fundos para apoiar esta associação 

que visa cuidar as crianças sem apoio parental ou 

em risco de perdê-la. De acordo o diretor-geral do 

Lisbon Marriott Hotel, esta campanha ressalta a 

parte integrante da cultura corporativa do grupo 

Marriott, estando englobada num conjunto de 

contribuições financeiras, doações de produtos e 

serviços e voluntariado em todo o mundo. Além 

da empregabilidade dos jovens, “a estratégia de 

responsabilidade social da Marriott engloba a 

sustentabilidade, a luta contra a fome, habitação 

a preços acessíveis, o bem-estar das crianças, 

formação na indústria hoteleira e de restauração, 

inserção das pessoas com deficiência e outros 

grupos sub-representados”, acrescenta o diretor. 

Avenida dos Combatentes, 45, Lisboa 

Tel.: 217 235 400

www.lisbonmarriott.com
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TEATRO NACIONAL DE SÃO CARLOS

JÁ ESTÁ ABERTA 
A TEMPORADA 
2017-2018
O Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) sai fora 

de portas para abrir a nova temporada lírica. 

Será no Coliseu de Lisboa que apresenta, em 

concerto encenado, a aclamada produção da 

Opera North Turandot (Giacomo Puccini), com 

Elisabete Matos, 23 anos depois da última apre-

sentação de uma produção TNSC neste local. 

Ainda neste ano, apresenta em estreia absolu-

ta em Portugal The Rape of Lucretia (Benjamin 

Britten), numa nova produção encenada por Luis 

Miguel Cintra e dirigida por João Paulo Santos, 

uma renovada parceria que tem colhido aplau-

sos do público e da crítica e que contará com um 

elenco integralmente português. A temporada 

inclui um total de quatro novas produções que, 

além da supra citada obra de Britten, são: Elektra 

(Richard Strauss), Idomeneo (W. A. Mozart), La 

Traviata (Giuseppe Verdi). A temporada lírica fica 

completa com mais dois títulos, L’enfant et les 

Sortilèges (Maurice Ravel) e I Capuleti e i Mon-

tecchi (Vincenzo Bellini). Por outro lado, os gran-

des destaques da temporada sinfónica passam, 

desde logo, por três extraordinários momentos 

coral-sinfónicos protagonizados pelo Coro do 

Teatro Nacional de São Carlos e pela Orquestra 

Sinfónica Portuguesa: a Nona Sinfonia, de Bee-

thoven; o Stabat Mater, de Rossini; e o War Re-

quiem, de Britten.

Rua Serpa Pinto, 9, Lisboa

Tel.: 213 253 000

www.tnsc.pt 
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THE NATIONAL
Uma das mais adoradas bandas do público por-

tuguês passa por Lisboa com a digressão mun-

dial de apresentação do novo álbum “Sleep Well 

Beast”, com um concerto único em terras lusas. 

Este álbum é um dos mais aguardados pelos fãs, 

tendo sido suficiente o lançamento nos últimos 

dias de teasers de duas novas músicas para pro-

vocar o entusiasmo dos fãs e da crítica. A digres-

são “Sleep Well Beast”, uma das mais esperadas 

do ano, irá contar com mais de 40 espetáculos, 

nas mais importantes salas do mundo.

Coliseu dos Recreios, Rua das Portas de San-

to Antão, dia 28 de outubro, às 20:30. Entra-

das: entre 35 e 39 euros. Mais informação 

em: www.coliseulisboa.com

JOHN LEGEND
O aclamado e multiplatinado cantor e compositor, 

vencedor de um Óscar, de um Globo de Ouro e de 

10 Grammy, traz à capital portuguesa a sua maior 

digressão europeia de sempre. “Darkness and Light” 

chega à Europa para 24 espetáculos pelo continen-

te, começando em Glasgow, na Escócia, e culmi-

nando em Lisboa, Portugal. O músico e compositor 

britânico, Jack Savoretti, que em 2015 esgotou uma 

digressão mundial com o bem-sucedido álbum 

“Written In Scars”, é o convidado de John Legend 

para abrir os concertos da digressão. 

MEO Arena, dia 14 de outubro, às 21:00. Entra-

das: a partir de 39 euros. Mais informação em: 

www.arena.meo.pt

DOCLISBOA’17 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE CINEMA
Com um trabalho singular, que se expande por 

cinco décadas e cruza vários géneros cinematográ-

ficos, do documentário experimental nos anos 60 

à comédia mainstream nos anos 90 e 2000, Věra 

Chytilová é a retrospetiva de autor da edição do fes-

tival que comemora 15 anos de existência. Já “Uma 

Outra América - O Singular Cinema do Quebeque” 

é a retrospetiva temática desta edição: tomando 

como ponto de partida a fértil cena experimental do 

Quebeque nos anos 60 e 70, irá traçar seu o papel 

fundamental no desenvolvimento do cinema direto 

e documentário de autor e o seu legado no cinema 

contemporâneo.

Culturgest, Cinema São Jorge, Cinemateca Por-

tuguesa – Museu do Cinema, Museu Berardo, 

Fundação Oriente e Palácio Galveias, de 19 a 

20 de outubro, das 10:00 às 23:00. Entradas: a 

partir de 4 euros. Mais informação em: www.

doclisboa.org
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