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4  EDITORIAL
Belém Monumental, o novo circuito turístico de Lisboa, desafia à 
realização de uma visita por uma das zonas mais belas da capital 
portuguesa, caraterizada, nomeadamente, pelos seus monumentos 
imponentes: Belém e Ajuda.

5  NACIONAL
Lisboa foi distinguida com o prémio de Melhor Porto de Cruzeiros da 
Europa, nos World Travel Awards Europe 2017, pela sua qualidade de 
serviços e infraestruturas disponíveis para turistas que visitam e fazem 
escala na cidade.

11  BOLETIM INTERNO
A par da promoção de Lisboa, a melhoria da experiência turística dos 
viajantes que escolhem visitar a cidade tem sido uma contínua aposta 
da Associação Turismo de Lisboa, que o prova através de uma estratégia 
centrada em valorizar a capital portuguesa, visando o desenvolvimento 
turístico sustentado da Região. Os dois novos Postos de Turismo e o 
Circuito Turístico Belém Monumental comprovam-no.

14  ENTREVISTA
Hotel boutique com 76 quartos e localização privilegiada, junto à 
Marginal, entre Lisboa e Cascais, o Vila Galé Collection Palácio dos Arcos 
alia a tradição e a história de um palácio centenário com a comodidade e 
a inovação de um espaço atual, onde a poesia é o elemento de ligação, 
afirma o diretor de operações adjunto da rede hoteleira Vila Galé Hotéis 
na Região de Lisboa, Paulo Geirinhas.

20  LISBOA VISTA DE FORA
São jovens de várias nacionalidades, com poder de compra acima da 
média e vontade de ter novas experiências, fora do local de origem. 
Instalam-se em número crescente na capital portuguesa, que não se 
cansam de elogiar.

23  OBSERVATÓRIO
Os resultados estatísticos da hotelaria da Cidade de Lisboa e 
da Região, no mês de setembro. O movimento no Mercado de 
Cruzeiros, no Golfe da Região e no Tax Free Shopping.

31  TESOUROS
Construído no séc. XVIII, o Teatro Nacional de São Carlos foi 
inaugurado a 30 de junho de 1793. Hoje, passados mais de 200 
anos, mantém-se como o único teatro nacional vocacionado para 
a produção e apresentação de ópera e de música coral e sinfónica. 
Objeto de diversas intervenções ao longo da sua existência, 
encontra-se classificado como Monumento de Interesse Nacional.

34  TENDÊNCIAS
Definir uma estratégia de comunicação integrada, apoiada numa 
rede de influenciadores, é cada vez mais importante nas empresas. 
Mas o turismo não é exceção e também pode, e muito, beneficiar 
daqueles que, pela sua autenticidade, são capazes de criar 
movimentos e conquistar novos públicos, a nível global. 

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

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Lisbon_Shop_Rev_Turismo_Jul_2017.pdf   1   20-07-2017   18:49:16

11 31 34

05



Belém Monumental, o novo circuito turístico 

de Lisboa, desafia à realização de uma visita 

por uma das zonas mais belas da capital por-

tuguesa, caraterizada, nomeadamente, pelos 

seus monumentos imponentes: Belém e Aju-

da. O novo circuito, Hop on Hop off, permi-

te desfrutar dos monumentos e da restante 

oferta turística local ao ritmo de cada um, já 

que pode interromper e retomar a viagem de 

acordo com os seus objetivos de visita. Este 

é mais um projeto de interesse turístico da 

nossa associação, que tem por objetivo enri-

quecer a oferta turística do destino, tornan-

do-o mais atrativo. Nota, também, para os 

dois novos postos de turismo Ask Me, agora 

inaugurados na mesma zona, mais precisa-

mente no Jardim Vasco da Gama, junto ao 

Mosteiro de Jerónimos, e no Jardim da Torre 

de Belém.

Mas há outras boas notícias sobre Lisboa, por 

possuir o Melhor Porto de Cruzeiros da Europa 

e ser considerada Capital Criativa da Europa. 

A qualidade dos serviços e das infraestrutu-

ras proporcionados aos turistas estiveram na 

base da primeira distinção, atribuída no âm-

bito dos prestigiantes World Travel Awards, 

os “óscares” do Turismo. Cabe aqui salientar 

que só no ano transato passaram por Lisboa 

mais de 522 mil cruzeiristas, e que este pré-

mio resulta da votação do público em geral, 

bem como de mais de 200 mil profissionais 

de Turismo de mais de 160 países. É, por-

tanto, um motivo de grande orgulho que nos 

apraz partilhar.

LISBOA AO RITMO 
DE CADA UM

E  | Editorial

Quanto à segunda distinção, Capital Criativa 

da Europa, decorre do facto de Lisboa ter pas-

sado à frente de cidades como Paris e Berlim 

nas escolhas de muitas das empresas que se 

encontram atualmente em Londres. O custo 

e a boa qualidade de vida, aliados ao clima 

ameno durante todo o ano, são, nomeada-

mente, alguns dos fatores que estão a levar 

estas empresas startups a preferirem Lisboa.

Prestes a terminar o ano é, pois, com enor-

me satisfação que continuamos a ver Lisboa 

crescer e a consolidar-se como destino tu-

rístico de eleição, que não só sabe receber 

como cativar o visitante. Trabalharemos com 

entusiamo para que assim continue a ser.

Jorge Ponce de Leão 
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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BELÉM MONUMENTAL 
HOP ON HOP OFF É 
O NOVO CIRCUITO 

TURÍSTICO DE LISBOA

MELHOR PORTO 
DE CRUZEIROS 

DA EUROPA

CAPITAL CRIATIVA 
DA EUROPA
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Lisboa foi distinguida com o prémio de Melhor 

Porto de Cruzeiros da Europa, nos World Travel 

Awards Europe 2017, pela sua qualidade de ser-

viços e infraestruturas disponíveis para os turistas 

que visitam e fazem escala na cidade. A entrega 

do galardão realizou-se no dia 30 de setembro, 

em São Petersburgo, na Rússia. O desfile de na-

vios de cruzeiros no rio Tejo já entrou na rotina da 

cidade e é comprovado pela passagem de 522 

mil cruzeiristas, dos quais 472 mil em trânsito, só 

no ano passado. 

A nível mundial, Lisboa está nomeada para Me-

lhor Destino City Break, Melhor Destino de Cruzei-

ros e Melhor Porto de Cruzeiros, cujos vencedores 

serão conhecidos a 10 de dezembro, numa ceri-

mónia a decorrer no Vietname. Criados em 1993, 

os World Travel Awards reconhecem os melhores 

exemplos de boas práticas no sector do Turismo, 

à escala global. A votação é realizada pelo públi-

co em geral e por mais de 200 mil profissionais 

de Turismo, oriundos de 160 países. 

Lisboa está à frente de Paris e Berlim na escolha 

de muitas empresas que estão atualmente em 

Londres, sendo vista como a “capital criativa do 

continente europeu”. Quem o garante é Rohan 

Silva, antigo assessor do ex-primeiro-ministro 

britânico David Cameron e cofundador da Se-

cond Home, que prepara um segundo investi-

mento em Lisboa, na ordem dos 10 milhões de 

euros, num espaço ainda maior do que o que já 

detém no primeiro piso do Mercado da Ribeira. 

“As empresas internacionais e criativas querem 

Lisboa. Está muito à frente de Berlim e de Paris. 

Em parte devido à língua inglesa, que não existe 

em Paris. E depois por causa do estilo de vida, 

como o surf e o clima, que é melhor do que 

em Berlim”, salienta Rohan Silva, enfatizando 

ainda o custo de vida, que em Londres é muito 

elevado, e que está a levar muitas empresas a 

procurar alternativas. “Para a comunidade cria-

tiva que está no Second Home em Londres, o 

WORLD TRAVEL AWARDS

LISBOA TEM O MELHOR PORTO 
DE CRUZEIROS DA EUROPA

CAPITAL CRIATIVA DA EUROPA

STARTUPS 
PREFEREM LISBOA 
A BERLIM OU PARIS 

espaço de maior dimensão do que aquele que 

possui no primeiro piso do Mercado da Ribeira. 

“O que nós queremos fazer em Lisboa é apoiar 

a criação de postos de trabalho. Ainda existem 

demasiados jovens talentosos desempregados. 

6% de pequenas empresas de rápido cresci-

mento criam 60% dos novos postos de trabalho 

em economias desenvolvidas e nós estamos a 

tentar ajudar mais empresas em Lisboa a encai-

xar-se nessa categoria”, referiu.

principal problema é o custo do alojamento. O 

custo de vida é muito elevado. A falta de habita-

ção em Londres é um problema maior do que o 

Brexit”, lamentou. A Second Home, um espaço 

de trabalho partilhado que se assume como um 

“acelerador criativo” de empresas, promovendo 

a colaboração entre os utilizadores e a realiza-

ção de eventos, como concertos ou conferên-

cias, está a preparar um investimento superior 

a 10 milhões de euros para abrir um segundo 



 | NacionalN
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

6

BUSINESS INSIDER 
LISBOA É 
DOS MELHORES 
DESTINOS PARA 
VIAJAR SOZINHO
Lisboa é uma das melhores cidades do mundo 

para as pessoas que viajam sozinhas. Segundo 

o Business Insider, a capital portuguesa ocupa a 

26.ª posição numa lista de 50 destinos, tendo 

contribuído para este resultado o baixo índice 

de crime e o custo de vida inferior (em quase 

metade) a Nova Iorque. Além destes dois fato-

res, a lista do Business Insider teve em conta a 

popularidade das cidades aos olhos dos turistas, 

a partir dos dados obtidos no mais recente rela-

tório da MasterCard.

O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, con-

tinua a somar recordes. São cada vez mais os 

passageiros que passam por este aeroporto que 

figura assim entre aqueles que registaram maior 

crescimento. Segundo os dados da Eurostat, o 

aeroporto de Lisboa registou, em 2016, um cres-

cimento de 11,7%. Pela Portela passaram 22,5 

milhões de passageiros: três milhões internos, 

14 milhões intracomunitários e 5,5 milhões 

fora da União Europeia. Números que impulsio-

nam os resultados de Portugal que está entre 

os países que assinalaram maiores subidas no 

número de passageiros transportados em 2016. 

O país somou quase 41 milhões de passageiros 

ao longo do ano passado, garantindo um cres-

cimento de 13,7%. É, aliás, uma tendência que 

está alinhada com os resultados na União Euro-

peia onde, em 2016, se registaram quase 973 

milhões de passageiros, mais 5,9% do que no 

ano anterior. 

O máximo de movimento registado no Aeroporto 

Humberto Delgado ocorreu no passado dia 17 de 

julho, quando foram controladas 666 aterragens e 

descolagens. O recorde anterior pertencia ao dia 

25 de maio de 2014, o dia seguinte à final da Liga 

dos Campeões, entre o Real Madrid e o Atlético 

de Madrid: 650 movimentos registados.

AEROPORTO HUMBERTO DELGADO

MAIS PASSAGEIROS EM LISBOA

As vindimas são um ponto alto do turismo ligado ao 

vinho e atraem cada vez mais viajantes, nacionais 

e estrangeiros, que procuram experiências ligadas 

ao enoturismo. Segundo dados de um estudo ela-

borado para a Associação das Rotas do Vinho de 

Portugal, as unidades de enoturismo receberam 2,2 

milhões de visitantes em 2016, um número que re-

presenta cerca de 10% do total de turistas registado 

no ano passado em Portugal. Na Região de Lisboa, 

as vindimas estão sempre associadas às festas do 

vinho, o que impacta positivamente a restauração 

e a hotelaria da cidade. Atualmente, refere Vasco 

d’Alvillez, presidente da CVR – Comissão Vitivinícola 

da Região de Lisboa, “há uma sinergia muito grande 

entre os vinhos e o turismo. Temos a perceção clara 

de que a interação é tão grande que, nesta fase, o 

turismo impulsiona os vinhos e os vinhos atraem 

turistas”, afirma. O presidente da CVR mostra ainda 

vontade de reformular as rotas dos vinhos de Lis-

boa, envolvendo de forma mais profunda a restau-

ração, a hotelaria e as câmaras municipais. 

ENOTURISMO

VINHO ATRAI CADA VEZ MAIS TURISTAS
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O aumento do turismo em Portugal, e particu-

larmente na cidade de Lisboa, também se ve-

rifica na procura dos monumentos nacionais. 

De acordo com o Diário de Notícias, nos últi-

mos cinco anos, os 10 monumentos mais visi-

tados no país registaram mais de 3,3 milhões 

de entradas pagas. O Castelo de São Jorge é o 

monumento mais visitado do país, com qua-

se 1,8 milhões de entradas, ocupando assim 

o pódio do top 10 onde sete instituições se 

situam na Região de Lisboa. Segundo dados 

da Direção-Geral do Património Cultural, este 

aumento do número de visitantes dos mo-

numentos nacionais reflete-se na receita das 

bilheteiras, que cresceu 4,4 milhões de euros, 

passando de 11,5 milhões em 2014 para 15,9 

em 2016, prevendo-se que este ano ultrapas-

se aos 16 milhões de euros. No top 10 dos 

monumentos mais visitados do país, depois 

do Castelo de São Jorge, segue-se o Palácio 

Nacional da Pena (1,33 milhões), o Mosteiro 

dos Jerónimos (1,1 milhões), o Museu Berardo 

(mais de 1 milhão), a Torre de Belém (686 

mil), Serralves (613 mil), Palácio Nacional de 

Sintra (545 mil), Paço dos Duques (488 mil), 

Universidade de Coimbra (442 mil) e Museu 

Gulbenkian (431 mil). 

MONUMENTOS 

MAIS DE 3,3 MILHÕES DE VISITAS

Lisboa é uma das cidades líderes da capaci-

dade turística de Portugal. A conclusão é de 

um estudo da Marktest, a partir da informação 

disponibilizada pelo Instituto Nacional de Es-

tatística (INE). De acordo com os dados a que 

a Marktest teve acesso, em 252 concelhos, a 

oferta de Lisboa em termos de capacidade de 

alojamento era, em 2015, de 47.627 camas. 

Albufeira, com uma ligeira diferença, surge 

logo a seguir com 47.309 camas. Funchal, Por-

timão e Porto posicionam logo a seguir na lis-

ta das cidades com maior capacidade turística, 

com 19 mil, 17 mil e 15 mil camas, respeti-

vamente. Segundo a Marktest, embora o valor 

seja idêntico em termos de capacidade hote-

leira, a oferta é muito diferenciada. “Enquanto 

na capital 77% das camas se encontram em 

hotéis, no concelho de Albufeira a maioria da 

oferta concentra-se em apartamentos turísti-

cos, que representam 35% das camas do con-

celho”, esclarece o estudo. 

CAPACIDADE TURÍSTICA

LISBOA É LÍDER NACIONAL

HOTELARIA 

UNIDADES 
COM MAIOR 
OCUPAÇÃO 
EM OUTUBRO
As altas temperaturas registadas em outubro, a 

juntar ao feriado da Implantação da República, 

deram razões aos hoteleiros para sorrir. A nível 

nacional, segundo a Associação da Hotelaria de 

Portugal, a ocupação girou em tornou dos 75% 

para a maioria das unidades, com Lisboa a atingir 

os maiores valores.

Os bons resultados ajudam a sustentar as previ-

sões do Executivo, que de forma conservadora 

apontam para 22 milhões de turistas em Portugal 

este ano, uma subida face aos 21 milhões de pes-

soas que visitaram Portugal em 2016.
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HOTELARIA

PREÇOS EM RECUPERAÇÃO
Os preços da hotelaria praticados em Portugal 

têm sentido uma franca recuperação, estando 

agora aos níveis dos valores de 2007/2008. Nú-

meros que levaram a secretária de Estado do 

Turismo, Ana Paula Godinho, a referir que o se-

tor está “pela primeira vez a atingir aquele que 

era o melhor registo de preços que tínhamos”. 

Segundo o estudo “Portugal – o turismo reforça 

o seu peso económico”, do relatório Mercados 

Financeiros do banco BPI de setembro, a pers-

petiva é de que voltem a ser batidos todos os 

recordes já alcançados ao nível do turismo em 

2017. De acordo com os dados, no primeiro se-

mestre do ano e comparativamente ao mesmo 

período de 2016, “tanto o número de hóspedes 

como o número de dormidas cresceram a taxas 

muito próximas dos 10%”, com destaque para 

os visitantes estrangeiros, que cresceram 11,6% 

(+4,3% os hóspedes nacionais). Segundo o mes-

mo relatório, “o que surpreende de forma muito 

significativa são os proveitos totais, assim como 

os de aposento e o RevPAR”, com todos os indi-

cadores a apresentar taxas de crescimento em 

torno dos 20%. “Estes dados fazem antever o 

melhor ano de sempre em termos das contas 

do turismo”, aponta. Face ao período homólo-

go de 2016, as receitas aumentaram 21%, para 

6,1 mil milhões de euros. A oferta hoteleira tem 

correspondido ao aumento da procura, pelo que 

em 2017 são esperados mais 52 novos hotéis. 

ECONOMIA 

TURISMO IMPACTA 
SETOR AUTOMÓVEL
Os resultados do turismo também se sentem no 

setor automóvel, onde se registou um aumento 

em 30% no número de vendas de carros novos 

para empresas de aluguer de curta duração. De 

acordo com os dados da Associação Automóvel 

de Portugal, até ao final do ano deverão ven-

der-se cerca de 55 mil carros para empresas 

de rent-a-car, face aos 42.600 mil em 2016. O 

secretário-geral da associação, Hélder Pedro, ad-

mite à TSF a forte importância do crescimento do 

turismo neste negócio e que são números muito 

expressivos que têm ajudado, bastante, a que a 

venda de automóveis tenha subido 8,1% entre 

janeiro e agosto de 2017. O responsável destaca 

que este aumento dos carros para alugar é visí-

vel nas estradas do país onde se veem cada vez 

mais carros com o autocolante de uma empresa 

deste género.
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LAZER

LISBOA ENTRE 
AS MELHORES 
PARA UM FIM 
DE SEMANA
A capital portuguesa continua a somar dis-

tinções que comprovam a sua atratividade e 

as mais-valias que oferece a quem a visita. 

Desta vez, Lisboa foi considerada a 28.ª me-

lhor cidade do mundo para passar um fim 

de semana. A conclusão é do WeekenGO, um 

portal especializado na reserva de viagens 

de curta duração, vulgarmente denominadas 

“escapadinhas”. Para isso, o portal analisou 

mais de mil cidades e chegou às 100 mais 

atrativas, dividindo-as por diferentes faixas 

etárias. Lisboa soma mais de 80 em 100 pon-

tos em aspetos como a mobilidade, a possi-

bilidade de andar a pé, os espaços verdes, as 

discotecas, os concertos, os museus e gale-

rias e ainda nos direitos das mulheres. É na 

simpatia para com a comunidade LGBT que 

Lisboa obtém a melhor pontuação (96,36). A 

capital portuguesa assegura ainda uma pon-

tuação acima dos 90 pontos em áreas como 

alojamento, jantar, bares, teatros e cinemas 

e segurança. Além destes pontos atrativos, 

Lisboa surge em destaque como uma cidade 

para os millenials. 

As unidades hoteleiras de Lisboa acolheram 

mais de metade dos turistas brasileiros que se 

hospedaram na hotelaria nacional, nos primei-

ros sete meses deste ano. De acordo com os 

dados do INE, a hotelaria registou 252,2 mil hós-

pedes residentes no Brasil entre janeiro a julho, 

o que representa 51,3% dos que se hospeda-

ram no alojamento turístico português. Com es-

tes números, a hotelaria de Lisboa obteve uma 

subida no número de hóspedes residentes no 

Brasil em 57,3%, isto é, de 92,9 mil. Com um 

total de 675,3 mil dormidas, Lisboa concentra 

57,9% do total de dormidas em alojamento tu-

rístico português nos primeiros sete meses des-

te ano, mais 0,6 pontos do que tinha no período 

homólogo de 2016. 

TURISTAS

BRASILEIROS 
PREFEREM LISBOA
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O turismo foi responsável pela criação de 60 mil 

empregos, em cerca de meio ano, de acordo 

com estimativa da Confederação do Turismo de 

Portugal. O setor tem dado um contributo de-

cisivo para o crescimento económico português 

e para a criação de postos de trabalho e, este 

ano, já rendeu aos cofres do estado mais de 7 

mil milhões de euros. Um valor que representa 

um aumento de 29 por cento em relação ao ano 

passado.

SETOR

TURISMO 
IMPULSIONA 
EMPREGO

São cada vez mais os turistas e celebridades 

internacionais que decidem comprar casa em 

Portugal, em especial em Lisboa. Uma tendência 

que motivou o jornal britânico The Telegraph a 

publicar um artigo onde enumera as “22 razões 

por que toda a gente está a ir para Portugal”. 

Os ingleses destacam o charme de Lisboa, mas 

não só: também o vinho, os pastéis de nata, o 

clima, os preços, a ponte Vasco da Gama, as 

praias, as ondas, os belos hotéis, a vida noturna 

e o fado são algumas das razões apontadas e 

que explicam, em parte, a popularidade da ci-

dade de Lisboa. Também o editor da Monocle, 

Tyler Brûle, se debruçou sobre esta questão, para 

quem a resposta está nos inúmeros empresá-

rios que escolheram Lisboa para fazer os seus 

investimentos. 

THE TELEGRAPH

AS RAZÕES PARA 
VIVER EM LISBOA
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Boletim Interno | 

DOIS NOVOS POSTOS 
DE TURISMO

Localizados no Jardim Vasco da Gama, junto ao Mos-

teiro de Jerónimos, e no Jardim da Torre de Belém, 

os dois novos Postos de Turismo visam proporcionar 

uma melhor e mais equilibrada utilização da zona 

de Belém e da sua oferta cultural, incluindo a des-

concentração de bilheteiras. Assim, além de pres-

tarem e fornecerem informações turísticas sobre a 

cidade e a região de Lisboa, estes novos Postos de 

Turismo possibilitam a compra de bilhetes para os 

diversos museus e monumentos da zona, resultado 

de uma colaboração celebrada entre a Associação 

Turismo de Lisboa e a Direção Geral do Património. 

Os novos Postos de Turismo integram-se na área 

monumental onde estão inseridos como peças de 

mobiliário urbano, interferindo o mínimo na visibili-

dade sobre o património. Desta forma, cada equipa-

mento apresenta dois momentos: fechado, em que 

MELHORAR A EXPERIÊNCIA TURÍSTICA

BELÉM MONUMENTAL
A par da promoção de Lisboa, a melhoria da experiência turística 
tem sido uma contínua aposta da Associação Turismo de Lisboa, 
através de uma estratégia centrada em valorizar o desenvolvimento 
turístico sustentado da Região. Com este objetivo sempre 
presente, a capital portuguesa conta com dois novos Postos 
de Turismo e o Circuito Turístico Belém Monumental. 

constitui um paralelepípedo em espelho que reflete 

todas as faces a área envolvente; e aberto, onde 

uma das faces se abre sobre o balcão, revelando o 

interior onde a cor é a protagonista. Ambos dispõem 

de uma instalação sanitária de uso público, acessível 

a utentes com mobilidade condicionada. 

Estes dois novos postos de turismo completam as-

sim a oferta de pontos de atendimento que disponi-

bilizam serviços e materiais sobre a cidade de Lisboa 

e que recebem cada vez mais turistas. São várias as 

nacionalidades que escolhem os postos de turismo 

“Ask Me” de Lisboa para tirar todas as suas dúvidas, 

dos quais se destacam os visitantes franceses, espa-

nhóis, seguindo-se de ingleses, alemães, brasileiros 

e italianos. Nota-se uma subida dos visitantes oriun-

dos do Brasil, que cada vez mais escolhem a cidade 

de Lisboa para as suas viagens. 

A contínua aposta na inovação dos serviços disponi-

bilizados tem sido um fator-chave na estratégia da 

Associação Turismo de Lisboa na promoção e dis-

Os dois novos Postos 
de Turismo visam 
a desconcentração 
de bilheteiras e o 
estímulo à utilização 
mais equilibrada  
dos equipamentos  
da zona de Belém/ 
/Ajuda
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ponibilização de informação sobre a oferta lisboeta. 

Localizados em zonas estratégicas da Região, são 

já 15 os pontos de informação turística “Ask Me”, 

onde o visitante encontra a ajuda que necessita, 

prestada por técnicos profissionais, para que tire o 

melhor partido da sua estadia em Lisboa. 

UM NOVO CIRCUITO  
POR BELÉM E AJUDA

A atividade da Associação Turismo de Lisboa passa 

também pela participação ativa na criação de pro-

jetos de interesse turístico, que visam enriquecer o 

destino e melhorar a cidade de Lisboa, tanto para 

os residentes como para os turistas, tornando-a 

mais atrativa. Prosseguindo assim o objetivo de 

melhorar a experiência turística na capital portu-

guesa, e agora particularmente na zona de Belém, 

o Turismo de Lisboa apresenta mais um novo 

projeto. Trata-se do Circuito Turístico Belém Monu-

mental Hop on Hop off, que iniciou operações no 

Dia Mundial do Turismo. 

O percurso do novo circuito turístico inclui os mo-

numentos e museus de Belém e Ajuda, incluindo 

o recém-inaugurado Experiência Pilar 7 – Centro In-

terpretativo da Ponte 25 de Abril. Com partida nesta 

nova atração turística da cidade de Lisboa, o Circuito 

Turístico Belém Monumental contempla o MAAT – 

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, Padrão 

dos Descobrimentos, Torre de Belém, Museu de 

Arte Popular, Museu de Marinha, Planetário, Centro 

Cultural de Belém, Museu Berardo, Mosteiro dos 

Jerónimos, Museu Nacional de Arqueologia, Museu 

Nacional de Etnologia, Palácio Nacional da Ajuda, 

Museu Nacional dos Coches. 

Os bilhetes para este novo circuito, que se realiza 

todos os dias, das 10:00 às 13:00 e das 14:00 às 

18:00, têm o valor normal de 5 euros, e 20 por 

cento de desconto para os portadores do Lisboa 

Card. O bilhete é válido para 24 horas, e os pas-

sageiros podem entrar e sair sempre que o de-

sejarem nas paragens devidamente identificadas, 

localizadas junto aos principais monumentos da 

zona de Belém e Ajuda.

BILHETES  
À VENDA EM:

> Postos de Turismo Jardim Vasco da 

Gama e Jardim da Torre de Belém

> Rede de postos de turismo Ask Me  

Lisboa

> Online em www.visitlisboa.com

> Pontos de venda Cityrama/Grayline

> A bordo dos autocarros 
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CHARME E CONFORTO 
COM VISTA PARA  
O TEJO E OCEANO
Hotel boutique com 76 quartos e localização privilegiada, 
junto à Marginal, entre Lisboa e Cascais, o Vila Galé Collection 
Palácio dos Arcos alia a tradição e a história de um palácio 
centenário com a comodidade e a inovação de um espaço 
atual, onde a poesia é o elemento de ligação, afirma o diretor 
de operações adjunto da rede hoteleira Vila Galé Hotéis  
na Região de Lisboa, Paulo Geirinhas.

PAULO GEIRINHAS
DIRETOR DE OPERAÇÕES 
ADJUNTO VILA GALÉ 
HOTÉIS REGIÃO  
DE LISBOA

E

E  | Entrevista
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O Vila Galé Collection Palácio 

dos Arcos encontra-se instalado 

num edifício com história. Que 

história nos conta?

Este hotel, inaugurado em 2013, 

resulta da reabilitação de um edi-

fício construído nos finais do século 

XV. Segundo os registos históricos, a 

realeza, em particular os reis D. Fer-

nando, D. Luís e a rainha D. Maria 

Pia vinham a este palácio, o Palá-

cio dos Arcos, para, da sua enorme 

varanda, assistirem às regatas no 

rio Tejo. Este era um local emble-

mático e diz-se até que inspirou o 

nome da vila: Paço de Arcos. Quan-

to ao nome do palácio, deve-se à 

existência de uma espaçosa varan-

da que une os dois torreões late-

rais e que é sustentada por arcos. 

A transformação do imóvel num 

hotel de charme permitiu travar a 

degradação que o edificado vinha 

sofrendo desde 1997, após a morte 

do seu último proprietário, o conde 

de Arrochella e de Castelo de Paiva.

De que modo a ligação aos Des-

cobrimentos está presente no 

hotel?

A presença de D. Manuel I e da 

sua filha, D. Maria, era frequente, 

sobretudo quando participava em 

caçadas na Quinta do Morgadio. E 

conta-se que foi também na varan-

da do Palácio dos Arcos que este rei 

viu partirem as naus e as caravelas 

portuguesas para a Índia. 

Quando diz tratar-se de um 

“hotel dedicado à poesia com o 

charme de um palácio”, em que 

se traduz concretamente esta 

afirmação?

Este é o primeiro hotel de cinco estre-

las da Vila Galé em Portugal e tam-

bém o primeiro a receber a submarca 

Collection, associada às unidades que 

se distinguem pela localização pre-

mium, pelas caraterísticas ou história 

do imóvel, pelo conceito inovador 

e pelo requinte, personalização e 

qualidade dos serviços. No Vila Galé 

Collection Palácio dos Arcos quisemos 

preservar a memória do espaço, recu-

perando o edifício original, também 

conhecido pela cor amarela das pare-

des exteriores. Atualmente, a área do 

palácio inclui três quartos, duas suites, 

a receção, o restaurante Inevitável, o 

bar Tertúlia, biblioteca, vinoteca, salas 

para eventos e ainda uma capela, 

onde se destaca um altar barroco de 

mármore e vários apontamentos de 

arte sacra. Além disso, restaurámos 

algumas peças do espólio original, 

que integrámos na decoração do ho-

tel, como pinturas, mobiliário, lustres e 

candeeiros, dando-lhe um ambiente 

palaciano e charmoso. Contudo, não 

descurámos o conforto e há também 

uma componente de modernidade 

na ala nova, construída de raiz, onde 

ficam mais 71 quartos e o spa. No 

fundo, a ideia foi aliar a tradição e a 

história de um palácio centenário com 

a comodidade e inovação de um es-

paço atual. A unificar estas duas ver-

tentes está a poesia, que é a temática 

do conceito central deste hotel.

Quem são os autores represen-

tados e de que modo?

Nas zonas comuns, nos corredores 

e em todos os quartos há poemas 

de vários autores como Florbela Es-

panca, Fernando Pessoa, Vinicius de 

Moraes, Eugénio de Andrade. É uma 

forma de dar a conhecer e enaltecer 

a literatura lusófona. Nesta lógica, 

também oferecemos um caderno 

com poesia aos nossos hóspedes 

e todos os dias, quando fazemos a 

abertura das camas, deixamos-lhes 

um poema – e trufas de chocolate.

Os “Serões de Poesia” fazem 

parte do programa oferecido. 

Como se caraterizam e quem a 

eles assiste?

Às sextas-feiras, a partir das 21h30, 

no bar Tertúlia, num registo infor-

mal, declamadores profissionais 

e amadores recordam os gran-

des poetas da língua portuguesa. 

Atualmente temos connosco o ator 

Eurico Lopes a animar as noites de 

poesia. Estas sessões, que são gra-

tuitas, atraem os hóspedes do ho-

tel, que querem não só assistir, mas 

até participar, e o público externo. 

Habitualmente, também há grupos 

de amigos, adeptos de poesia, que 

fazem do Palácio dos Arcos um 

ponto de encontro e convívio.

INTERVENÇÃO 
QUALIFICA 
E ALARGA A OFERTA

Falemos agora das obras de rea-

bilitação. Em que consistiram? 

Foram criados novos espaços? 

Este ano fizemos uma intervenção 

significativa para alargar a oferta 

de espaços. As grandes novidades 

são as novas esplanadas com vista 

para o Tejo e para o Atlântico. Uma 

localiza-se precisamente nas arca-

das do piso inferior que sustentam 

a famosa varanda do palácio e a 

outra fica na nova escadaria, junto 

à receção, que também foi modifi-

cada este ano. Destaco ainda o bar 

Tertúlia, que se divide em vários re-

cantos e salas, ideais para eventos 

mais pequenos e intimistas, com 

uma vista arrebatadora.

 

Relativamente aos quartos, há 

alguma novidade a destacar?

Sim, recentemente introduzimos uma 

nova tipologia: o quarto premium, dis-

ponível em dez quartos. Distinguem-

se pela existência de máquinas de 

café e pela experiência de aromate-

Este é o primeiro 
hotel de cinco 
estrelas da Vila 
Galé em Portugal 
e também o 
primeiro a receber 
a submarca 
Collection

Questionado sobre o que diferen-

cia o Vila Galé Collection Palácio 

dos Arcos dos seus congéneres 

de cinco estrelas, Paulo Geirinhas 

declara: “acredito que o que faz 

a diferença é a conjugação da 

história do hotel e a reabilitação 

bem-sucedida do imóvel, o ser-

viço de cinco estrelas, a localiza-

ção, a temática da poesia, o em-

penho das equipas e a atenção 

ao cliente. Dou alguns exemplos: 

disponibilizamos valet parking a 

todos os hóspedes, personaliza-

mos o check in com sumo de 

boas-vindas e toalhetes aroma-

tizados aquecidos no inverno e 

frescos no verão, proporciona-

mos serviço de engraxamento e 

menu de almofadas, oferecemos 

espetadas de fruta fresca na pis-

cina exterior”.

Fatores que diferenciam
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A atividade 
do hotel beneficia 
do dinamismo 
da Região 
de Lisboa

rapia, visto que foram instalados di-

fusores no duche que libertam óleos 

essenciais. Para estes hóspedes, a 

garagem também está incluída.

 

Quais são os serviços disponibi-

lizados pelo hotel?

Sendo um hotel boutique, com um 

total de 76 quartos, entre os serviços 

e facilidades disponibilizados estão 

o acesso gratuito a internet wi-fi, 

serviço de quartos 24 horas, aces-

so a garagem, oferta gastronómica 

gourmet, business center, biblioteca, 

capela, lavandaria e uma forte com-

ponente de wellness e bem-estar.

No que se refere ao spa, na 

apresentação do hotel, é referi-

da uma caraterística diferencia-

dora. Em que consiste?

Sim, além de sauna, jacuzzi, ba-

nho turco, piscina interior aquecida, 

ginásio e duche Vichy, o Spa Sat-

sanga Collection tem uma oferta 

bastante vasta de massagens ex-

clusivas. Também aqui o tema da 

Poesia inspira todos os tratamentos 

de assinatura, como o Mar Portu-

guês, o Sonho de Poeta ou o Amar 

Perdidamente, para duas pessoas. 

Este spa também se diferencia por 

apoiar a produção nacional, uma 

vez que muitos dos produtos e in-

gredientes usados – mel, vinho, sal 

marinho, algas, azeite – são de ori-

gem portuguesa e certificados.

E qual é a oferta de restauração 

em termos de espaços?

No Vila Galé Collection Palácio dos 

Arcos, temos o restaurante Inevitá-

vel, com uma oferta gourmet com a 

assinatura do chef Francisco Ferrei-

ra. O foie gras do Palácio com con-

fit de cebolas, avelãs e crumble de 

especiarias, o risotto de camarão 

com emulsão de coentros ou a vi-

tela de leite com alfazema, favas 

frescas e setas, em redução de vi-

nho tinto com canela e cardamomo 

são alguns dos pratos mais concei-

tuados. O Bar Tertúlia tem a parti-

cularidade de poder servir mais de 

dez tipos de gins diferentes e de ter 

uma vasta carta de cocktails e na 

Vinoteca é possível fazer provas de 

vinhos e conhecer um pouco mais 

a gama de vinhos da Santa Vitória, 

uma marca também pertencen-

te ao grupo Vila Galé, que produz 

vinhos no Alentejo. A piscina exte-

rior também dispõe de um bar de 

apoio, que funciona de abril a se-

tembro, com carta de snacks.

 

No que se refere à oferta para 

a realização de eventos, quais 

são os espaços disponíveis e os 
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Quem nos 
visita valoriza 
a experiência, 
o ambiente e 
procura algo 
diferente 
do serviço 
massificado

tipos de eventos mais frequen-

tes que o hotel acolhe?

A antiga adega do Palácio foi 

transformada na sala Luís Vaz 

de Camões, com capacidade 

para 200 pessoas, mais de 200 

m2 e luz natural, estando pre-

parada para receber banquetes, 

casamentos, festas, aniversários 

infantis, encontros empresariais, 

conferências, apresentações de 

produtos. Recentemente foi tam-

bém adaptada a sala Fernando 

Pessoa, que pode receber até 50 

pessoas e a sala Florbela Espan-

ca, para cerca de 40. O novo bar 

Tertúlia e as suas múltiplas divi-

sões, que podem ser reservadas 

individualmente, as salas do res-

taurante Inevitável ou a bibliote-

ca são outros espaços que podem 

acolher diferentes eventos, sejam 

familiares ou empresariais.

As iniciativas gastronómicas dife-

renciadas são uma aposta neste 

hotel, com o objetivo de atrair 

mais público e de proporcionar 

diferentes experiências, afirma 

Paulo Geirinhas.

“Temos o Almoço D’el Rey, 

composto por uma entrada, 

um prato da nossa tradição, ou 

seja, receitas tipicamente por-

tuguesas, mas reinventadas, 

uma sobremesa, água, vinho 

Santa Vitória e café”, refere. 

Todos os dias à tarde, prosse-

gue, é servido o chamado Chá 

da Rainha, fazendo jus à história 

do palácio. Esta é uma oferta 

composta por scones, mini san-

des, bolos, compotas caseiras e 

uma seleção de chás e infusões, 

que costuma ter muita procura 

sobretudo no inverno. “Mais 

recentemente lançámos o brun-

ch aos domingos que tem tido 

muita adesão, tanto por grupos 

de amigos, como casais ou fa-

mílias que querem aproveitar o 

dia para estarem juntos. Além 

da diversidade de opções, diria 

que a localização, junto à Mar-

ginal, o ambiente de um palácio 

e a vista do hotel, para o Tejo e 

para o mar, são os grandes atra-

tivos deste brunch”, acrescenta. 

Propostas para saborear

ANTECIPAR E SUPERAR 
AS EXPETATIVAS

Como tem decorrido a atividade 

do hotel ao longo deste ano?

Tem corrido bastante bem, bene-

ficiando do dinamismo da região 

de Lisboa em termos de procura e 

oferta turística, com novos serviços 

e oferta a surgirem todos os dias. 

Outros fatores que têm contribuído 

para os bons índices de ocupação 

do hotel são a sua localização privi-

legiada, junto à Marginal, e o facto 

de estar estrategicamente instalado 

entre Lisboa e Cascais, a cerca de 15 

minutos dos centros históricos das 

duas cidades, permitindo chegar fa-

cilmente às respetivas atrações tu-

rísticas. Por outro lado, esta unidade 

tira também partido da proximidade 

da praia e das boas acessibilidades.

Qual o perfil de hóspede que 

procura o Vila Galé Collection 

Palácio dos Arcos? Quais são as 

principais nacionalidades?

É difícil definir um estereótipo do 

hóspede que nos procura, visto que 

temos uma grande diversidade de 

clientes, tanto em lazer como em 

negócios. No entanto, podemos di-

zer que quem nos visita valoriza a 

experiência, o ambiente e procura 

algo diferente do serviço massifi-

cado que encontra nas unidades 

clássicas de 5 estrelas. É alguém 

que quer levar consigo uma his-

tória para contar acerca da estada 

no Palácio dos Arcos. A maior parte 

dos clientes que nos visita, é prove-

niente da Europa, nomeadamente 

franceses, ingleses, espanhóis, ale-

mães, nórdicos e portugueses, sen-

do que os nacionais são os que têm 

maior expressão (cerca de 25% dos 

hóspedes). Fora da Europa, as na-

cionalidades mais representativas 

no Palácio são a brasileira e a nor-

te-americana.

 

Com base na sua experiência, 

como vê a evolução do perfil do 

turista que o hotel recebe?

Na Vila Galé estamos permanente-

mente atentos às novas tendências 
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do mercado e àquilo que os clientes 

procuram, ouvimo-los muito e pro-

curamos ter produtos que vão ao 

encontro das suas necessidades e 

preferencialmente que lhes superem 

as expetativas. Sabemos que os tu-

ristas são cada vez mais exigentes e 

que a oferta é vasta, pelo que nos 

concentramos em encontrar formas 

de continuarmos a fazer a diferença. 

Temos também consciência que nem 

todos os clientes têm as mesmas mo-

tivações, pelo que procuramos que os 

nossos serviços abranjam todo o tipo 

de perfis e estamos sempre recetivos 

a pedidos diferentes que nos possam 

fazer. Por princípio não dizemos que 

não, gostamos de surpreender os nos-

sos clientes. Vejo que a evolução do 

perfil dos turistas será feita em função 

de um maior número e diversidade 

de pessoas que viajam, e que ques-

tões políticas (segurança), tecnologia, 

fidelização, saúde e sustentabilidade 

irão decidir o comportamento do se-

tor no futuro. O que penso que nunca 

irá mudar é o desejo de os clientes 

terem um bom serviço, com simpatia 

genuína, que lhes proporcione es-

tadas autênticas. Conseguir isso, é o 

desafio diário da equipa no Vila Galé 

Collection Palácio dos Arcos.

No que se refere às apostas es-

tratégicas do hotel, quais elege 

e porquê?

Temos trabalhado bastante para 

captar cada vez mais eventos e aqui 

temos como vantagens a versatilida-

de dos espaços e as condições muito 

competitivas e quase à medida do 

pretendido. O Vila Galé Collection 

Palácio dos Arcos é ideal para casa-

NOTORIEDADE  
DE LISBOA 
GERA RIQUEZA  
E EMPREGO

Qual a importância que atribui 

à hotelaria para a projeção in-

ternacional de um destino como 

Lisboa?

Atribuo uma grande importância. A 

diversidade e a qualidade da oferta 

hoteleira, com preços muito com-

petitivos, quando comparados com 

outras capitais mundiais, são fatores 

que facilitam a concretização de uma 

visita a Lisboa e que contribuem de-

cisivamente para o grau de satisfa-

ção dos turistas, gerando uma boa 

imagem do destino. Por outro lado, 

a oferta hoteleira de Lisboa, aliada 

às infraestruturas existentes e à exis-

tência de boas ligações aéreas, tem 

permitido a realização de grandes 

eventos internacionais em diferentes 

áreas, o que tem contribuído para 

projetar internacionalmente Lisboa 

como um destino a visitar. Acresce 

que sendo o hotel o nosso “porto se-

guro” quando estamos fora de casa e 

que funciona como uma base a partir 

da qual exploramos o destino, a qua-

lidade da nossa experiência no hotel 

vai influenciar decisivamente o nos-

so nível de satisfação, daí também a 

Temos trabalhado 
bastante para 
captar cada vez 
mais eventos

mentos, já que se pode aproveitar 

o jardim e a magnífica vista, mas 

também a capela que fica mesmo 

ao lado do hotel, podendo fazer-se 

o copo de água no salão de eventos, 

facilmente transformável em pista 

de dança. Depois, os convidados po-

dem ficar no hotel, sem ter preocu-

pações com a condução e o estacio-

namento. As festas de aniversário e 

os incentivos são outros eventos que 

temos vindo a receber. Manter o ele-

vado padrão de qualidade e ter uma 

oferta cada vez mais diferenciadora, 

são também as nossas apostas estra-

tégicas para continuar o crescimento 

das taxas de ocupação.
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A diversidade  
e a qualidade da 
oferta hoteleira 
são fatores que 
contribuem para 
o grau de satisfaz 
dos turistas

importância da hotelaria para a ima-

gem do destino. Lisboa tem benefi-

ciado da reconhecida qualidade das 

suas unidades hoteleiras.

Como vê o crescimento e o au-

mento da notoriedade de Lis-

boa como destino turístico? Re-

flete-se na atividade do hotel?

Como natural de Lisboa sinto um 

grande orgulho na “minha” cidade 

e como residente tenho a sorte de 

poder usufruir de tudo o que Lis-

boa tem para oferecer, fruto do di-

namismo que a tem impulsionado 

como destino turístico. Tudo indica 

que Lisboa continuará a crescer, há 

muitas preocupações para que este 

crescimento seja feito de forma 

regulada e sustentável, e este é o 

grande desafio que atualmente se 

coloca. Naturalmente, esta dinâmi-

ca e o aumento da notoriedade da 

capital do nosso país têm reflexos 

positivos na atividade dos hotéis, 

criam riqueza, geram emprego e 

melhoram a qualidade de vida da 

sua população.

 

Os hóspedes pedem-lhe suges-

tões de visita? O que lhes reco-

menda?

Estando a 15 minutos de carro de 

Lisboa e de Cascais, e mesmo ao 

lado da estação ferroviária, facil-

mente os hóspedes chegam às 

principais atividades turísticas. 

Mas podem começar por visitar 

os locais que existem próximo 

do hotel, como os Fornos de Cal, 

Igreja Matriz de Oeiras, o Palácio 

Marquês de Pombal, a Quinta Real 

de Caxias, o Palácio Anjos Algés, o 

Centro de Arte Manuel Brito o Par-

que dos Poetas, a piscina oceânica 

de Oeiras e o passeio marítimo, as 

praias da linha. Em Lisboa são in-

contornáveis os diferentes museus, 

o Oceanário, os bairros históricos, a 

zona de Belém e os seus deliciosos 

pastéis.
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THE INDEPENDENT

VISITAR LISBOA SEM BILHETE DE REGRESSO
São jovens de várias nacionalidades, com poder de compra acima  
da média e vontade de ter novas experiências, fora do local de origem. 
Instalam-se em número crescente na capital portuguesa, que não se 
cansam de elogiar. Pelo clima, pela hospitalidade, pela comida, pela 
história e pela cultura. E também pelas oportunidades de trabalho  
sem rotinas que aqui encontram. Vieram sem bilhete de regresso.

As estações do ano sucedem-se, mas Lisboa 

continua a fascinar a imprensa internacional, 

rendida à sedução da cidade que, sendo uma 

das capitais mais antigas da Europa, tem sabido 

sempre renovar-se.

Uma das mais recentes reportagens centradas 

na oferta turística de Lisboa veio publicada no 

prestigiado diário britânico The Independent, 

que explica aos seus leitores alguns dos motivos 

que têm levado jovens diplomados, de várias 

proveniências e diversas áreas profissionais, a 

fixar-se em número crescente na capital portu-

guesa.

Muitos chegam como simples turistas e acabam 

a fixar-se por cá, rendidos ao charme da capital 

mais ocidental do continente europeu. 

“Descendo as labirínticas ruas do bairro de Alfa-

ma – que já foi marcado pela pobreza mas vem-

se revelando cada vez mais próspero – somos 

surpreendidos por fragmentos de conversas 

desenroladas em inglês, francês, alemão e até 

no arrastado sotaque norte-americano”, anota a 

repórter, Sirin Kale, uma jornalista londrina com 

larga experiência em temas de política, cultura 

e sociedade.

ALFAMA REJUVENESCIDA

Nesta zona lisboeta que observou com atenção, 

“entre o estuário do Tejo e o majestoso Castelo 

de São Jorge”, encontrou uma dinâmica comuni-

dade de jovens provenientes de várias parcelas 

do globo que aportaram à maior cidade portu-

guesa e aqui têm forjado inesperadas raízes. 

Alfama é precisamente um dos pólos desta cap-

tação de novos residentes que já chamam sua a 

esta urbe milenar. 

A repórter britânica chama a Lisboa “a nova 

Barcelona” precisamente por esta capacidade 

de atrair forasteiros aqui redescoberta nos anos 

mais recentes. 

“É fácil perceber porquê: Lisboa beneficia de um 

clima ‘subtropical’ (a temperatura média em De-

zembro situa-se nuns calorosos 14 graus), o custo 

de vida é acessível, é abençoada por um vibrante 

número de bares e restaurantes, e proporciona 

acesso fácil às praias do Algarve.”

PARA LISBOA, E EM MASSA

O aumento do número de turistas já não consti-

tui grande novidade. A notícia agora é que Lisboa 

recebe não apenas os visitantes ocasionais, aliás 

em números que não param de aumentar, mas 

também aqueles que pensam radicar-se sem pra-

zo previsto para a saída. São, em regra, trintões 

com sólida formação académica, poder de compra 

acima da média, disponibilidade para protagonizar 

experiências diferentes e que têm o seu compu-

tador pessoal como escritório. “Estão a mudar-se 

para Lisboa – e em massa”, anota Sirin Kale.

Um recente inquérito no Reino Unido demonstra 

que 60% dos jovens urbanos entre os 18 e os 35 

anos procuram fixar-se no estrangeiro. Muitos de-

les, com espírito mais empreendedor e sem víncu-

los laborais fixos, sentem-se capazes de trabalhar 

em qualquer país europeu. 

“Porquê viver numa cidade como Londres, com as 

suas rendas elevadíssimas e onde o tempo é in-

variavelmente cinzento, quando é possível acordar 
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Lisboa é um 
dos destinos mais 
recomendados 
pela imprensa 
nacional

A imagem de grupos de jovens expatriados, re-

unindo-se em locais públicos sobretudo aos fins 

de semana, começou a tornar-se familiar para os 

habitantes permanentes de Lisboa. Estes estran-

geiros que não estão cá apenas de passagem são 

vistos de preferência junto aos bares da Graça, do 

Cais do Sodré, do Bairro Alto e do Príncipe Real.

“Aquilo que eu prefiro em Lisboa é a qualidade de 

vida que aqui temos”, revela outro britânico, Kev 

Harrison, de 37 anos. Residente em Paço d’ Arcos, 

mas admirador incondicional da capital portugue-

sa, valoriza sobretudo os preços, a qualidade dos 

transportes públicos, as condições climáticas e a 

variedade e qualidade da comida.

SABER RECEBER

Igualmente citado na reportagem, Aristote Koen, 

de 25 anos, instalou-se em São Domingos de 

Benfica. Também ele valoriza o clima, os preços, a 

comida, a simpatia natural dos lisboetas e os traços 

“multiculturais” desta cidade que tão bem acolhe 

a população nómada, além do seu rico património 

histórico e cultural. 

A jornalista reconhece que esta tendência para a 

fixação de estrangeiros em Lisboa não agrada a 

todos e acrescenta que “as preocupações de al-

guns não impedem Lisboa de prosseguir na rota 

da abertura e do progresso. E os responsáveis 

municipais estão a fazer muito para encorajar esta 

mudança – as taxas para arrendamentos de cur-

ta duração continuam relativamente baixas, pois 

a cidade quer estimular o turismo, também como 

forma de combater o desemprego, ainda bastan-

te elevado”, escreve a enviada especial do diário 

britânico.

Sirin Kale termina a sua reportagem com uma cer-

teza: “Num futuro próximo, ainda podemos espe-

rar que muito mais jovens com espírito de mudan-

ça reservem voos para se instalarem em Lisboa.” É 

muito natural que este vaticínio se confirme.

cada manhã sob um céu soalheiro?”, escreve a en-

viada especial do Independent, dando assim voz a 

vários expatriados que aqui encontrou.

Um deles – Chris Savor, de 31 anos – veio por 

uma semana, como músico, para a Lisbon Fashion 

Week. Já cá está há três meses, agora instalado na 

zona do Príncipe Real. “Gostei tanto da atmosfera 

desta cidade que decidi viver aqui”, admite em 

declarações à jornalista. 

DO CLIMA À MÚSICA

O que o atrai tanto a Lisboa? 

“O clima, sempre excelente. A arquitectura antiga 

e as ruas empedradas, praias fabulosas e música 

sempre a soar nas ruas.”

É uma tendência recente, que começou a ganhar 

expressão em 2014, quando a capital portuguesa 

foi acumulando troféus internacionais como des-

tino turístico de excelência e se tornou num dos 

destinos mais recomendados pelas páginas espe-

cializadas da imprensa internacional.
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A casa de ópera de Lisboa. É assim que é 

considerado o Teatro Nacional de São Carlos. 

Construído no séc. XVIII, o teatro de carácter 

lírico que ocupa a Rua Serpa Pinto foi edificado 

segundo o projeto do arquiteto José Costa da 

Silva e inaugurado a 30 de junho de 1793. De 

características neoclássicas e com inspiração 

seiscentista e italiana, nomeadamente com 

influências do Teatro di San Carlo de Nápoles 

e do Teatro alla Scala de Milão, foi alvo de di-

versas intervenções ao longo da sua existência. 

No decorrer da sua já longa vivência têm abun-

dando os factos históricos, os episódios sociais 

e eventos culturais relevantes, que enriquecem 

o seu património singular, tendo sido classifica-

do como imóvel de interesse público, em 1928, 

e Monumento Nacional, em 1996.

Foi a destruição da opulenta Ópera do Tejo pelo 

terramoto de 1755 que ditou a necessidade de 

criar em Lisboa um espaço digno de acolher 

este tipo de espetáculos, uma vez que os tea-

tros públicos existentes na altura não reuniam as 

características exigidas. Com o apoio financeiro 

de um grupo de comerciantes lisboetas, o Tea-

tro Nacional de São Carlos foi então concebido 

com o intuito de receber grandes produções de 

ópera num espaço cuja magnificência era digna 

da família real. Contudo, o São Carlos desde logo 

assumiu um estatuto híbrido de teatro público e 

de teatro real, o que o tornava único no panora-

ma português.

Característica que, além de ser prova das 

transformações sociais da época, se apresen-

tava como uma marca clara da distância entre 

a burguesia e a aristocracia, possibilitando a 

socialização entre estas duas classes. Deste 

TEATRO NACIONAL DE SÃO CARLOS 

A CASA DE ÓPERA DE LISBOA
Construído no séc. XVIII, o Teatro Nacional de São Carlos foi inaugurado  
a 30 de junho de 1793. Hoje, passados mais de 200 anos, mantém-se como  
o único teatro nacional vocacionado para a produção e apresentação de ópera 
e de música coral e sinfónica. O valor e a beleza arquitetónica deste edifício, 
bem como a qualidade musical que apresenta, tornam-no figura incontornável 
da cena artística e cultural portuguesa. 

modo, o São Carlos representava para a alta 

burguesia “o símbolo da sua própria ascen-

são”. A figura de Pina Manique foi também 

essencial para a construção do teatro, tendo o 

próprio sido responsável por persuadir o prín-

cipe regente a autorizar o início das obras, sob 

o pretexto de uma homenagem à princesa 

Carlota Joaquina, esposa do futuro D. João VI. 

Aberto a todos os cidadãos mediante paga-

mento de bilhete, foi inaugurado com a ópera 

em dois atos La ballerina amante, de Dome-

nico Cimarosa, seguida do bailado A felicidade 

lusitana, de Caetano Gioia. A sua estreia ao 

público incluiu também um elogio cantado, 

composto por António Leal Moreira, no âm-

bito das celebrações da gravidez da princesa 

Carlota Joaquina, a quem foi dedicado o Teatro 

Nacional de São Carlos. 
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O Teatro Nacional 
de São Carlos é uma 
figura incontornável 
da cena artística 
e cultural portuguesa

ARQUITETURA COM HISTÓRIA 

Com um extraordinário valor e uma grande 

beleza arquitetónica, as obras de edificação 

do São Carlos foram concluídas em apenas 

seis meses, dando lugar a uma sala de es-

petáculos com atributos técnicos perfeitos, 

de forma elíptica e com cinco planos de es-

pectadores – plateia, camarotes de 1.ª, 2.ª e 

3.ª ordem, e um último piso com varandas. 

Uma sumptuosa tribuna real, da autoria de 

Giovianni Maria Appiani, apenas concluída 

28 anos depois da inauguração, em 1821, 

sobressaía ao centro da sala, no lado oposto 

ao palco. Inicialmente esta sala foi dotada 

de um mobiliário pouco confortável, que foi 

mais tarde substituído por verdadeiras ca-

deiras. Originalmente, antes das necessárias 

obras de ampliação, o edifício era composto 

também pelo Salão das Oratórias, atualmen-

te Salão Nobre, concluído em 1796, bem 

como por botequins, oficinas, uma sala de 

bilhar, arrecadações, salas de ensaio e biblio-

teca. Muitas destas salas têm hoje um pa-

pel distinto do que o inicial e outras foram 

anexadas ao Salão Nobre, expandindo-o. Em 

1888, o edifício foi alvo de obras de amplia-

ção para acolher camarins, salas de ensaio 

e outras direcionadas ao funcionamento do 

teatro. A edificação, de planta longitudinal, 

apresenta uma fachada sóbria, evidente do 

estilo neoclássico, dividida em três corpos 

e desenvolvida em dois pisos sobrepostos 

sobre mezanino e um terceiro piso sobre o 

corpo central. 

Rasgado por um pórtico, este corpo central 

ostenta três arcadas frontais e duas laterias, 

por onde se faz o acesso principal ao interior 

do Teatro, e que são cobertas por uma espa-

çosa varanda, de onde se destaca um relógio 

envolvido por grinaldas e duas janelas. Es-

tes pórticos estavam originalmente fechados 

por meio de portas de ferro que se abriam 

apenas em noites de espetáculo, aspeto que 

foi alterado em 1930 aquando uma extensa 

remodelação para a qual foi necessário en-

cerrar o teatro. Além deste fecho temporá-

rio, registaram-se outros dois: a Guerra Civil 

(1828-34) e outro decretado pelo governo 

(1912-20). As obras de restauro ficaram a 

cargo do arquiteto Guilherme Rebello de An-

drade e vieram dotar o São Carlos da “beleza 

e do conforto que ele nunca possuíra”, in-

cluindo o átrio, a escadaria, o Salão Nobre, 

a plateia, os camarotes, o fosso da orquestra 

e o palco, que foi reforçado. Foi apenas em 

1885 que a luz elétrica chegou ao São Carlos, 

tendo a iluminação sido feita, inicialmente, 

por meio de velas, seguindo-se os candeei-

ros de azeite (1819) e a iluminação a gás 
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(1850). Contudo, a iluminação elétrica, con-

trariamente à anterior, era incapaz de manter 

a sala a uma temperatura agradável o que 

levou o engenheiro António Teixeira Júdice a 

criar uma máquina que insuflava ar quente 

para dentro da sala. 

ÓPERA E MUITO MAIS

Ainda hoje a sala do Teatro Nacional de São 

Carlos apresenta tanto uma visibilidade como 

uma acústica bastante boas, apesar das mo-

dificações levadas a cabo na estrutura origi-

nal do edifício (1878-79), que encurtaram o 

palco em cerca de dois metros para ampliar 

a plateia, afetando as características iniciais. 

Casa da Orquestra Sinfónica Portuguesa e 

do Coro do Teatro Nacional de São Carlos, o 

único coro profissional do país, esta figura in-

contornável do panorama artístico e cultural 

de Portugal promove também a apresenta-

ção de bailados, concertos e eventos. Justi-

ficando o seu estatuto, o Teatro apresenta 

uma programação musical regular em três 

espaços: na Sala Principal, palco de grandes 

produções líricas e de concertos sinfónicos e 

coral-sinfónicos, mas também de bailados. O 

Salão Nobre, que permite o acesso à varan-

da da fachada, recebe recitais e concertos de 

diferentes formações instrumentais, leituras 

de ópera e apresentações mais intimistas. E, 

ainda, o Foyer – entrada do Teatro –, mostra-

se como um espaço privilegiado para concer-

tos de câmara e breves recitais de entrada 

gratuita, que convidam ao convívio informal. 

Conferências, masterclasses, cursos, concer-

tos para escolas e famílias também têm lugar 

no São Carlos que, no final de cada tempora-

da, organiza ainda um evento de cariz mais 

informal. O Festival ao Largo, que se realiza 

precisamente no Largo de São Carlos, e em 

que, durante cerca de um mês, espetáculos 

de ópera, teatro, música sinfónica, coral-sin-

fónica e bailado, entre outros, saem à rua e 

convidam à celebração festiva da música e 

das artes performativas. Todos os espetáculos, 

quer sejam de obras clássicas ou contempo-

râneas, são de acesso livre e são comenta-

dos, garantindo a mediação com os diferentes 

públicos. A memória das óperas levadas ao 

palco é preservada e divulgada pelo Centro 

Histórico do Teatro, através das exposições de 

património móvel, guarda-roupa, cenografia, 

arquivo musical, fotográfico e documental que 

organiza. Uma excecional qualidade musical, 

que tem caracterizado os longos anos de vida 

do Teatro, a juntar ao seu extraordinário valor 

arquitetónico tornam o Teatro Nacional de São 

Carlos numa figura incontornável da cena ar-

tística e cultural portuguesa. 
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Hoje valorizamos 
aquilo que o cidadão 
comum – tão comum 
como qualquer  
um de nós – sugere  
e aconselha

Lisboa é um destino turístico de excelência cada 

vez mais visitado por turistas e figuras públi-

cas. Nos anos mais recentes desembarcaram 

diversas celebridades na capital portuguesa, 

acabando por se fixar cá em longas temporadas 

ou mesmo como residentes habituais. John Mal-

kovich foi um dos primeiros, abrindo caminho a 

diversas outras estrelas do cinema, do desporto 

ou da moda, como Madonna, Monica Bellucci, 

Eric Cantona, Michael Fassbender ou Christian 

Loboutin.

Nada como uma celebridade para captar as 

atenções da generalidade das pessoas. O efeito 

potenciador de uma mensagem positiva trans-

mitido por alguém que goza de fama um pouco 

por todo o mundo tem um valor incalculável. 

PESSOAS E MARCAS

Isto demonstra uma tendência muito positi-

va: continuamos a confiar mais em pessoas 

do que em marcas. A diferença é que anti-

gamente ouvíamos apenas as opiniões do 

nosso círculo familiar ou de amigos ou conhe-

cidos que nos eram mais próximos. Hoje este 

círculo alargou-se consideravelmente. Pas-

sou a incorporar a vasta rede dos chamados  

influenciadores capazes de gerar a tão dese-

BUZZ NAS REDES SOCIAIS

A IMPORTÂNCIA CRESCENTE 
DOS INFLUENCIADORES
Definir uma estratégia de comunicação integrada, apoiada 
numa rede de influenciadores, é cada vez mais importante  
nas marcas. O turismo não é exceção e também pode, e muito, 
beneficiar daqueles que, pela sua autenticidade, são capazes  
de criar movimentos e conquistar novos públicos, a nível global. 
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Um influenciador 
é alguém que se 
destaca pelo nível 
de conhecimento 
sobre uma área 
específica e que 
já conquistou 
a confiança de um 
público alargado 
pelo simples facto 
de ser autêntico

jada… influência. Falamos assim do poder de 

“pessoas reais” que alcançam altos níveis de 

confiança junto de uma audiência fiel.

Um influenciador é alguém que se destaca pelo 

nível de conhecimento sobre uma área específi-

ca e que já conquistou a confiança de um públi-

co alargado pelo simples facto de ser autêntico. 

Tem uma presença assídua nas redes sociais e 

uma capacidade de persuasão muito acima da 

média.  

Pode ser alguém que alimente um blog de 

viagens, de roteiros de fim de semana, de res-

taurantes, de férias na praia ou de tendências 

da moda. Ou alguém que se destaca pelos con-

teúdos originais que vai divulgando com regu-

laridade através da sua conta no Instragram. Ou 

que tenha uma rede de seguidores no Facebook 

também com grande potencial de influência, o 

que amplifica consideravelmente a mensagem. 

CONSELHOS COMUNS

Com a internet reaprendemos a importância da 

mensagem simples, filtrada apenas pelo olhar 

humano, não formatado pelo discurso publi-

citário. Hoje valorizamos aquilo que o cidadão 

comum – tão comum como qualquer um de nós 

– sugere e aconselha. 

> Alcance: Tamanho da audiência;

> Ressonância: Repercussão e capacida-

de de engagement junto a audiência;

> Relevância: Mach com o assunto ou va-

lores da marca.

 Para um influenciador se destacar entre 

tantos outros e fidelizar um determina-

do público é preciso ser criativo, since-

ro, coerente e frequente com o conteúdo 

que se propõe fazer.

Fatores  
que distinguem o tipo 
de influenciadores:

O QUE É  
UM INFLUENCIADOR DIGITAL?

Os influenciadores digitais são pessoas ou gru-

pos de pessoas que produzem conteúdo (texto, 

vídeo, imagem) em diferentes tipos de canais e 

que conseguem alcançar, encantar e influenciar 

o comportamento de um determinado segmen-

to da população.

QUAIS SÃO AS 
CARACTERÍSTICAS 
DOMINANTES DE UM 
INFLUENCIADOR?

Desde logo, ter um discurso coerente e articu-

lado. É fácil perceber quando alguém conhece 

realmente o tema sobre o qual disserta ou se, 

pelo contrário, apenas se limita a fazer uma ba-

nal colagem de lugares-comuns.

Outra característica fundamental é a autenti-

cidade. Saber falar de beleza, saúde, moda ou 

viagens em tom genuíno e apelativo faz uma 

enorme diferença quando se pretende estabe-

lecer uma corrente de opinião.

Importa ainda manter um contacto assíduo com 

os destinatários das nossas mensagens. A em-

patia só se estabelece se houver diálogo digital, 

se soubermos responder às perguntas que nos 

fazem, se mantivermos uma presença diária nas 

redes sociais. 

Um mundo cada vez mais digital também im-

pulsionam novas oportunidades de emprego. 

Há, por exemplo, o gestor de social people, que 

impulsiona a relação entre as marcas e os in-

fluenciadores digitais certos para cada projeto; o 

produtor de conteúdo digital, o especialista em 

textos para o digital, programadores, storysel-

lings e editores de vídeo. 
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Cada um de nós, 
à sua escala, também 
pode influenciar 
os outros. Pessoas 
com mil seguidores 
são capazes de ter um  
grau de influência 
superior a outras 
que têm cem mil 
seguidores 

o comprovam. A Takumi identificou 500 mil 

perfis no Instagram e apurou que pessoas com 

mil seguidores são capazes de ter um grau de 

influência sobre estes destinatários bem supe-

rior a outras que, tendo cem mil seguidores, 

são incapazes de estabelecer conexões reais 

com elas.

É fácil explicar esta discrepância: os influen-

ciadores envolvem-se 22 vezes mais em 

conversas com o seu grupo de seguidores e 

estes, por sua vez, confiam em elevadíssima 

percentagem (82%) nas recomendações de 

um influenciador.

Lisboa tem beneficiado muito desta vaga de 

recomendações que alastra nas redes sociais. 

O que constitui um desafio suplementar aos 

operadores turísticos e às próprias autoridades 

oficiais: há que definir cada vez mais estra-

tégias de captação de visitantes com alcance 

nas multiplataformas digitais, gerando vendas 

e ampliando o buzz.

Há que identificar os influenciadores e adaptar 

as mensagens ao estilo e aos gostos e às pre-

ferências de cada um. Relatando factos, mas 

sobretudo construindo narrativas que se tor-

nem especialmente apelativas. Pela palavra, 

pelo som, pela música, pela imagem, pelo 

vídeo. Tendo sempre em atenção as caracte-

rísticas muito peculiares de cada plataforma. 

Delinear uma estratégia é, por isso, muito 

importante. Uma tarefa que deve ser desem-

penhada por profissionais do setor, como as 

agências de social media, capazes de inter-

mediar a relação entre influenciadores e mar-

cas ou, no caso do Turismo, destinos. 

É importante saber identificar os influencia-

dores certos para cada projeto, de acordo 

com o alcance e o posicionamento de cada 

Os headhunters de talentos digitais privilegiam 

os candidatos com visão holística, capacidade de 

aprender rapidamente e o conhecimento sobre 

o mundo virtual, com domínio de redes como 

Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter e You-

Tube. Criatividade, curiosidade e proatividade 

também são importantes para integrar equipas 

de Social People. A experiência em análise de 

dados também é valorizada:  domínio de fer-

ramentas, como Google Analytics (que mede 

o desempenho de sites), Google Attribution e 

Adobe Analytics (para medir o impacto e o re-

sultado de uma campanha), e de recursos de 

social media listening. 

SABER INFLUENCIAR

Cada um de nós, à sua escala, também pode 

influenciar os outros. Há mesmo estudos que 
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1.Brian Kelly

2.Kiersten Rich

3.Murad and Nataly Osmann

4.Eric Stoen

5.Damon and Jo

6.The Planet D

7.Louis Cole

8.Johnny Jet

9.Chris Burkard

10.Kate McCulley

Top 10 Maiores 
Influenciadores 
no segmento de viagens, 
segundo a revista Forbes:

É importante 
recorrer a 
profissionais  
com know-how  
e experiência para 
construir relações 
de confiança e criar 
oportunidades

mensagem – seja no Facebook, seja no Ins-

tagram, seja no YouTube ou no vasto mundo 

da blogosfera. 

Interessa saber se nos interessa mais asso-

ciar uma mensagem específica a um vídeo 

ou a uma fotografia, a um jingle no YouTu-

be ou a um simples conjunto de mensagens 

curtas, prontas a difundir no Twitter. Há que 

ter sempre em atenção a idade, a condição 

social e a formação académica dos destina-

tários. Cada grupo é mais sensível a determi-

nado tipo de mensagens.

Mas além de saber influenciar é, preciso 

também, monitorizar e analisar o impacto 

de uma estratégia deste tipo. E, para isso, 

é importante recorrer a profissionais da área 

com know-how e experiência para, acima de 

tudo, construir relações de confiança e criar 

oportunidades.
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ASSOCIATIVISMO

ÓRGÃOS SOCIAIS
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
>> Dia 7 de setembro – FALSEC;

>> Dia 14 de setembro – Reunião de Direção;

>> Dia 22 de setembro – Inauguração Experiência Pilar 7;

>> Dia 27 de setembro – Início do projeto de melhoria  

da experiência turística em Belém.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO
REVISTA DO TURISMO DE LISBOA
Edição do 165.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 setembro foram feitas as seguintes consultas:

Alojamento 64

Agências de Viagens e Turismo 15

Associações Empresariais e Profissionais 2

Casas de Fado 1

Catering 1

Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços 1

Passeios e Circuitos turísticos 12

Restaurantes 12

Transfers 7

TOTAL 115

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Adesão das seguintes 23 entidades:

>> Iberostar Lisboa;

>> Travel Square;

>> Sud Lisboa Hall;

>> Emporium Lisbon Suites;

>> Le Flat;

>> Garvetur;

>> Alfama Apartment Services;

>> Sud Lisboa Terraza;

>> Restaurante Manjerico Alegre;

>> Essência da Latitude;

>> Sea Sky;

>> Miracle Horizon;

>> Pypas Cruises;

>> Carlos Jorge Carvalho;

>> BSLDrivers;

>> Limoutours;

>> Fatum – Colours of Fado;

>> DriveFlow;

>> Qualihealth;

>> Omnitel;

>> SIBS SGPS;

>> Audiomeios;

>> Amalgama Associação Cultural.

Durante o mês de setembro foram enviadas 18 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 setembro foram enviados os seguintes mailings:

>> Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

>> Revista Follow Me Lisboa;

>> Conferência de Alto Nível sobre Turismo, Parlamento Europeu, 27 de 

setembro;

>> Lembrete – Grupo de Segurança Baixa-Chiado – Questionário;

>> Eventos confirmados para Lisboa LCB 2017-2023;

>> Eventos confirmados para Lisboa LVB 2017-2023;

>> Experiência Pilar 7 da Ponte 25 de Abril.

PROMOÇÃO TURÍSTICA

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

>> Adaptação de textos e hiperligações;

>> Introdução dos PDFs das publicações mensais;

>> Continuação da produção do novo site.

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

PROMOÇÃO EM SITES DE VIAGEM
>> Acompanhamento da campanha online de City Breaks.

REDES SOCIAIS
>> Facebook – 119

>> Twitter – 69

>> Instagram – 52

>> Pinterest – 25

VISITAS AO SITE: 337. 566

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

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

Feiras do TdP.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA

>> ALEMANHA – Rádio “Reise”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 

elemento;

>> ALEMANHA – TV “SAT1”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 4 

elementos;

>> AUSTRÁLIA – Revista “Royal Auto”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;
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>> AUSTRÁLIA – Revista “Senior Traveller”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>> BRASIL – Blog “Contando Destinos”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>> BRASIL – Revista “The President”. Programa realizado em Lisboa e na 

Região de Lisboa. Presente 1 elemento;

>> BRASIL – TV “Record/Sabrina Sato”, em colaboração como TP. Programa 

realizado em Lisboa e na Região de Lisboa. Presentes 12 elementos;

>> CANADÁ – TV “Winefortfolio”. Programa realizado na Região de Lisboa. 

Presentes 4 elementos;

>> EAU – “Motivate Publishing”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

2 elementos;

>> EUA – Blog “Go Nomad”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos;

>> EUA – Jornal “USA Today”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos;

>> EUA – Programa TV “The Voyager”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 9 elementos;

>> FRANÇA – Revista “MasterChef”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa e na Região de Lisboa. Presentes 3 elementos;

>> FRANÇA – Revista “Ouest-France”. Programa realizado na região de 

Lisboa. Presente 1 elemento;

>> FRANÇA – Revista “Télé Loisirs”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos; 

>> FRANÇA – Revista “Télé Stars Jeux”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>> FRANÇA – TV “TF1/50 minutes inside”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 elementos;

>> HOLANDA – Revista “Kampioen”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado na Região de Lisboa. Presentes 2 elementos;

>> HOLANDA – Revista “Up in the Sky”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 elementos;

>> ITÁLIA – Blog “A Journal in the Heather”. Programa realizado na Região 

de Lisboa. Presentes 2 elementos;

>> ITÁLIA – Blog “I Viaggi di Liz”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

2 elementos;

>> ITÁLIA – Jornal “Corriere della Sera”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>> ITÁLIA – Rádio “Rádio Classica”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

>> ITÁLIA – Revista “The Travel News”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

>> ITÁLIA – Revista “Vanity Fair”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

>> MALÁSIA – Blog “Katepegimana”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>> REINO UNIDO – Jornal “The Scottish Sun”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

>> REINO UNIDO – Jornal “Warrington Guardian”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

>> REINO UNIDO – Revista “Ink’s”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa. Presentes 3 elementos;

>> ROMÉNIA – Rádio “Romani atualiti”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos.

PARCERIAS COM OPERADORES TURÍSTICOS
>> HOLANDA – Parceria de promoção com operador SUNAIR/ANWB.
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APOIO MEIOS DE COMUNICAÇÃO
>> ALEMANHA – Revista “Weltkunst”;

>> BRASIL – Revista “Black-card”;

>> ESPANHA – Revista “El Mundo en tu bolsillo”;

>> ESPANHA – Site “barnebys.es”;

>> ESPANHA – TV “TVE”;

>> EUA – Blog “The Cravatte Noir”;

>> FRANÇA – “Look book Eastpak”;

>> FRANÇA – Revista “À Nous Paris”;

>> IRLANDA – Revista de bordo “Aer Lingus”;

>> REINO UNIDO – Guia “Wallpaper“;

>> REINO UNIDO – Revista “CN Brides magazine”.

ENTREVISTAS
>> ESPANHA – Rádio “Canal Extremadura”.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

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

produção de banners.

PROMOÇÃO E APOIO A CONGRESSOS E INCENTIVOS
>> Evento corporate 2019, 2020 e 2021 – Candidatura de Lisboa;

>> Evento associativo 2020 – Candidatura de Lisboa;

>> Evento associativo 2020 – Candidatura de Lisboa;

>> Evento associativo – Candidatura de Lisboa;

>> Evento associativo 2020 – Candidatura de Lisboa.

APOIO A EDIÇÕES EM LISBOA
>> ESHNR;

>> EASD;

>> EurASc.

APOIO A EDIÇÕES ANTERIORES A LISBOA
>> PReS 2018;

>> EAN 2018.

FUNDO DE APOIO A CONGRESSOS
>> TdP + TL = 6 candidaturas;

>> TL = 4 candidaturas.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>> MERCADO NORTE-AMERICANO – Ação iniciativa do LCB. Presentes 10 

Buyers MI. Programa de visita realizado na Região de Lisboa (Lisboa, 

Cascais e Sintra). Organização e acompanhamento exclusivo do LCB;

>> MERCADO REINO UNIDO E IRLANDA – Ação iniciativa do LCB. Presentes 

13 Buyers MI. Programa de visita realizado na Região de Lisboa (Lisboa, 

Cascais e Sintra). Organização e acompanhamento exclusivo do LCB.

PRESS TRIPS
>> MERCADO ALEMANHA – TagungsWirtschaft Magazine.

PROMOÇÃO GOLFE

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

PARCERIAS COM OPERADORES TURÍSTICOS
>> ALEMANHA – Parceria de promoção com Köllen Druck + Verlag GmbH.

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS
>> REINO UNIDO – Fam trip LongTravel. Presente 1 participante. Programa 

realizado em Lisboa e Região;

>> REINO UNIDO – Fam trip Lisboa City Break - EdT Londres. Presentes 5 

participantes. Programa realizado em Lisboa e Região.
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PROMOÇÃO DE OUTROS PRODUTOS

CRUZEIROS
>> Parceria com agente do setor/operador de cruzeiros Pullmantur.

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.

WORKSHOPS E ROADSHOWS MI

>> MERCADO REINO UNIDO E IRLANDA – Ação iniciativa do LCB. Presentes 

13 Buyers MI. Programa de visita realizado na Região de Lisboa (Lisboa, 

Cascais e Sintra). Meio dia de workshop com 14 reuniões agendadas com 

14 Associados LCB seguido de almoço.

SALES BLITZ MI
>> MERCADO ALEMANHA – Ação iniciativa do LCB. Equipe composta por 3 

Associados – Dom Pedro Palace, Lisboa Marriott e Cititravel.

MELHORIA DA INFORMAÇÃO  
E QUALIDADE DE SERVIÇO

PRODUTOS PARA TURISTAS
>> LISBOA STORY CENTRE: 5.862 VISITANTES

>> ARCO DA RUA AUGUSTA: 19.803 VISITANTES

>> EXPERIÊNCIA PILAR7: 2.792 VISITANTES (O equipamento foi inaugurado 

a 27 de setembro)

INFORMAÇÃO TURÍSTICA
TURISTAS ATENDIDOS: 313.109

LISBOA: 229.331

SINTRA: 78.219

ERICEIRA: 4.183

ARRÁBIDA: 1.376

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 293

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO  
DE EXPERIÊNCIAS MULTICENTRALIDADE
LISBOA CARD: 22.039 CARTÕES VENDIDOS

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO  
DA CENTRALIDADE DE SINTRA
EQUIPAMENTO “MITOS E LENDAS DE SINTRA”: 614 VISITANTES

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO  
DA CENTRALIDADE DA ARRÁBIDA

ESTRUTURAÇÃO DO PRODUTO, TURISMO  
DE NATUREZA E GASTRONOMIA E VINHOS
>> Reunião ICNF relativamente ao Guia de Percursos Pedestres da Arrábida. 

Análise Dossiers Enviados pelas 3 CM’S (Palmela; Sesimbra; Setúbal).



_PORTUGAL DOS 
MEUS AMORES
Mais do que uma loja portuguesa, Portugal dos 

Meus Amores é uma mensagem otimista para 

todos, tanto para os que aqui vivem como para 

quem vem de fora. “Portugal ainda merece um 

sorriso e um abraço, pelo que conseguimos até 

hoje e pelo que iremos conseguir daqui para 

a frente”, são as palavras da fundadora Inês 

Lopes para quem Portugal, e em especial Lis-

boa, é um bom sítio para viver, não só pelo sol 

e clima ameno mas pelas pessoas que fazem 

este país. Portugal dos Meus Amores é uma 

loja com tradição para que os lisboetas, e não 

só, se encham de nostalgia. O que é que se 

vende então neste espaço? Sorrisos, tradição, 

o sol, as expressões e a boa disposição portu-

guesa, otimismo e o coração português. Tudo 

isto na forma de souvenirs e produtos frescos 

100% nacionais. A tradição junta-se assim a 

uma importante entidade, como é a Associa-

ção Turismo de Lisboa, capaz de contribuir para 

a afirmação e promoção estratégica e institu-

cional do destino Lisboa. 

Galerias Comerciais do Campo Pequeno, loja 

147, Lisboa

Tel.: 920 138 005

www.facebook.com/portugaldosmeusa-

mores

BOAS-VINDAS

_SEA SKY 
PORTUGAL 
CHARTER
Empresa náutica no mercado há 22 anos, a Sea 

Sky Portugal Charter tem como objetivo propor-

cionar momentos únicos a bordo de embarca-

ções, como os “magníficos” catamaran Lagoon, 

veleiros e lanchas. Com o objetivo de oferecer 

experiências inesquecíveis a bordo, a empresa 

disponibiliza pacotes personalizados que vão 

desde passeios half-day, full-day, ou até um 

programa Sunset, com uma viagem de duas ho-

ras para celebrar um belo pôr do sol no rio Tejo. 

A adesão à Associação Turismo de Lisboa expli-

ca-se pelo facto de a Sea Sky Portugal Charter 

considerar que a ATL é uma entidade de renome 

e um sole importante na divulgação dos vários 

serviços e atividades na cidade de Lisboa. “Acre-

ditamos que juntos podemos elevar o Turismo 

Náutico e dar a conhecer a todos os nossos vi-

sitantes um serviço cada vez melhor e de exce-

lência”, refere a empresa. 

Edifício Gonçalves Zarco, lojas 19-21, Doca 

de Alcântara, Lisboa

Tel.: 212 696 952 

www.seaskycharter.com
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CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

NOVO MUSEU 
DE ARTE URBANA E 
CONTEMPORÂNEA 

Cascais acaba de ganhar um novo museu. 

Chama-se MARCC, Museu de Arte Urbana e 

Contemporânea de Cascais, e resulta de uma 

parceria entre o município de Cascais e o ar-

tista português Alexandre Farto, conhecido 

por Vhils. Localizado no Bairro dos Museus, o 

MARCC vai ocupar cerca de 1700m2 num es-

paço que fica por baixo da praça D. Diogo de 

Menezes, perto da Marina de Cascais. Será no 

MARCC que Vhils vai depositar, em acervo, a 

sua coleção pessoal de peças de arte urbana 

e contemporânea, ao qual se irão juntar inú-

meras obras de arte a adquirir pelo município 

que, em conjunto, irão formar o núcleo funda-

dor do museu. 

Praça 5 de Outubro, Cascais 

Tel.: 214 825 000

www.cm-cascais.pt

JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA 

NOVAS CRIAS 
DE TIGRE 
O Jardim Zoológico tem novos habitantes: duas 

crias de Tigre-da-sibéria (Panthera tigris altai-

ca). O nascimento destas crias, cuja espécie 

está classificada “em perigo” pela IUCN (União 

Internacional para Conservação da Natureza), 

permite ao Jardim Zoológico reforçar a sua par-

ticipação na reprodução das espécies ameaça-

das e sensibilizar os visitantes para a extinção 

desta espécie. Para promover o bem-estar da 

progenitora, diferentes abrigos foram construí-

dos na instalação. Deste modo, a fêmea teve a 

oportunidade de optar pelo local onde iria ter as 

suas crias. Os pequenos tigres serão amamenta-

dos até aos 6 meses de idade e acompanhados 

pela progenitora, durante 2 a 3 anos, que lhes 

ensinará a sobreviver. Provenientes dos vales 

com encostas rochosas na bacia do rio Amur, 

localizado na fronteira entre a Rússia e a China, 

os Tigres-da-sibéria, são a subespécie de tigre 

de maior dimensão. Embora os machos adultos 

sejam, por norma, mais corpulentos do que as 

fêmeas, não existe dimorfismo sexual, o que di-

ficulta a diferenciação de sexos numa fase inicial 

e/ou a “olho nu”. A pelagem é ocre, com riscas 

castanhas longitudinais, tornando-se mais den-

sa e mais clara no Inverno, adaptando-se ao frio 

e neve próprios do seu habitat natural.

Estrada de Benfica, 158-160, Lisboa 

Tel.: 217 232 900

www.zoo.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

ARTE NA VILA 

A Volta do Duche é o palco da mostra de ar-

tesanato que se realiza todos os dias na vila 

de Sintra, com exceção do segundo sábado e 

domingo de cada mês. Uma iniciativa que se 

assume como um inquestionável contributo 

para a divulgação e valorização do que se faz no 

concelho, para o qual contribui a simbiose entre 

a beleza da envolvente do centro histórico com 

a multiplicidade de formas e materiais que com-

põem as peças artesanais. Com criações mais 

tradicionais ou modernas cada artesão expressa, 

nas suas obras, um pouco da sua vivência e da 

sua identidade cultural, partilhando com todos 

quantos visitam este local um pouco de si.

Largo Dr. Virgílio Horta, Sintra

Tel.: 219 238 500

www.cm-sintra.pt
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PRAGA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

NOVA SALA 
DE EXPOSIÇÕES 

A Rua das Gaivotas 6, um projeto da compa-

nhia de teatro Teatro Praga que se dedica ao 

acolhimento de propostas emergentes nas áreas 

das artes performativas, artes visuais, da músi-

ca, do cinema e da literatura, desenvolvendo 

igualmente projetos com moradores, escolas 

e estruturas artísticas vizinhas, isto é, sedea-

das no eixo Alcântara - Cais do Sodré, inicia o 

mês de novembro com novidades. Por ser um 

espaço instável, permeável, sempre novo, em 

constante desenvolvimento e transformação, 

afirma, inaugura no dia 11 de novembro uma 

nova sala, dedicada especialmente a projetos de 

duração variável, no âmbito das suas áreas de 

intervenção.

Rua das Gaivotas, n.º 2, Lisboa

Tel.: 210 962 355

www.ruadasgaivotas6.pt

MAAT - MUSEU DE ARTE, 
ARQUITETURA E TECNOLOGIA

OS SONS DA PONTE 
EM EXPOSIÇÃO 
A nova encomenda internacional para a Galeria 

Oval do MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tec-

nologia é uma instalação imersiva de som e vídeo 

do artista norte-americano Bill Fontana, realizada a 

partir dos sons e vibrações da Ponte 25 de Abril e 

do rio Tejo. Nesta instalação especialmente criada 

para Lisboa, o artista capta as sonoridades da pon-

te e áreas circundantes — tão familiares aos habi-

tantes da cidade — e amplifica-as, conferindo-lhes 

musicalidade. O artista alia uma dimensão sonora 

dinâmica à componente de vídeo transmitida em 

live streaming. Através de sete pontos de projeção, 

a instalação mostra vistas únicas da ponte e do 

Tejo, bem como ângulos desconhecidos das som-

bras dos veículos em movimento no tabuleiro da 

ponte. A exposição está patente no MAAT até 12 

de fevereiro de 2018. 

Av. Brasília, Central Tejo, Lisboa 

Tel.: 210 028 130

www.maat.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

FESTIVIDADES 
ASSINALAM 300 
ANOS DO PALÁCIO 
DE MAFRA

No âmbito das comemorações do tricentenário do 

Palácio Nacional de Mafra, iniciadas a 17 de no-

vembro de 2016 e que se prolongam até 17 de 

novembro de 2017, são diversas as iniciativas que 

a Câmara Municipal de Mafra tem desenvolvido. O 

colóquio “Em torno do Monumento” (3 de novem-

bro), a Missa Pontifical, acompanhada a seis órgãos 

e cantada pelo Instituto Gregoriano de Lisboa (4 de 

novembro), o Concerto a seis órgãos (5 de novem-

bro), a Corrida do Rei (12 de novembro), a conferên-

cia “Do trado à Obra” e o Grande concerto comemo-

rativo do lançamento da 1.ª pedra (17 de novem-

bro) assinalam o encerramento das festividades da 

efemeridade. O Palácio Nacional de Mafra é consi-

derado uma referência do pensamento urbanístico, 

arquitetónico e natural da civilização ocidental, quer 

enquanto unidade (congregando um paço real, uma 

basílica, um convento, um hospital monástico, um 

jardim e uma tapada), quer devido aos seus equipa-

mentos de prestígio, entre os quais: uma das mais 

notáveis bibliotecas do século XVIII; a mais impor-

tante coleção de Escultura Barroca em Portugal; dois 

carrilhões, os maiores do mundo, constituídos por 

98 sinos afinados musicalmente entre si; e o único 

conjunto conhecido de seis órgãos de tubos conce-

bidos para utilização simultânea.

Praça do Município, Mafra

Tel.: 261 810 100

www.cm-mafra.pt

PROGRAMA



PALÁCIO CHIADO

CUMPLICIDADES 
NAS PAREDES 
DO PALÁCIO 

Composta por obras de Tim Madeira/António 

Alves da Costa e da escultora Paula de Castro 

Freire, o Palácio do Chiado apresenta a exposi-

ção Cumplicidades. Uma iniciativa que dá conti-

nuidade à aposta do Palácio em se tornar num 

espaço de passagem obrigatório para os aman-

tes da trilogia Arte, Gastronomia e Cultura. Esta 

nova coleção reflete uma simbiose entre gas-

tronomia e arte, o que remete intrinsecamente 

para o Palácio Chiado, não fosse a história que 

acompanha as suas paredes e tetos. A exposição 

Cumplicidades está patente no Palácio Chiado 

até ao mês de novembro. 

Rua do Alecrim, n.º 70, Lisboa

Tel.: 210 101 184

www.palaciochiado.pt

FUNDAÇÃO CENTRO 
CULTURAL DE BELÉM 

COMPANHIA DE 
DANÇA MASCULINA 
DIVERTE LISBOA

A mais fascinante e divertida companhia de bailado 

do mundo está de regresso a Lisboa com um novo 

espetáculo, com sessões nos dias 24, 25 e 26 de 

novembro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. 

Composta só por homens, sim, não há mulheres 

na companhia, eles dão conta de todos os papéis 

e aliam a mestria da dança com o humor, fazendo 

o público esquecer que só há homens em cima do 

palco logo aos primeiros minutos. Esta companhia 

nasceu há 42 anos, off-broadway, e rapidamente 

conquistou a ribalta com a apurada técnica e gracio-

sidade de movimentos dos seus bailarinos.

Centro Cultural de Belém, Praça do Império, 

Lisboa 

Tel.: 213 612 400

www.ccb.pt

MUSEU DO DINHEIRO

ACHADOS 
ARQUEOLÓGICOS 
EM EXPOSIÇÃO 

O Museu do Dinheiro apresenta, a 10 de novem-

bro, uma exposição temporária ligada aos achados 

arqueológicos da igreja de S. Julião. “Tempus Fugit: 

Vida, morte e memória na igreja de S. Julião” re-

corda que, na primeira metade do séc. XIX, o local 

onde agora se encontra o Museu do Dinheiro deu 

sepultura a muitos indivíduos. A história deste lugar, 

a antiga Igreja de S. Julião, é evocada pelos testemu-

nhos dos seus antecessores próximos, a população 

da primeira metade do século XIX, sepultada na 

necrópole que hoje dá lugar ao museu. Quem são 

estes indivíduos, como viveram, como morreram, 

o que levaram na sua última viagem, são algumas 

das questões que esta mostra pretende responder. 

A exposição acrescenta um capítulo ao já longo 

percurso do edifício: o da génese enquanto espa-

ço sagrado. Nos três núcleos expositivos apresen-

tam-se evidências antropológicas e arqueológicas 

resultantes das inumações da necrópole, individuais 

e coletivas, deposições materiais, documentação, 

fotografias e peças de distintos acervos que susten-

tam questões levantadas durante a investigação e 

indagações próprias de uma escavação com escala, 

no campo da arqueologia funerária, em Lisboa, no 

século XXI. A exposição pode ser vista até dia 27 de 

janeiro de 2018.  

Largo de S. Julião,

Antiga Igreja de S. Julião, Lisboa

Tel.: 213 213 240

www.museudodinheiro.pt
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PESTANA PALACE LISBOA

CONQUISTA ÓSCAR 
DO TURISMO 
MUNDIAL
O Pestana Palace Lisboa venceu a categoria de Euro-

pe’s Leading Luxury Business Hotel dos World Travel 

Awards, o que reforça a excelência do maior grupo 

hoteleiro internacional de origem portuguesa. Se-

gundo José Theotónio, CEO do Pestana Hotel Group, 

“É com enorme orgulho que assistimos ao reco-

nhecimento mundial da marca Pestana, nomea-

damente do Pestana Palace no segmento luxury 

business”. Criados em 1993, os World Travel Awards 

reconhecem os melhores exemplos de boas práti-

cas no sector do Turismo, à escala global. A votação 

é realizada pelo público em geral e por mais de 200 

mil profissionais de Turismo, oriundos de 160 países. 

Rua Jau, 54, Lisboa

Tel.: 213 615 600

www.pestanapalacelisbon.com/pt

HERITAGE AVENIDA 
LIBERDADE HOTEL

TELEGRAPH 
RECOMENDA HOTEL 
DE LISBOA

O Heritage Avenida Liberdade Hotel surge reco-

mendado no jornal britânico Telegraph, num arti-

go que elege 20 cidades para saborear no fim do 

verão. O jornal destaca assim a cidade de Lisboa 

a par de outras como Barcelona, Londres ou Bru-

ges, referindo a variada oferta cultural que a capi-

tal portuguesa tem para oferecer nesta altura. Para 

dormir, o artigo faz destaque ao Heritage Avenida 

Liberdade Hotel e descreve-o como um secreto 

refúgio contemporâneo rodeado por algumas das 

lojas de moda mais exclusivas da cidade. “É mais 

um reconhecimento internacional da exclusivida-

de que os nossos hóspedes podem encontrar nos 

nossos refúgios de charme localizados em bairros 

históricos do centro de Lisboa”, refere o hotel. O 

Heritage Avenida Liberdade Hotel pertence aos 

Hoteis Heritage Lisboa, que reúne “refúgios de 

charme” localizadas no centro histórico de Lisboa, 

em antigas casas ou edifícios históricos. Proprie-

dade de famílias portuguesas, que se uniram para 

criar ambientes intimistas, “onde tudo é pensado 

para vincar a ligação à cidade de Lisboa”, seu patri-

mónio e cultura. São cinco as unidades dos Hoteis 

Heritage Lisboa: As Janelas Verdes, Heritage Ave-

nida Liberdade Hotel, Hotel Britania, Hotel Lisboa 

Plaza e Solar Do Castelo.

Avenida Liberdade, n.º 28, Lisboa

Tel.: 213 404 040

www.heritage.pt

TEATRO NACIONAL D. MARIA II

APRESENTA 
COLEÇÕES DE 
RAQUEL ANDRÉ 

Caracterizada como colecionadora de pessoas, Ra-

quel André criou dois espetáculos de teatro – Co-

leção de Colecionadores e Coleção de Amantes. 

Peças que, de 2 a 22 de novembro, merecem uma 

“retrospetiva” no Teatro Nacional D. Maria II, em 

Lisboa. Na Coleção de Colecionadores, Raquel “co-

leciona colecionadores” que encontra nas cidades 

por onde passa e pede-lhes que lhe contem um 

segredo: “o que é ser colecionador”. Através das 

suas coleções, a Raquel conhece-os em suas casas, 

entrevista-os, desbrava os seus contextos e vidas, 

bem como a história dos lugares por onde passa. 

Por sua vez, a Coleção de Amantes, de 15 a 22 

de novembro, é um espetáculo com fotografias 

de pessoas de todas as nacionalidades, géneros 

e idades, que aceitaram encontrar-se com Raquel 

André num apartamento para construírem uma 

intimidade ficcionada, capturada por fotografias. O 

espetáculo apresenta-se nas fronteiras do real e da 

ficção, constituindo um ensaio sobre a intimidade 

e o que procuramos no outro. 

Praça D. Pedro V, Lisboa

Tel.: 213 250 800

www.teatro-dmaria.pt
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PARQUES DE SINTRA 
– MONTE DA LUA

NOMEADA 
“MELHOR EMPRESA 
DO MUNDO EM 
CONSERVAÇÃO” 

A Parques de Sintra – Monte da Lua está no-

meada, pelo quinto ano consecutivo, para a 

competição global dos “Word Travel Awards” 

(WTA), considerados os “Óscares do Turismo”, 

na categoria de “Melhor Empresa do Mundo 

em Conservação” (World’s Leading Conservation 

Company). Vencedora nos últimos quatro anos 

(2013, 2014, 2015 e 2016), a Parques de Sintra 

volta, em 2017, a ser a única nomeada europeia 

nesta categoria. Os vencedores serão conheci-

dos a 10 de dezembro, numa cerimónia a decor-

rer no Vietname. Os WTA foram criados em 1993 

para reconhecer, premiar e celebrar a excelência 

em todos os setores da indústria do turismo. Re-

presentam uma das distinções mais importantes 

que as empresas deste setor podem receber, 

sendo a marca reconhecida globalmente como 

selo de qualidade. A votação é realizada pelo 

público em geral e por profissionais de Turismo.  

Parque de Monserrate, Sintra 

Tel.: 219 237 300 / 219 237 355

www.parquesdesintra.pt

CAMPO PEQUENO 

ESPETÁCULO DE 
FADO ASSINALA 125 
ANOS DE HISTÓRIA 

Para encerramento da comemoração dos seus 

125 anos de história, o Campo Pequeno, inau-

gurado a 18 de agosto de 1892, presta ho-

menagem ao Fado, Património Imaterial da 

Humanidade, promovendo um espetáculo com 

a participação de duas gerações fadistas sepa-

radas entre si por 50 anos: a voz que marcou 

o panorama fadista dos últimos 50 anos, Carlos 

do Carmo, partilhando palco com o talento e a 

juventude de Raquel Tavares. O estilo e a voz 

de Carlos do Carmo são determinantes para a 

evolução do fado desde a década de 60, até aos 

dias de hoje e o seu legado artístico marcará 

também o futuro da chamada “canção nacio-

nal”. Raquel Tavares é uma das mais importan-

tes vozes do fado contemporâneo, constituindo 

já uma importante referência a nível nacional e 

internacional amplamente reconhecida. 

Centro de Lazer do Campo Pequeno, Lisboa

Tel.: 217 998 450

www.campopequeno.com

BAIRRO ALTO HOTEL

MELHOR HOTEL 
ICÓNICO DA EUROPA

O Bairro Alto Hotel vence pelo quarto ano conse-

cutivo o prémio “Melhor Hotel Icónico da Euro-

pa” (Europe’s Leading Landmark Hotel 2017), na 

competição europeia dos World Travel Awards, 

cuja cerimónia decorreu em setembro, em São 

Petersburgo, Rússia. O Bairro Alto Hotel, que ce-

lebra este ano o 12.º aniversário, conquistou ao 

longo dos anos um total de 24 distinções. Só nos 

World Travel Awards venceu 10 prémios, des-

tacando-se durante cinco anos consecutivos a 

distinção de Portugal’s Leading Boutique Hotel e, 

com esta edição, durante quatro anos o prémio 

Europeu de Europe’s Leading Landmark Hotel. 

No próximo ano, segundo semestre de 2018, o 

Bairro Alto Hotel entra numa nova fase com o 

projeto de expansão da unidade, com assinatura 

do arquiteto Eduardo Souto de Moura. Este pro-

jeto permitirá o crescimento da unidade para 87 

quartos e suites, uma maior oferta para reuniões 

e a introdução de um novo conceito gastronó-

mico no 5.º piso com uma vista deslumbrante 

sobre o rio Tejo. 

Praça Luís de Camões, n.º 2, Lisboa

Tel.: 213 408 288

www.bairroaltohotel.com
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CASINO LISBOA

NOITES FESTIVAS 
ATÉ AO FINAL 
DO ANO

O Casino Lisboa apresenta o ciclo de concertos “Are-

na Live”, garantindo um ambiente de festa até ao 

final do ano por um notável elenco de interpretes. 

Trata-se de uma série de momentos musicais no 

palco central do Arena Lounge, às segundas-feiras, 

que culmina com mais uma aguardada noite de Ano 

Novo. Em concerto inédito no Casino Lisboa, Gisela 

João atua a 6 de novembro, privilegiando as melho-

res composições do álbum “Nua”. O novo registo 

discográfico dá voz às palavras de alguns poetas 

da atualidade, visita temas clássicos e tradicionais 

e surpreende o público, mostrando que, vinda de 

onde vier, a música que passa pela voz de Gisela 

João é fado.

Segue-se Carlão que, após ter esgotado, em 2016, 

o Arena Lounge, regressa a 13 de novembro ao Ca-

sino Lisboa, privilegiando as melhores composições 

do álbum “Quarenta”. Em noite de celebração da 

música portuguesa, os GNR atuam a 20 de novem-

bro, prometendo uma hora e meia repleta de êxitos, 

segue-se Slow J que se estreia no Casino Lisboa, a 

27 de novembro, com um espetáculo baseado nos 

temas do álbum “The Art of Slowing Down”. Em 

dezembro, as propostas passam por Branko e Con-

vidados (4 de dezembro), David Carreira (11 de de-

zembro) e Agir (18 de dezembro). As noites de 25 

e 31 de dezembro contam com concertos especiais: 

os Gospel Colletive, na noite do Dia de Natal, e Ana 

Moura, na noite de Ano Novo, que encerra o ciclo de 

concertos “Arena Live”.

Alameda dos Oceanos, Lote 1.03.01

Parque das Nações, Lisboa

Tel.: 218 929 000

www.casinolisboa.pt

OCEANÁRIO DE LISBOA

FADO NO MELHOR 
AQUÁRIO  
DO MUNDO 
Portugal, fado e mar. A ligação cultural é explicada 

por Rosa Fadista, que mostra o que o fado é para os 

mais pequenos num espetáculo composto por can-

ções, originais ou criadas a partir de novos arranjos, 

que estão associadas aos mares, à vida que neles 

habita e ao próprio sentido de ser português. Toda a 

experiência, pensada para crianças e as suas famí-

lias, tem como cenário o aquário central do Ocea-

nário de Lisboa. A decorrer no priemrio e terceiro 

domingos do mês, sempre as 9 horas, apresenta-se 

como um ótimo programa de fim de semana para 

todas as famílias.

Esplanada Dom Carlos I – Doca dos Olivais, 

Lisboa

Tel.: 218 917 000

www.oceanario.pt

MUSEU DO ORIENTE

DANÇAS DO MUNDO 
EM LISBOA 

Viajar por onde trilharam os portugueses e “re-

descobrir” os Descobrimentos em passos de 

dança é a sugestão do Museu do Oriente com 

os Encontros em Contradança, ciclo que se pro-

longa até final do ano. Em novembro, no dia 12, 

entre as 10:00 e as 13:30, o programa é dedi-

cado à dança Afro-Tribal e à Dança do Ventre. 

As sessões são orientadas por Jaqueline Bet-

tencourt, professora, bailarina e coreógrafa de 

danças étnicas.

Avenida de Brasília, Doca de Alcântara Nor-

te, Lisboa

Tel.: 213 585 200

www.museudooriente.pt



CASINO ESTORIL

COCK ROBIN 
DE REGRESSO 
A PORTUGAL
Depois de dois concertos esgotados nos Coliseus de 

Lisboa e Porto, a banda de pop-rock mais popular e 

acarinhada da década de 80, Cock Robin, regressa 

aos palcos nacionais para um concerto único no dia 

22 de novembro, no Salão Preto e Prata do Casino 

Estoril. Este dia é agraciado com os grandes êxitos 

de uma geração na voz mítica de Peter Kingsbery, 

com os sucessos “When your heart is weak”, “The 

promise you made”, “The biggest fool of all”, “Just 

around the corner”, “Thought you were on my side”, 

entre muitos outros.

Av. Dr. Stanley Ho, Edifício do Casino Estoril,  

Estoril  Tel.: 214 667 700

www.casino-estoril.pt 
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TAP PORTUGAL

PROMOVER 
PORTUGAL NOS EUA 
A TAP Portugal juntou-se à revista Time Out New 

York para promover o país nos Estados Unidos da 

América, através da iniciativa “A Taste of Portugal”. 

A apresentação desta colaboração decorreu precisa-

mente em Nova Iorque, onde a companhia aérea 

nacional, além de destacar o que Portugal tem de 

melhor, deu a conhecer o seu programa Portugal 

Stopover a um vasto painel de convidados, que 

incluiu jornalistas portugueses e norte-americanos, 

empresas parceiras, opinion makers e, ainda, o chef 

Michelin George Mendes e Joaquim de Almeida, 

ator português bem conhecido dos dois lados do 

Atlântico. Nesta festa portuguesa, a TAP e a Time 

Out recriaram o que poderá ser um Stopover no 

nosso país. Num espaço decorado com elementos 

tipicamente portugueses, os convidados puderam 

degustar o melhor da gastronomia nacional, dando 

também a conhecer as várias regiões vitivinícolas 

de Portugal, através dos vinhos servidos ao longo 

de todo o evento. O ator Joaquim de Almeida, junta-

mente com a atriz Daniela Ruah, foi o protagonista 

do vídeo promocional do Programa Stopover apre-

sentado durante o evento, que tem sido a alavanca 

de comunicação da TAP no mercado norte-ameri-

cano. Recorde-se que Companhia promoveu este 

Programa e Portugal numa campanha que decorreu 

entre julho e agosto últimos, através de publicidade 

instalada em 400 táxis nova-iorquinos, bem como 

em 61 paragens de autocarro e 17 painéis digitais 

espalhados por Toronto, no Canadá. 

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

Lisboa

Tel.: 218 415 000

www.tap.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

PALCO DO FADO 
NACIONAL 

“Vozes do Fado” está de regresso a Oeiras trazen-

do vários espetáculos de fadistas consagrados e 

das novas vozes que surgem neste género musi-

cal Património Cultural Imaterial da Humanidade. 

O ciclo, totalmente dedicado a este estilo musical 

português, teve início em setembro e decorre até

17 de novembro, às sextas-feiras, pelas 22:00. 

Hélder Moutinho (3 de novembro), Filipa Cardoso 

(10 de novembro) e, por fim, Aldina Duarte (17 

de novembro), são as vozes que sobem ao palco 

do Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide, assi-

nalando o encerramento desta iniciativa. 

Largo Marquês de Pombal, Oeiras

Tel.: 214 408 300

www.cm-oeiras.pt
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CARMINHO 
CANTA JOBIM
Uma das maiores vozes do fado e das artistas 

portuguesas com maior projeção internacio-

nal de sempre atua em Lisboa, no âmbito da 

digressão “Carminho canta Tom Jobim”. Neste 

concerto único e irrepetível, que contra com 

a participação de Marisa Monte, Carminho in-

terpreta o aclamado compositor e intérprete 

brasileiro, ao lado da última formação que o 

acompanhou.

MEO Arena, Parque das Nações, dia 30 de 

novembro, às 21:30. Entradas: entre 20 e 

70 euros. Mais informação em: www.meoa-

rena.pt

GAL COSTA
“Espelho D’Água” é o nome da digressão que 

Gal Costa traz a Lisboa, na comemoração dos 

seus 50 anos de carreira. Acompanhada pelo 

violinista e guitarrista Guilherme Monteiro, a 

diva da música brasileira estreia o seu mais 

recente espetáculo em novembro. Dois con-

certos memoráveis, onde Gal Costa revisitará 

um reportório infindável de canções, que se 

tornaram clássicos na sua voz e fazem parte 

da memória de todos nós.

Campo Pequeno, dias 10 e 11 de novem-

bro, às 22:00. Entradas: entre 35 e 70 

euros. Mais informação em: www.cam-

popequeno.com

ATTERO. BORDALO II
É a primeira grande exposição em territó-

rio nacional de Bordalo II. Fomentando uma 

descentralização da atividade artística em 

Lisboa, expondo arte fora do circuito de ga-

lerias e museus, ATTERO convida os visitan-

tes a entrar no espaço de criação do próprio 

artista, com uma mostra que promove uma 

retrospetiva pelos corpos de trabalho que o 

criador desenvolveu até hoje. Integra peças 

de diferentes escalas, bem como novas abor-

dagens expositivas, resultados da exploração 

de novos media.

Rua de Xabregas, 49, Beato, de 4 a 26 de no-

vembro. Entrada livre. Mais informação em: 

www.bordaloii.com
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T. 21 850 81 10 

 Fax. 21 853 04 26

TIRAGEM
2000 exemplares

PERIODICIDADE
Mensal

IMPRESSÃO
RPO

DEPÓSITO LEGAL
206156/04

Isento de registo no ICS ao abrigo 
do artigo 9.º da Lei de Imprensa 

n.º2/99 de 13 de Janeiro

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AOS ASSOCIADOS

DO TURISMO DE LISBOA

•
ASSINATURA ANUAL

24 euros

COM O APOIO DE:
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