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4  EDITORIAL
A fasquia está alta, mas Lisboa, simultaneamente genuína e vanguardista, 
não deixa nunca de surpreender pelo seu dinamismo e capacidade de 
reinvenção, apanágio dos destinos turísticos de eleição, que têm sabido 
crescer e consolidar-se.

5  NAcIONAL
Mais navios, mais passageiros. Com a inauguração do novo terminal de 
cruzeiros em Lisboa, prevê-se novos recordes para o turismo, com a Ad-
ministração do Porto de Lisboa a estimar que 617 mil turistas entrem na 
capital portuguesa através do porto. 

12  BOLETIM INTERNO
o Peixe em Lisboa, o mais emblemático dos eventos gastronómicos portu-
gueses dedicado à gastronomia de mar, já tem data marcada. Será de 5 a 
15 de abril de 2018, no Pavilhão Carlos Lopes, que se realizará a 11.ª edição 
da iniciativa que conta com os mais prestigiados chefes nacionais e estran-
geiros, entre eles, Ana ros, a Melhor Chefe Feminina do Mundo em 2017.

 14  LISBOA VISTA DE FORA
Pelos preços módicos, pela atmosfera única, pela arquitetura inimitável, 
pelas seculares marcas da história, pela sua gastronomia inconfundível, 
Lisboa é uma cidade que seduz visitantes de todas as idades. Com desta-
que para os estudantes, como sublinha uma reportagem do jornal acadé-
mico University Observer, que se publica na capital da Irlanda.

16  ENTREVISTA
o SuD Lisboa é um projeto com caraterísticas únicas em Lisboa e o primeiro do 
Grupo SANA fora da hotelaria, pensado para que os clientes desfrutem de mo-
mentos inesquecíveis, declara Salomé Gorgiladze, administradora-delegada do 
Grupo SANA e responsável pelo espaço que gerou 120 novos postos de trabalho 
e pretende superar todas as expetativas do cliente. 

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

31  TENDÊNcIAS
Nos anos 60, vigorava um conceito de marketing turístico assente nas 
mesmas mensagens difundidas através dos meios de comunicação de 
massas. A tendência hoje é muito diferente: privilegia-se a segmentação e 
o conhecimento pormenorizado dos gostos de cada cliente.

34  TESOUROS
Construída por José Franco, a mais famosa aldeia do País é o resultado da 
dedicação de uma vida à nobre atividade tradicional da olaria. Ideal para 
passeios em família, a Aldeia-Museu, na pequena localidade do Sobreiro, 
entre a Ericeira e Mafra, expõe o Portugal de outros tempos, sem esquecer 
a rica cultura artesanal do concelho de Mafra.

41  MARKET PLAcE
A capital portuguesa surpreende quem a visita e quem nela habita pela 
multiplicidade da oferta que, constantemente reinventada, adapta-se a to-
dos 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.



Destino de primeira linha num mercado alta-

mente concorrencial, Lisboa acaba de inaugurar 

o seu novo terminal de Cruzeiros, uma estru-

tura moderna e funcional, que permite acolher, 

com toda a comodidade, mais navios e pas-

sageiros. Projetado de forma a corresponder 

às necessidades de um destino turístico que a 

cada dia se consolida e destaca a nível global, 

o novo terminal de Cruzeiros de Lisboa permitiu 

ainda reconverter a zona junto ao rio tejo, em 

Santa Apolónia, o que constitui, naturalmente, 

mais um ponto positivo. Acresce que ao facili-

tar a presença de mais navios em turnaround, 

a nova infraestrutura potenciará, indiretamente, 

a hotelaria e a restauração, entre muitos outros 

serviços disponíveis no destino, contribuindo as-

sim quer para a economia da região quer para 

a economia nacional. Não será, pois, de admirar 

que se perspetivem, desde logo, novos recordes 

em termos de registo de cruzeiristas. A fasquia 

está alta, mas Lisboa, simultaneamente genuína 

e vanguardista, não deixa nunca de surpreender 

pelo seu dinamismo e capacidade de reinven-

ção, apanágio dos destinos turísticos de eleição, 

que têm sabido crescer e consolidar-se. 

E, como disse já, por diversas vezes, os números 

relativos aos turistas que visitam Lisboa não pa-

ram de se ultrapassar a cada ano. Mas, para que 

assim continuemos, com reflexos extremamente 

positivos também para a economia do país, as 

boas acessibilidades são fundamentais. ora, é 

conhecido que o Aeroporto Humberto Delgado, 

não obstante as alterações que têm sido feitas 

ao longo dos anos, está muito próximo de esgo-

LISbOA TEM NOvO TERMINAL DE CRUzEIROS

GOvERnO AnALISA 
pROpOStA pARA pORtELA+1

E  | editorial

tar a sua capacidade face às limitações do con-

trolo de tráfego aéreo. tendo em conta o que vai 

decorrido este ano, deverá ficar mais próximo 

dos 27 do que dos 26 milhões de passageiros, 

um número já por si impressionante. Neste con-

texto, a ANA – Aeroportos de Portugal acaba de 

entregar ao Governo uma proposta que, a con-

cretizar-se, permitirá duplicar a capacidade aero-

portuária de Lisboa, mediante, nomeadamente, 

a criação de um aeroporto complementar na 

base Aérea do Montijo (Portela+1). o Executi-

vo propõe-se responder na segunda metade do 

próximo ano.  

Como nota de rodapé, é com orgulho que, pres-

tes a encerrar 2017, ano de novos recordes tu-

rísticos, constatamos que Lisboa continua a dar 

muito que falar pelas melhores razões. Estamos 

todos de parabéns. Correndo o risco de me re-

petir, sublinho o comprometimento que desde a 

primeira hora assumimos de levar a notoriedade 

de Lisboa cada vez mais longe, como um destino 

encantador, que prima pela arte de bem receber, 

e que vale a pena (re)visitar. Lisboa é uma cida-

de com História, que tem muitas histórias para 

contar e viver.

Jorge Ponce de Leão 
Presidente Adjunto 
do turismo de Lisboa
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LISBOA TEM UM NOVO 
TERMINAL DE cRUzEIROS

ANA APRESENTA 
AO GOVERNO PROPOSTA 

PORTELA+1 

LISBOA é UMA cIDADE 
cOM HISTÓRIA, qUE TEM 

MUITAS HISTÓRIAS 
PARA cONTAR E VIVER
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CRUzEIROS 

nOvO tERMInAL IMpULSIOnA  
tURISMO EM LISBOA

Mais navios, mais passageiros. Com a inaugu-

ração do novo terminal de cruzeiros em Lisboa, 

prevê-se novos recordes para o turismo, com a 

Administração do Porto de Lisboa a estimar que 

617 mil turistas entrem na capital portuguesa 

através do porto. A assinatura do projeto é do 

arquiteto Carrilho da Graça, que resultou num 

investimento de 77 milhões de euros (54 por 

parte da Administração do Porto de Lisboa e 23 

por parte da Lisbon Cruise terminals, o conces-

sionário da estrutura). o resultado é um edifício 

com 13.800 metros quadrados de instalações e 

três pisos, um terraço panorâmico, mais de 400 

lugares de estacionamento e instalações de em-

barque e desembarque para 4500 passageiros. 

Para a ministra do Mar, a importância do novo 

terminal “é essencial para o início de um novo 

ciclo qualitativo nesta atividade, que passará a 

ter um incremento significativo nos cruzeiros de 

turnaround, ou seja, os cruzeiros que iniciam e 

terminam as suas viagens em Lisboa”. Isto “sig-

nifica que, ao contrário dos cruzeiros de escala, 

que atualmente são a esmagadora maioria, esta 

nova infraestrutura torna-nos competitivos num 

segmento com maior valor acrescentado, uma 

vez que potenciará a utilização de outros meios 

de transporte, de hotelaria e de uma maior per-

manência em Lisboa e no país”, acrescenta a 

responsável. Esta nova estrutura irá aumentar 

a capacidade de Lisboa em receber cruzeiros 

e passageiros com mais qualidade e condições 

das até agora disponíveis. Além disso, irá poten-

ciar a ocupação dos hotéis e o retorno financeiro 

poderá aumentar em relação aos dados atuais, 

que mostram que cada turista que chega a Lis-

boa num navio e que passa uma média de nove 

horas na cidade gasta entre 50 e 60 euros. Como 

as previsões apontam para que cheguem ao 

Porto de Lisboa mais de 500 mil passageiros, a 

verba que podem gastar rondará os 30 milhões 

de euros. o impacto deverá ainda alargar-se à 

hotelaria, pois os passageiros podem ficar mais 

uma noite em Lisboa. Além deste impacto no 

setor, a construção deste terminal promoveu 

também a reconversão da zona junto ao rio em 

Santa Apolónia. 

UMA REfERêncIA nO SEtOR
Com projeto da autoria do arquiteto português 

João Luís Carrilho da Graça, vencedor do concur-

so público internacional de ideias, lançado pela 

APL – Administração do Porto de Lisboa, ao qual 

concorreram trinta e sete arquitetos de repu-

tação internacional, o novo terminal será uma 

referência no mercado de cruzeiros internacio-

nal e colocará Lisboa entre os portos mais bem 

servidos no que a esta atividade diz respeito. A 

flexibilidade e a acessibilidade, a segurança, a 

qualidade ambiental e o conforto são os prin-

cipais critérios do novo terminal, cujo edifício 

tem uma área de 13.800 m2 e um cais com 

1.490 metros de comprimento com capacidade 

para receber navios de vários tipos e dimensões 

com um calado até 12 metros. oferece assim as 

melhores condições para acolher navios e pas-

sageiros de cruzeiro com exigências cada vez 

maiores, prestando, desta forma, um serviço 

de excelência a quem pretende visitar Lisboa a 

bordo de um navio de cruzeiros. Por outro lado, 

o potencial que Lisboa apresenta no segmento 

do turnaround é muito elevado, em especial 

se tivermos em consideração a sua localização 

no cruzamento das principais rotas – mediter-

râneo, báltico, transatlântico, Atlântico – o que 

lhe confere vantagens acrescidas relativamente 

a outros portos no que respeita ao início e fim 

de época e para as viagens de reposiciona-

mento. A este propósito, de destacar as boas 

ligações aéreas existentes de e para Lisboa 

que constituem uma exigência crucial para um 

porto que pretende desenvolver ainda mais o 

segmento de turnaround. Com estas caracterís-

ticas, e considerado o crescimento sustentado 

do tráfego de cruzeiros, estima-se, para 2018, 

a realização de 361 escalas e 617 mil passa-

geiros, o que significa um crescimento face às 

previsões para 2017 de cerca de 8% nas escalas 

e de 18% no número de passageiros, fazendo 

de 2018 o melhor ano de sempre do Porto de  

Lisboa.
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AEROPORTO 

AnA JÁ EntREGOU 
pROpOStA pARA O 
MOntIJO 

A ANA – Aeroportos de Portugal já entregou 

ao Governo uma proposta para o aumento da 

capacidade aeroportuária de Lisboa, quer no 

Aeroporto Humberto Delgado quer num novo 

aeroporto no Montijo. o anúncio foi feito no âm-

bito da comemoração dos 75 anos do Aeropor-

to de Lisboa, que registou este ano 26 milhões 

de passageiros e onde são esperados mais 4,5 

milhões, ou seja, mais 20% do que em 2016. 

o projeto apresentado irá duplicar a capacidade 

atual de Lisboa para 72 movimentos por hora e 

50 milhões de passageiros por ano. A proposta 

da ANA é, contudo, ainda preliminar, uma vez 

que os estudos de impacte ambiental apenas 

ficarão concluídos em 2018, com o Governo a 

referir que pretende tomar a decisão de cons-

trução do aeroporto no Montijo na segunda me-

tade do próximo ano. 

HOTELARIA 

WEB SUMMIt cOM 
GRAnDE IMpActO 
nO tURISMO

Com cerca de 65 mil pessoas na cidade de 

Lisboa durante a cimeira Web Summit, que se 

realizou de 6 a 9 de novembro, no Parque das 

Nações, a hotelaria da região registou gran-

des resultados. De acordo com a Associação de 

Hotelaria, restauração e Similares de Portugal  

(AHrESP) muitas unidades de alojamento turís-

tico e restaurantes estavam já esgotados dias 

antes do início do evento, que pelo segundo 

ano consecutivo se realizou em Portugal. Por 

sua vez, a Associação da Hotelaria de Portugal 

(AHP) apontou para uma taxa de ocupação de 

88% dos hotéis e um preço médio por quarto de 

145 euros. resultados que se alargam ao aloja-

mento local, com a plataforma online Airbnb a 

estimar 18 mil reservas em Lisboa durante os 

dias da conferência de tecnologia, gerando um 

impacto de 1,5 milhões de euros. 
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RANkING 

REvpAR cREScE 
DESDE 2008 

A hotelaria em Lisboa regista o segundo maior 

aumento da receita de quartos por quarto dis-

ponível (revPAr). A conclusão é do ranking 

elaborado pelo Str, consultora especializada 

em informação para a hotelaria, que tem dados 

de 58 mil hotéis em 7,8 milhões de quartos a 

nível mundial. De acordo com as informações 

reveladas, Lisboa registou um aumento de 51% 

no revPAr, obtendo dos maiores crescimentos 

da hotelaria europeia que, apesar dos desafios 

que enfrentou, apresentou taxas de ocupação 

mais elevadas de sempre nos primeiros nove 

meses de um ano, com 72,6%. trata-se de uma 

taxa de ocupação média superior à do período 

homólogo de 2016 em 2,6% e em 9% relati-

vamente aos primeiros nove meses de 2008. 

Analisando as variações de revPAr relativamen-

te a 2008, Dublin foi a cidade líder, com uma 

subida de 57%, seguida por Lisboa, com 51%, e  

Copenhaga, com 39%. Segue-se budapeste, 

com 29%, Edimburgo, com 28%, barcelona, 

com 27%, berlim, com 25%, Zurique, com 21%, 

Amesterdão, com 18%, e Londres, com 13%. No 

lado oposto, com as maiores quedas, estão Mos-

covo, com menos 61% e Istambul, com menos 

56%. 

ECONOMIA 
Congressos valem  
10% do turismo em lisboa 

Lisboa tem vindo a afirmar-se no setor dos 

congressos, sendo cada vez mais escolhida 

para acolher diversos eventos. Prova dis-

so são os números: em 2016, a região de  

Lisboa recebeu cerca de 5,6 milhões de hós-

pedes, sendo que destes, entre 550 mil a 

670 mil vieram à capital portuguesa para 

participar em reuniões, conferências, expo-

sições ou congressos. Isto significa que entre 

10% a 12% dos turistas que visitaram a ci-

dade de Lisboa no ano passado fizeram-no 

em trabalho, ou seja, em cada 100 visitan-

tes, 11 vieram para participar neste tipo de 

eventos. De todos os eventos que se reali-

zam na cidade de Lisboa estão em maioria 

os da área média, contudo o Web Summit 

é, até à data, o maior congresso que passou 

em Lisboa, sendo também o que mais turis-

tas atrai. As boas instalações e a facilidade 

de acessos de Lisboa explicam o bom posi-

cionamento da cidade no setor, embora seja 

necessário apostar em novos espaços para 

tornar a capital portuguesa mais competitiva 

nos congressos de grande dimensão. 
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SETOR 

OpERADORES ESpERAM ÉpOcA fEStIvA 
AInDA MELHOR EM 2017

Mais de metade dos operadores turísticos espe-

ram que o Natal e o Fim de Ano sejam melhores 

em 2017 do que no ano passado, relativamente 

a receitas, dormidas e número de turistas em 

Portugal. A conclusão é do barómetro do turis-

mo, do IPDt - Instituto de turismo, segundo o 

qual 53,8% perspetiva um cenário mais positivo 

para este ano a nível de número de turistas, uma 

proporção que sobe para os 56,1% relativamen-

te a dormidas e para 56,2% quanto a receitas no 

mercado interno. Quanto ao mercado externo, 

as perspetivas são ainda mais otimistas: 65,2% 

espera que sejam melhor em termos de núme-

ro de turistas, 65,2% antecipa um desempenho 

mais positivo quanto às dormidas e 70,3% está 

à espera de mais receitas neste período do que 

no mesmo intervalo do ano passado. No que diz 

respeito à avaliação do Verão de 2017, mais de 

80% dos inquiridos acredita que o desempenho 

do turismo nacional tenha sido melhor no que 

diz respeito a receitas, número de turistas e de 

dormidas. Para este barómetro, foi definido um 

universo de 177 membros, tendo sido obtidas 

66 respostas entre os dias 18 e 26 de outubro 

e os dados sido tratados pelo IPDt - Instituto de 

turismo.

ATÉ 2018

MAIS 15 HOtÉIS 

Lisboa continua a ser alvo de investimento hoteleiro, 

estando prevista a abertura de, pelo menos, 15 novos 

hotéis em 2018, o que trará mais de 1.600 quartos à 

capital. Segundo o Negócios, os investidores interna-

cionais protagonizam as grandes apostas hoteleiras, 

com foco na zona da baixa, Chiado e Avenida da 

Liberdade. Nas categorias, são as unidades de quatro 

e cinco estrelas que dominam. Quando se considera a 

região de Lisboa, este número sobre para 18 unidades, 

mais uma do que em 2017.
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bANCO DE PORTUGAL

tURIStAS GAStAM 
cADA vEZ MAIS

os viajantes que visitam Portugal estão a aumen-

tar cada vez mais os seus gastos no país, chegan-

do a valores nunca antes alcançados. Segundo o 

banco de Portugal, este indicador atingiu os má-

ximos no verão passado, sendo que durante os 

meses de julho, agosto e setembro as compras e 

levantamentos realizados com cartões emitidos 

no estrangeiro totalizaram 1568 milhões de eu-

ros. o banco vê esta movimentação como “um 

máximo histórico”, destacando que esta subida 

já se verifica desde 2015. “Em média, nestes 

meses, em cada compra realizada em Portugal 

com cartões estrangeiros foram gastos 67,54 eu-

ros”, refere o banco de Portugal. ou seja, durante 

o período em análise, os turistas gastaram por 

dia, em média, 17,4 milhões de euros. o mês de 

agosto foi o que registou valores mais elevados, 

com 10 milhões de operações bancárias e um 

valor total de 662 milhões de euros. São os turis-

tas franceses e os ingleses que mais gastam em 

Portugal, sendo estes últimos os responsáveis por 

compras de valor mais elevado: 103 euros, em 

média, por operação. 

EMPREGO

HOtELARIA E 
REStAURAÇÃO 
IMpULSIOnAM 
EcOnOMIA 

A restauração e o alojamento turístico atingiram 

um “novo máximo histórico de empregabilidade”. 

A afirmação é da Associação da Hotelaria, res-

tauração e Similares de Portugal (AHrESP) que, 

citando dados do Instituto Nacional de Estatística 

(INE), refere que a taxa de emprego aumentou 

18% no terceiro trimestre de 2017, face ao perío-

do homólogo de 2016, ao criar 53 mil novos pos-

tos de trabalho, perfazendo um total de 345.900 

empregos. Segundo o presidente da AHrESP,  

Mário Pereira Gonçalves, os “números eviden-

ciam bem o compromisso assumido pelas em-

presas” associadas “na criação líquida de empre-

go”, desde que, a 1 de julho de 2016, foi reposta 

parcialmente a taxa do IVA (Imposto sobre o Valor 

Acrescentado) dos serviços de alimentação e be-

bidas. A AHrESP salienta ainda que os novos 53 

mil empregos (44.600 na restauração e 8.400 no 

alojamento turístico) representam 37,4% do total 

nacional de todos os novos empregos criados no 

terceiro trimestre de 2017.
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RANkING

LISBOA EntRE AS 
cIDADES MAIS 
AcOLHEDORAS 
DO MUnDO 

A capital portuguesa está entre as cidades mais 

acolhedoras do mundo. A conclusão é de um 

estudo elaborado pela plataforma de viagens 

travel bird, segundo o qual Lisboa ficou em sex-

to lugar num ranking liderado por Singapura. o 

top 5 fica completo com Estocolmo, na Suécia, 

Helsínquia, na Finlândia, São Francisco, nos EuA, 

e roterdão, na Holanda. Para isso, a travel bird 

analisou os principais 500 destinos turísticos 

mundiais, considerado fatores como a felicidade 

dos locais, a fluência da língua inglesa, a aber-

tura para receber turistas, a segurança e se o 

aeroporto é ou não acolhedor. 

CULTURA

EUROvISÃO AnIMA LISBOA 

A cidade de Lisboa foi a escolhida para acolher 

o Festival Eurovisão da Canção 2018, cuja edição 

decorrerá entre 4 e 13 de maio. uma iniciativa 

muito importante para Lisboa, onde são espera-

dos cerca de trinta mil visitantes. Números aos 

quais se juntam “mais de mil profissionais, outros 

tantos participantes e delegações e quase dois 

mil jornalistas internacionais”, refere o creative 

manager da edição portuguesa do Festival da 

Eurovisão. Em 61 anos de história do Festival, 

esta será a primeira edição realizada em Portugal 

e decorrerá sob o conceito de “um país aberto, 

inclusivo, tolerante e que vive bem com uma 

riqueza multicultural”. o evento, além das duas 

semifinais e da final, inclui seis espetáculos, com 

o terreiro do Paço a acolher o Eurovision Village, 

o espaço de animação do festival, que funcionará 

todos os dias das 15:00 às 23:00, onde atuarão 

concorrentes e artistas nacionais e se poderá as-

sistir, num ecrã gigante, à transmissão em direto 

das duas semifinais e final do festival. o terreiro 

do Paço será, aliás, cenário de vários espetáculos 

ao vivo, com a presença de concorrentes e ar-

tistas nacionais, de um Eurovision Café, onde se 

localizará um estúdio da rtP, um ecrã gigante e 

um “palco intimista”. A cerimónia de boas-vindas 

será no Museu de Arte, Arquitetura e tecnologia 

e, de forma a realçar a ligação aos oceanos, a 

tradicional passadeira vermelha será antes azul. 

uma concha em espiral, em tons de azul sobre 

um fundo amarelo, será a “imagem de marca” 

do evento, mas o diretor de arte da rtP, Nicolau 

tudela, idealizou 12 outras imagens que serão 

também utilizadas, com inspiração no mar, no 

plâncton e na iconografia marítima de Lisboa. o 

Festival da Eurovisão, que se realiza desde 1956, 

é um dos maiores espetáculos de entretenimento 

televisivo, com uma audiência que ronda dos 200 

milhões de espectadores, superada apenas pelas 

finais da Liga dos Campeões de futebol.
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GASTRONOMIA 

cApItAL pORtUGUESA EM LIvRO

“Lisboeta: Recipes from Portugal’s City of Light”. É 

este o nome do livro de receitas que o cozinheiro 

português Nuno Mendes lançou em inglês, sobre 

Lisboa – é uma “carta de amor” à sua cidade e 

a sua contribuição para promover a gastronomia 

nacional. São mais de 300 páginas e cerca de 

uma centena de receitas, numa obra que inclui 

encartes com textos que explicam o contexto so-

cial e cultural de Lisboa, ilustrada com fotografias 

de locais e residentes da cidade e todas as re-

ceitas têm um comentário, alguns dos quais ín-

timos, relacionados com experiências familiares. 

“É acerca de Lisboa e eu sou lisboeta. É acerca 

de mim, das minhas histórias, é um livro muito 

pessoal. É uma carta de amor à cidade”, afirmou 

o autor à agência Lusa. o projeto surgiu após 

Nuno Mendes ter escrito, no final de 2016, um 

livro de receitas do restaurante Chiltern Firehouse, 

em Londres, onde é cozinheiro executivo, e de 

ter ponderado compilar as receitas do Viajante, 

o restaurante com uma estrela Michelin que di-

rigiu na capital britânica entre 2010 e 2014. Mas 

o português acabou por decidir produzir um livro 

“palpável, acessível, que não é abstrato”, com 

receitas de empadas, pastéis de massa tenra, ris-

sóis, croquetes, feijoada, bacalhau à brás, papos 

de anjo, carne de porco à alentejana, cataplana, 

açorda ou caldo verde. Em vez de dividir a obra 

por secções de entradas, pratos de carne e pei-

xe e, por fim, sobremesas, como outras obras 

do género, Nuno Medes organizou as receitas 

de acordo com “o ritmo da cidade”, que começa 

bolos ao pequeno-almoço, um salgado a meio 

da manhã, um almoço leve seguido, à tarde, por 

petiscos, um jantar substancial e, ao fim da noite, 

sanduíches. “É como um dia na vida de Lisboa. Se 

calhar é um dia longo, e em que se come e bebe 

bastante, mas é assim que eu me lembro de  

Lisboa”, garante. o facto de ser lançado primeiro 

em língua inglesa, admitiu, poderá fazer chegar a 

obra a uma audiência mais vasta e variada, não 

só no reino unido, mas noutros países, como na 

Austrália ou no Japão, e ajudar a promover a gas-

tronomia nacional. A edição em português está 

programada para a primavera de 2018. 

GOOGLE 

MUSEUS 
nAcIOnAIS EM 
pLAtAfORMA 
MUnDIAL 

As coleções dos museus, palácios e monumen-

tos nacionais tutelados pela Direção-Geral do 

Património Cultural (DGPC) vão passar a estar 

integradas numa plataforma online, no âmbito 

de um acordo celebrado com o Google Cultural 

Institute. Como resultado desta parceria, a plata-

forma que inclui organizações culturais de todo 

o mundo vai abranger, numa primeira fase, os 

acervos de sete museus nacionais: Arqueologia, 

Arte Antiga, Arte Contemporânea/Chiado, traje, 

teatro e Dança, Azulejo e Coches. Até ao final de 

2018, deverá ser alargado o conjunto dos mu-

seus monumentos e palácios sobre a alçada da 

DGPC. Segundo foi avançado pela DGPC, como 

resultado desta parceria conteúdos em alta 

resolução passam a estar permanentemente 

acessíveis online, beneficiando ainda da inclu-

são em exposições virtuais temáticas, possibili-

tando o enquadramento das coleções nacionais 

em contextos internacionais. o Google Cultural 

Institute irá assegurar o uso da tecnologia para 

digitalização de conteúdos em ultra resolução, a 

visualização virtual de interiores e a captura de 

imagens panorâmicas. Já em junho deste ano, o 

projeto “We wear culture”, do Google Cultural 

Institute, foi disponibilizado na internet com tes-

temunhos de 3 mil anos de moda mundial, reu-

nindo instituições como os museus portugueses 

do traje e do teatro e da Dança.
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o primeiro chefe estrangeiro confirmado para 

participar no Peixe em Lisboa 2018 vem da  

Eslovénia. Do restaurante Hisa Franko, em Staro  

Selo, vem Ana ros, que, entre muitas outras 

distinções, foi eleita Melhor Chefe Feminina do 

Mundo em 2017 pelo júri da revista britânica 

Restaurant, que também elege anualmente os 

célebres 50 Melhores restaurantes do Mundo. 

A chefe eslovena tornou-se numa verdadeira 

embaixadora do seu país com um trabalho em 

que destaca os produtos locais, entre os quais as 

trutas salmonadas e marmoreadas ou os peixes 

e mariscos da costa adriática. 

Ana ros junta-se assim a mais de uma centena 

de chefes que se apresentaram nos auditórios 

do Peixe em Lisboa nos últimos dez anos, entre 

os quais se encontram os melhores a trabalhar 

em Portugal e também grandes nomes inter-

nacionais como Alex Atala, Andoni Luis Aduriz, 

Ángel Léon, Claude troisgros, David Pasternak, 

Elena Arzak, Joan roca, Mauro Colagreco, Mauro 

ulliassi, Moreno Cedroni, Pino Cuttaia, Quique 

Dacosta, Sergi Arola ou Virgilio Martinez. A 11.ª 

edição do Peixe em Lisboa será ainda marcada 

pela nova decoração do espaço do recinto, no 

Pavilhão Carlos Lopes, onde o evento decorre 

pelo segundo ano consecutivo, bem como pela 

possibilidade de compra antecipada de bilhetes 

através da ticketline. Além das apresentações 

no auditório, o Peixe em Lisboa 2018 terá, como 

habitual, dez restaurantes da região de Lisboa 

que funcionam em permanência, do meio-dia à 

meia-noite, com pratos à base de peixes e ma-

riscos portugueses. Esta é uma iniciativa organi-

zada pela Associação turismo de Lisboa, com o 

apoio da Câmara Municipal de Lisboa e produção 

da Dot Global e Lufthansa LGSP Events. 

DE 5 A 15 DE AbRIL 2018

HÁ pEIXE EM LISBOA
O Peixe em Lisboa, o mais emblemático dos eventos 
gastronómicos portugueses dedicado à gastronomia de 
mar, já tem data marcada. Será de 5 a 15 de abril de 2018, 
no Pavilhão Carlos Lopes, que se realizará a 11.ª edição 
da iniciativa que conta com os mais prestigiados chefes 
nacionais e estrangeiros, entre eles, Ana Ros, a Melhor 
Chefe Feminina do Mundo em 2017.

A HIStÓRIA DO pEIXE EM LISBOA 

o Peixe em Lisboa, organizado pela Associação 

turismo de Lisboa, é um evento gastronómico 

emblemático da capital portuguesa, que reúne no 

mesmo espaço alguns dos chefes mais conceitua-

dos e reconhecidos a nível nacional e internacio-

nal, assim como os melhores restaurantes que se 

fazem representar em propostas gastronómicas 

à base de peixe. A ideia surgiu pelas mãos da  

Associação turismo de Lisboa, quando decidiu 

apostar na gastronomia. Nesse âmbito, a aposta 

recaiu sob a criação de um evento que se diferen-

cia de todos os outros organizados em Portugal 

e além-fronteiras. Como tema, foi escolhido um 

dos produtos com maior qualidade e bastante 

emblemático do País: peixe e marisco. Começou 

em 2008, num antigo parque de automóveis em 

pleno terreiro do Paço, originando a recuperação e 

transformação do Pátio da Galé. Durante a requali-

ficação passa para o Pavilhão de Portugal, regres-

sando em 2011 ao Pátio da Galé, onde perdurou 

até ao ano de 2016. Desde essa altura que se tem 

realizado no Pavilhão Carlos Lopes, que para esta 

11.ª edição apresenta uma nova decoração em 

todo o recinto. A dinâmica do evento mantém-se 

desde a primeira edição. São convidados a par-

ticipar diversos chefes e restaurantes da região 

de Lisboa, que dão a conhecer a sua cozinha du-

rante os dias de evento. Conta com um auditório 

com cozinha montada onde se apresentam chefes 

portugueses e estrangeiros, na qual se promovem 

debates e outras atividades relacionadas com gas-

tronomia. No mesmo local do evento, existe ainda 

um espaço de mercado, com exposição e venda 

de produtos alimentares, vinhos, bebidas, equipa-

mentos de cozinha, entre outros.
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Pavilhão Carlos Lopes

> Criado em 1921, o Pavilhão Carlos Lopes 

começou por ser o Pavilhão de Portugal na 

Exposição Internacional do rio de Janeiro or-

ganizada em 1922, com projeto dos arquite-

tos Carlos rebelo de Andrade (1887-1971) e 

Guilherme rebelo de Andrade (1891-1969). 

> No início dos anos 30 foi reconstruído no 

local onde se encontra, precedendo a cons-

trução do Parque Eduardo VII. 

> Em 1932 foi reinaugurado por ocasião da 

Exposição Industrial Portuguesa, destinando-

se a acolher eventos de promoção de ativi-

dades económicas. 

> Nos anos 40 foi adaptado para acolher o 

campeonato mundial de Hóquei em Patins 

de 1947. Durante o Estado Novo foi palco de 

inúmeros eventos de diversa natureza. 

> A seguir ao 25 de Abril acolheu congressos 

e comícios políticos, espetáculos e eventos 

muito diversos, desde desportivos às Mar-

chas Populares. 

> Nos anos 80 serviu de homenagem ao nos-

so grande campeão olímpico Carlos Lopes. 

> Em 2003 foi encerrado e entrou em profun-

da degradação. 

> Em fevereiro de 2017 reabriu com todo 

o esplendor, para acolher os mais diversos 

acontecimentos culturais, corporativos, co-

merciais e desportivos, entre outros. 
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A oportunidade de conhecer Lisboa “excedeu as 

expectativas” de uma jovem visitante irlandesa, 

roisin McNamara, que não hesita em recomen-

dar a capital portuguesa como um destino “ideal 

para estudantes” que aqui venham de passa-

gem ou permaneçam algum tempo.

Aconteceu a esta estudante universitária que 

aqui esteve durante um intervalo entre semes-

tres académicos. “Lisboa é uma daquelas cida-

des que nos faz sentir dentro de um postal, que 

nos estimula a deambular sem fim, cumprindo 

o habitual roteiro turístico sempre com a espe-

rança de um desvio que nos permita gostar ain-

da mais dela”. São palavras que escreveu num 

destacado artigo publicado no jornal University 

Observer, órgão da Associação de Estudantes da 

universidade de Dublin.

“Lisboa: a perfeita escapadela estudantil” – as-

sim se intitula o artigo, ilustrado com uma ima-

gem da zona histórica da cidade que não cessa 

de seduzir os forasteiros de todas as proveniên-

cias e todas as idades.

cHAfARIZES, cAfÉS, EDIfícIOS
Lisboa surge descrita assim nesta reportagem: 

“Com poucos metros de intervalo, encontramos 

praças com belos chafarizes, cafés centenários e 

edifícios coloridos: não podemos evitar parar e 

examinar cada um deles”. 

É uma cidade com características inconfundíveis, 

como roisin McNamara não hesita em reconhe-

cer nesta sua primeira incursão à capital por-

tuguesa. E vai enumerando aquilo que mais a 

impressionou: o estilo arquitetónico, as fachadas 

com mosaicos, as igrejas, os estabelecimentos 

comerciais antigos, as pastelarias…

“o facto de só ter visto dois Starbucks duran-

te uma semana inteira demonstra bem como  

Lisboa é claramente uma cidade que sabe pre-

servar a sua história e tem uma cultura capaz 

de resistir à uniformidade comercial. os cente-

nários elétricos e os autocarros mais modernos 

ajudam-nos a percorrer as acidentadas colinas 

da cidade. Mas o melhor é mesmo explorá-la a 

UNIvERSITY ObSERvER

cIDADE IDEAL  
pARA EStUDAntES EM vISItA
Pelos preços acessíveis, pela atmosfera única, pela 
arquitetura inimitável, pelas seculares marcas da história, 
pela sua gastronomia inconfundível, Lisboa é uma cidade 
que seduz visitantes de todas as idades Os jovens 
estudantes não são exceção e Roisin McNamara explica 
o porquê na reportagem do jornal académico University 
Observer, publicado na Irlanda.

pé: só assim somos devidamente recompensa-

dos enquanto visitantes”. 

MOnUMEntOS DESLUMBRAntES
Não faltam focos de atração turística nesta que 

é uma das mais antigas capitais do globo ter-

restre. roisin McNamara não hesita nos desta-

ques: o Mosteiro dos Jerónimos, o Castelo de 

São Jorge e o Museu do Chiado. todos descritos 

sem poupar elogios.

os Jerónimos são apresentados desta forma:

“o Mosteiro é uma fantástica proeza arquitetó-

nica: ninguém pode deixar Lisboa sem lhe fazer 

uma visita. Antigamente habitado por frades, foi 

depois um orfanato e é hoje um local onde se 

encontram os mausoléus de Vasco da Gama, de 

poetas e outras figuras históricas. ostenta escul-

turas renascentistas em madeira e pedra, e des-

lumbrantes altares em talha dourada”. 

Estas são as palavras dedicadas ao Castelo de 

São Jorge:

“É o destino perfeito para os dias soalheiros, si-

tuando-se bem acima do centro de Lisboa, com 

vistas magníficas sobre a cidade. Lá encontra-

mos quiosques que servem vinho, sanduíches 

e gelados: não pode haver lugar mais idílico 

para relaxar ao sol. o castelo data do período 

da ocupação islâmica. Sobreviveu a cruzadas e 

terramotos, e foi ampliado e fortificado por su-

cessivos reis de Portugal. Quem o visita recebe 

uma intensiva e admirável lição de história”. 

Finalmente, aqui fica a descrição do Museu do 

Chiado:

“É uma moderna galeria de arte localizada no 

centro de Lisboa. Contém desde esculturas a re-

tratos, passando por instalações diversas – uma 

atraente coleção de arte que nos faz mergulhar 

na cultura portuguesa contemporânea. E os es-

tudantes com cartões que o comprovem pagam 

apenas metade do preço dos bilhetes habituais.

“UM pARAíSO GAStROnÓMIcO”
Não podia faltar uma digressão pelos labirintos 

gastronómicos de Lisboa. também aqui a univer-
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sitária irlandesa não poupa em elogios: a nossa 

capital é “um paraíso gastronómico”.

o difícil é escolher, na excelente relação qualida-

de-preço que por cá se encontra e na variedade 

dos petiscos que matam a fome aos visitantes: 

peixe, mariscos, opções vegetarianas e vega-

nas, a par com estabelecimentos especializados 

em suculentos pequenos-almoços, mercados 

gastronómicos e geladarias. Isto sem esquecer 

os “celestiais pastéis de nata”, obrigatórios em 

qualquer roteiro alimentar do turismo alfacinha.

pARA tODOS OS GOStOS
Para pernoitar, não faltam também as mais di-

versas opções – incluindo hostels e casas de hós-

pedes. roisin McNamara recomenda estas, subli-

nhando que têm poucos quartos mas é também 

por isso que se tornam afinal mais acolhedoras 

para pequenos grupos de visitantes. Desde logo 

por proporcionarem o acesso à cozinha da habi-

tação, onde o forasteiro pode preparar as suas 

próprias refeições. Ideal para estudantes, que 

costumam viajar com orçamentos limitados.

um hostel será a melhor escolha para grupos 

maiores – e também aqui não faltam boas al-

ternativas em diversas zonas da nossa capital. 

Em suma: “Lisboa é uma cidade bonita e ex-

citante, perfeita para um fim de semana bem 

preenchido, a preços módicos, ou para uma des-

contraída semana de exploração de cada recan-

to enquanto absorvemos a sua cultura”. 
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SUD LISBOA : 
O nOvO ESpAÇO 
DE LAZER E 
EXpERIêncIAS
O SUD Lisboa é um projeto com caraterísticas únicas 
em Lisboa e o primeiro do Grupo SANA fora da 
hotelaria, pensado para que os clientes desfrutem de 
momentos inesquecíveis, declara Salomé Gorgiladze, 
administradora-delegada do Grupo SANA e responsável 
pelo espaço que gerou 120 novos postos de trabalho e 
pretende superar todas as expetativas do cliente

SALOMÉ GORGILADZE
ADMInIStRADORA-DELEGADA  
DO GRUpO SAnA

E
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O SUD Lisboa é um projeto dife-

rente daqueles a que o Grupo 

SANA nos habituou. O que levou 

à sua criação?

A expansão e a inovação estão 

inscritas no ADN da SANA. o pú-

blico e os nossos clientes já se 

habituaram a encontrar nos nos-

sos hotéis espaços, ambientes, 

serviços e produtos diferenciados e 

inovadores, em linha com as mais 

recentes tendências da hotelaria à 

escala internacional. Acontece que 

nesta fase, a par dos projetos pura-

mente hoteleiros que continuamos 

a desenvolver, também queremos 

apostar em projetos diferentes, 

surpreendentes. o SuD Lisboa é 

fruto desta vontade de inovar e de 

percorrer o caminho menos óbvio: 

este é um projeto muito ambicioso, 

o único com estas caraterísticas na 

cidade de Lisboa, e o primeiro pro-

jeto da SANA fora da hotelaria.

o Grupo SANA investiu 16 milhões 

de euros no SuD Lisboa e criou 120 

novos postos de trabalho.

Como se carateriza este novo 

espaço à beira rio e o que o di-

ferencia?

o SuD Lisboa é um espaço de la-

zer e de experiências e foi pensado 

para que todos esses momentos 

sejam inesquecíveis para os nossos 

clientes. o conceito desenvolve-se 

em dois espaços distintos, o SuD 

Lisboa Hall e o SuD Lisboa terrazza. 

o objetivo é, dado o carácter multi-

facetado e a natureza dinâmica dos 

espaços, acolhermos e proporcio-

narmos ao cliente o espaço ideal 

para um almoço de negócios, para 

um cocktail de fim de tarde com 

uma vista magnífica sobre o rio, 

para um jantar a dois, mas tam-

bém para comemorar os grandes 

momentos da vida: casamentos, 

aniversários, eventos memoráveis.  

O conceito foi inspirado noutros 

espaços deste género como, por 

exemplo, o Tatel em Madrid ou 

o Bagatelle Beach em Saint Tro-

pez?

A inspiração para o SuD Lisboa 

não veio de nenhum espaço em 

concreto, mas sim dos clientes da 

SANA e do nosso know-how nesta 

área. Percebemos que não existia 

nenhum espaço com estas carate-

rísticas em Lisboa e sentimos que 

o mercado procurava algo com o 

conceito dinâmico e versátil do SuD 

Lisboa. Conhecemos, naturalmente, 

esses e outros espaços de sucesso 

ao nível internacional, mas acre-

ditamos que desenvolvemos um 

conceito verdadeiramente inovador 

e que o SuD tem todo o potencial 

para se tornar num espaço de refe-

rência nacional e internacional.      

UM eSpAçO ONDe TUDO 
ACONTeCe

Sendo este “um espaço onde 

tudo acontece”, em que consis-

te a oferta?

A polivalência do SuD Lisboa permi-

te-nos proporcionar ao cliente uma 

oferta de serviços muito ampla. o 

SuD Lisboa Hall tem capacidade 

para 1.500 pessoas em 1.600 me-

tros quadrados e foi pensado para 

receber os mais variados eventos – 

institucionais, empresariais, sociais, 

familiares – num cenário mágico 

onde os sonhos ganham forma e 

os desejos se realizam. Fizemos 

um investimento muito elevado ao 

nível do equipamento multimédia 

e temos ao dispor do cliente tec-

nologia de ponta. o SuD Lisboa Hall 

tem tido uma procura elevadíssi-

ma, quer do cliente nacional, quer 

do internacional, o que significa 

que nestes cerca de quatro meses 

desde a abertura já fizemos sonhar 

muitas, muitas pessoas. o SuD 

Lisboa terrazza é “o” espaço que 

está sempre aberto, de segunda 

a sexta feira, entre as 11h00 e as 

02h00, e ao fim de semana a partir 

das 08h00, servindo todas as refei-

ções do dia. Dito isto, o SuD Lisboa 

terrazza não é um restaurante: é 

um bar, um terraço, uma esplana-

da, uma piscina panorâmica, um 

shisha lounge e também um espa-

ço gastronómico. o terrazza é como 

um puzzle, em que todas as peças 

encaixam na perfeição e formam o 

todo que é este conceito.

Acreditamos que 
desenvolvemos 
um conceito 
verdadeiramente 
inovador e que 
o SUD tem todo 
o potencial 
para se tornar 
num espaço 
de referência 
nacional e 
internacional

o shisha lounge e a piscina 

panorâmica ficam no piso su-

perior do SuD Lisboa terrazza, 

proporcionando uma vista ainda 

mais especial para o rio tejo e 

toda zona envolvente. São es-

paços de puro dolce fare niente 

onde podemos usufruir de um  

cocktail, de um sumo natural, 

ou mesmo de um snack ligei-

ro e requintado à beira de uma 

piscina irresistível, afirma Sa-

lomé Gorgiladze. “No lounge, 

desfrutar de uma shisha egíp-

cia sem nicotina ou até de um 

charuto da nossa seleção, são 

experiências deliciosamente 

memoráveis”, sublinha. o SuD 

Lisboa Hall e o SuD Lisboa terra-

zza são espaços física e funcio-

nalmente independentes, liga-

dos por um passadiço em vidro. 

No entanto, a maior ligação que 

existe entre os dois espaços, o 

que os faz fundirem-se num só 

conceito, com uma alma em co-

mum, é um serviço eficiente e 

atencioso aliado a um produto 

de elevada qualidade, num am-

biente sofisticado e por um pre-

ço acessível, acrescenta. “Como 

já referi noutras ocasiões, no 

SuD Lisboa trabalhamos diaria-

mente para conquistar o coração 

do Mundo, um cliente de cada 

vez. o trabalho tem sido intenso 

e o feedback tem sido extraor-

dinário: no SuD Lisboa terrazza, 

as reservas estão a ser feitas 

com várias semanas de ante-

cedência e no SuD Lisboa Hall 

já temos eventos confirmados 

para dezembro de 2018. Esta 

realidade dá-nos uma confiança 

redobrada e muita vontade de 

continuarmos a trabalhar com 

rigor e paixão, para dar respos-

ta a um cliente que é cada vez 

mais exigente”, destaca Salomé 

Gorgiladze.

À conquista do coração do Mundo
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E  | Entrevista

em que consiste a oferta gastro-

nómica e o que significa “comi-

da feita com amor”? Há algum 

prato que queira referenciar? 

Quem assina a carta? 

No SuD Lisboa, estamos a promo-

ver a filosofia de que tudo é melhor 

quando é partilhado – é o nosso 

food sharing concept. Criámos no 

SuD um ambiente descontraído e 

confortável com o objetivo de que 

o cliente se sinta em casa, rodea-

do de família e amigos. E o que é 

que fazemos quando estamos com 

a nossa família e amigos? Convive-

mos, rimos, partilhamos as nossas 

histórias e as nossas vidas e – à 

boa maneira mediterrânica – co-

memos. Esta é a ideia base a partir 

da qual estabelecemos uma oferta 

gastronómica de raiz italiana e me-

diterrânica propícia a esta partilha, 

confecionada com total dedicação 

e sempre com muito amor. os pa-

ladares do SuD Lisboa terrazza são 

criados pelo chef Marco Legittimo, 

de origem italiana e premiado com 

o Italian Master Chef de Cuisine, 

que reconhece os chefs que, ao 

nível mundial, mantêm os altos 

padrões da cozinha italiana. As  

bruschettas, os risottos, os  

carpaccios, as nossas sobremesas 

incríveis, tudo pode e deve ser par-

tilhado, porque sharing is caring. Eu 

destacaria ainda a nossa burrata 

di Andria, um queijo italiano DoP 

originário da região da Apúlia que 

nos chega de avião três vezes por 

semana e é uma das preciosidades 

da carta do SuD Lisboa terrazza. 

Apostamos sempre em produtos 

frescos, da mais elevada qualidade, 

para proporcionar aos nossos clien-

tes uma experiência gastronómica 

incomparável.    

e como define a carta de vi-

nhos?

A nossa carta de vinhos, tal 

como a nossa ementa, foi pen-

sada para provocar sensações e 

emoções. A seleção é cuidada e 

muito criteriosa, proporcionando 

opções (mais de 120 referências) 

para todos os gostos e perfis de 

cliente. os vinhos portugueses 

são fabulosos, e têm máximo 

destaque na carta de vinhos 
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o cliente do SuD Lisboa terraz-

za vai desde o foodie ao trendy 

passando também, principal-

mente, pelo cliente corporate, 

explica Salomé Gorgiladze. o 

foodie procura o espaço porque 

está sempre atento e segue à 

risca as últimas tendências de 

restauração, não podendo deixar 

de experimentar o novo concei-

to italo-mediterrânico de food 

sharing, refere. “o cliente trendy 

sabe que vai arrasar nas redes 

sociais com as fotos no cenário 

magnífico da nossa vista sobre 

o tejo, a Ponte 25 de Abril e o 

Cristo rei, já para não falar no 

espetacular pôr-do-sol na linha 

entre o rio e o mar. o cliente  

corporate é o mais fiel dos três. 

Aos pares ou em pequenos gru-

pos, os clientes corporate procu-

ram-nos ao almoço, pois sabem 

que o nosso chef tem um menu 

semanal que lhes permite sair 

da rotina, mas também ao final 

do dia, para um breve after work 

de negócios ou para um jantar 

de trabalho num ambiente que, 

apesar de informal, não deixa de 

ter todo o cuidado e atenção no 

serviço”, adianta. 

O cliente do SUD Lisboa Terrazza

do SuD Lisboa, mas as nossas 

opções internacionais – temos 

vinhos italianos, franceses, norte-

americanos, austríacos – são 

igualmente imperdíveis. Além 

disso, a nossa carta de vinhos 

está perfeitamente harmonizada 

com a nossa ementa, de modo 

a que a melhor refeição possa 

ser acompanhada pelo vinho que 

melhor a complementa, e vice-

-versa. A par dos vinhos, a carta 

de bar do SuD Lisboa é igualmente 

sedutora, incluindo todos os 

clássicos, uma seleção de cocktails 

de autor, o cocktail SuD, uma ex-

periência que é diferente todas as 

semanas e tem sido muito apre-

ciada pelos nossos clientes, e o 

SuDIVAI, um cocktail de assinatura 

com vinho DIVAI, a marca própria 

de vinhos do Grupo.  
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prOGrAMAS eSpeCIAIS De 
NATAL e réveILLON

O que destaca em termos de 

programação de eventos (Wha-

t´s happening)?

o conceito de animação e entrete-

nimento no SuD Lisboa terrazza é 

único em Lisboa. temos um progra-

ma diário de que os clientes podem 

desfrutar, com noites longas e des-

contraídas ao som dos nossos DJ’s 

e cantoras, com estilos que passam 

pelo jazz e soul e fazem a ligação en-

tre o jantar e o serviço de bar, que se 

prolonga até ao início da madrugada.

O que está previsto para a ce-

lebração do Natal e do Fim de 

Ano?

Preparámos programas muito es-

peciais para a celebração do pri-

meiro Natal e do primeiro Fim de 

Ano no SuD Lisboa. No SuD Lisboa 

terrazza, as famílias vão poder usu-

fruir de um maravilhoso Almoço de 

Natal composto por um menu de 

degustação de quatro pratos, ao 

som de música ao vivo. Será um 

Natal elegante e acolhedor, num 

ambiente familiar e sempre com 

muito boa comida. No Réveillon, 

teremos uma cantora e um DJ a 

dar o mote ao ambiente de festa, 

e um menu de degustação de seis 

pratos. À meia-noite, brindaremos 

a 2018 no pool bar, com uma vista 

privilegiada para os fogos-de-artifí-

cio da cidade. um momento único!  

No SuD Lisboa Hall, vamos re-

ceber muitas festas de Natal de 

empresas que já escolheram o 

nosso espaço para a festa mais 

importante do ano. o espaço é 

de facto muito apelativo e está 

a ter muita procura para este 

evento devido a uma combinação 

extraordinária de fatores: a novi-

dade, o ambiente glamouroso, a 

localização e as diversas opções 

de menus natalícios e de anima-

ção, para uma festa realmente 

taylor-made. Para o Fim de Ano, 

preparámos um evento verdadei-

ramente espetacular: ao contrário 

do que é habitual, o SuD Lisboa 

Hall vai abrir portas ao público e 

mostrar o que melhor sabemos 

fazer – grandes festas e eventos 

inesquecíveis. temos um pacote 

A polivalência 
do SUD Lisboa 
permite-nos 
proporcionar 
ao cliente uma 
oferta de serviços 
muito ampla. O 
SUD Lisboa Hall 
tem capacidade 
para 1.500 pessoas 
em 1.600 metros 
quadrados e foi 
pensado para 
receber os mais 
variados eventos
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Questionada sobre quais são os 

objetivos definidos para 2018, 

Salomé Gorgiladze assegura 

que perspetivam um ano mui-

to positivo para o SuD Lisboa. 

“o posicionamento do espaço, 

a fidelização do cliente SuD  

Lisboa e a consolidação do pro-

duto são os nossos principais ob-

jetivos para 2018. objetivamen-

te, vemos o SuD Lisboa como o 

cartão de visita da Lisboa atual, 

uma cidade fascinante, repleta 

de história e tradição, mas tam-

bém moderna, evolutiva, com 

os olhos postos no mundo e no 

futuro”, destaca. No SuD Lisboa 

terrazza, prossegue, “queremos 

continuar a ser uma referência 

no conceito original de sermos 

muito mais do que um restau-

rante: somos um espaço gastro-

nómico diversificado, o ´espaço 

onde tudo acontece´, uma refe-

rência de lifestyle. Do SuD Lisboa 

Hall, esperamos posicioná-lo 

como o salão de festas por ex-

celência da cidade, assim como 

uma referência internacional ao 

nível da organização de eventos 

extraordinários e memoráveis”, 

conclui.

Perspetivas otimistas

composto por cocktail de chega-

da, menu de quatro pratos, bar 

aberto, mesa de mariscos, mesa 

de queijos, mesa de sobremesas, 

ceia… nada irá faltar. os nossos 

convidados vão ser surpreendidos 

por um espetáculo incrível de lu-

zes, cores, sons, e poderão dan-

çar a noite toda. o Réveillon no 

SuD Lisboa Hall vai seguramente 

transformar-se na festa de fim de 

ano must go da cidade de Lisboa.

ApOSTA OUT OF THe BOx

recentemente, defendeu que 

o turismo está constantemente 

a evoluir e que não vive só de 

hotéis. preveem investir nou-

tros conceitos, ligados a novas 

experiências, envolvendo o en-

tretenimento e a restauração?

No Grupo SANA, já há algum 

tempo que pensamos no turismo 

como uma realidade cada vez 

mais global, polivalente e dinâmi-

ca. os hotéis são uma das faces 

da moeda, mas o cliente atual, 

independentemente do seu seg-

mento, procura cada vez mais ser 

surpreendido e premeia a criati-

vidade de projetos que traduzam 

um pensamento e uma aposta out 

of the box sem descurar a quali-

dade e o serviço, naturalmente. 

No mundo global, as redes sociais 

e os trendsetters desempenham 

um papel fundamental e os ope-

radores têm de manter-se aten-

tos e despertos para as realidades 

emergentes e tendências interna-

cionais. Por esse motivo, no Grupo 

SANA, estamos a aplicar o nosso  

know-how e tradição na hotela-

ria a novos conceitos e projetos 

associados ao turismo de lazer 

e de experiências, mas que não 

acontecem necessariamente den-

tro dos hotéis. Vamos continuar a 

apostar em projetos inovadores 

fora da hotelaria porque estamos 

a trabalhar essencialmente na 

captação e satisfação transversal 

das necessidades do cliente: alo-

jamento, wellness, restauração, 

entretenimento, organização de 

eventos… queremos ser a res-

posta que o mercado procura e 

superar todas as expetativas do 

cliente.

Como enquadra o espaço na 

oferta turística de Lisboa, e em 

particular de Belém?

Lisboa está definitivamente na 

moda e, de acordo com alguns 

observadores, é de momento a 5.ª 

cidade europeia a registar um 

crescimento mais rápido em nú-

mero de visitantes internacionais. 

Sente-se em Lisboa uma vibração 

cosmopolita que não existia até há 

alguns anos. Atualmente, a cidade 

está a reinventar-se, a ampliar e a 

aprimorar a sua oferta face a esta 

nova realidade, e a zona de belém 

é, na minha perspetiva, um dos 

melhores exemplos do que a alma 

lisboeta tem para oferecer aos seus 

visitantes. belém está entre a His-

tória e a modernidade, aqui encon-

tramos cultura, arte, tradição, e, em 

simultâneo, restauração moderna, 

muito entretenimento e espaços 

privilegiados para praticar desporto 

com vista para o tejo e um estilo 

de vida ao ar livre. o SuD Lisboa 

está no epicentro de tudo isto, é 

o espaço perfeito na localização 

ideal.  

A cidade está a 
reinventar-se, 
a ampliar e a 
aprimorar a sua 
oferta face a esta 
nova realidade, e 
a zona de Belém 
é, na minha 
perspetiva, um 
dos melhores 
exemplos do que a 
alma lisboeta tem 
para oferecer aos 
seus visitantes
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reDeFINIr O SeTOr De 
LUxO e SOFISTICAçãO

Qual a constituição e como se 

carateriza a oferta do Grupo 

SANA em Lisboa? está prevista 

mais alguma inauguração?  

A SANA dispõe de 11 unidades ho-

teleiras na Área Metropolitana de 

Lisboa, nove das quais na cidade de 

Lisboa, com uma oferta diversificada 

de 5, 4 e 3 estrelas. temos ainda dois 

espaços fora da hotelaria, um dos 

quais o SuD Lisboa. A aposta numa 

oferta multifacetada, vocacionada 

para os mais diversos setores do 

mercado, tem-se revelado muito po-

sitiva. Construímos produtos sólidos e 

apelativos, nos quais continuamos a 

investir e a inovar continuamente, e 

o mercado tem-nos recompensado: 

a marca SANA já foi eleita Escolha 

do Consumidor por dois anos conse-

cutivos, 2016 e 2017. Nos próximos 

anos, o caminho da SANA vai con-

tinuar a ser marcado pela expansão 

(nacional e internacional) e pela 

inovação. Especificamente na capital, 

temos em mãos um projeto extraor-

dinário na área da hotelaria sobre o 

qual, no entanto, para já não posso 

revelar muito... com este projeto, 

queremos redefinir o segmento de 

luxo e sofisticação em Lisboa. ou 

seja, a SANA tem ainda muito para 

dar a esta maravilhosa cidade!

Como vê Lisboa enquanto desti-

no turístico e de que forma po-

derá tirar ainda maior partido 

da relação com o rio?

Em 2016, Lisboa recebeu 5,6 mi-

lhões de turistas e a Área Metropoli-

tana contabilizou mais de 10 milhões 

de dormidas. todos os indicadores 

apontam para que em 2017, estes 

números sejam substancialmente 

superiores. Esta realidade confere ao 

setor do turismo uma enorme impor-

tância económica em toda a região, 

importância esta que tem ainda mui-

ta margem para continuar a crescer. 

ora, o rio é uma parte fundamental, 

mas por vezes esquecida, do imagi-

nário e do encanto de Lisboa. Lisboa 

tem no rio tejo uma valência turística 

verdadeiramente inestimável. Por 

isso, creio que o turismo, o lazer e o 

A captação 
de eventos 
internacionais e o 
reposicionamento 
do rio Tejo como 
uma realidade 
indissociável da 
cidade de Lisboa 
são a chave para 
fazer florescer esta 
relação cidade/rio

entretenimento sob a temática náu-

tica, a captação de eventos interna-

cionais e o reposicionamento do rio 

tejo como uma realidade indissociá-

vel da cidade de Lisboa são a chave 

para fazer florescer esta relação cida-

de/rio.

O que seria uma boa notícia 

para Lisboa, neste final de ano?

Lisboa e os lisboetas estão ainda a 

adaptar-se a esta nova realidade ao 

nível do turismo. A importância do 

turismo continuará a crescer, sendo 

de destacar que está a representar 

atualmente cerca de 80 mil empre-

gos diretos em Lisboa, prevendo-se 

que venha a representar muitos 

mais. um processo de adaptação 

atravessa diversas fases e é, natural-

mente, evolutivo. Na minha perspe-

tiva, serão sempre boas notícias para 

Lisboa e para todos nós verificarmos 

que, num futuro próximo, a cidade 

continua a apostar claramente na 

melhoria das infraestruturas, nomea-

damente ao nível da mobilidade e 

espaços verdes, para benefício de 

que vive, trabalha e visita Lisboa.
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DA MASSIFICAÇÃO À INDIvIDUALIzAÇÃO

cADA cLIEntE MEREcE tRAtAMEntO 
pERSOnALIZADO
Nos anos 60, vigorava um conceito de marketing turístico assente  
nas mesmas mensagens difundidas através dos meios de comunicação  
de massas. A tendência hoje é muito diferente: privilegia-se a segmentação 
e o conhecimento pormenorizado dos gostos de cada cliente.

A mudança de tendências no mundo dos nos-

sos dias tem levado a novas abordagens do  

marketing – e o turismo não foge à regra. 

Philip Kotler, professor universitário norte-ame-

ricano que se tornou num dos mais influentes 

teóricos do mercado publicitário, equacionou 

em 1960 a “regra dos quatros Ps: Produto, Lugar 

(place, em inglês), Preço e Promoção.

Isto partindo do princípio de que cada clien-

te obteria a mesma informação através dos 

mesmos instrumentos de difusão das men-

sagens. Que, à época, eram sobretudo as 

campanhas publicitárias inseridas nos meios 

de comunicação de massas: televisão, rádio 

e jornais.

UM MUnDO EM MUDAnÇA
o mundo mudou muito nestas quase seis dé-

cadas. E mudou também na uniformização dos 

media, que deixaram de ser massificados com 

a entrada na Idade da Internet. Hoje o segredo 

para uma boa campanha publicitária é, quase 

sempre, apostar em nichos de mercado, múlti-

plos e diversificados. 

Passou a vigorar a regra dos “cinco Cs”: Consu-

midores, Conexão, Conteúdo, Comércio e Comu-

nidade. Num marketing menos virado para enal-

tecer as virtudes do produto e mais vocacionado 

para estabelecer pontes de comunicação com os 

consumidores, em que cada um se sente tratado 

como destinatário de uma mensagem exclusiva.

Enquanto a visão tradicional do marketing privi-

legiava a competição entre produtos massifica-

dos, num mercado com tendências muito defini-

das, a mensagem publicitária do século XXI, para 

alcançar sucesso, terá de atender ao atendimen-

to personalizado que cada um de nós exige na 

relação com uma oferta comercial multiforme e 

crescentemente globalizada.
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As estratégias 
comerciais mais 
ambiciosas só 
funcionam hoje se 
identificarmos muito 
bem os destinatários 
dos nossos produtos 
ou serviços, 
se soubermos 
interagir com eles 
e se soubermos 
proporcionar-lhes 
aquilo que cada um 
realmente quer

DOS “cIncO cS” AOS “cIncO IS”
Esta relação com os consumidores entendidos 

como individualidades é prioritária, como aler-

tava em 2012 o responsável máximo pelo Ga-

binete de Comunicação e Marketing da unilever, 

Keith Weed, fervoroso entusiasta da regra dos 

“cinco Cs”. 

outro passo já foi dado entretanto. E surgiu uma 

nova regra, complementar da anterior: a dos 

“cinco Is”. Que alguns declinam desta forma: 

Inspiração, Inovação, Integridade, Ignição e Ins-

tinto. uma das suas maiores defensoras é Jo Ma-

lone, estratega comercial da marca de cosmética 

Estée Lauder, num recente artigo publicado na 

revista Marketing Week. 

Em que se consiste, na prática? Jo Malone expli-

ca-a deste modo:

«A Inspiração surge em primeiro lugar, pois 

a história, tal como a vendemos, consegue 

assumir maior importância do que o produto 

em si. Depois, importa que a estratégia tenha 

características de Inovação, assumindo a 

diferença com outras. Sem nunca descuidar a 

preservação dos valores da marca – cultivando, 

portanto, a Integridade. Além disso, os prazos 

de lançamento devem ser sempre muito bem 

avaliados para que o impacto seja forte – é o que 

podemos definir por Ignição. Finalmente, há que 

saber escutar uma certa voz interior que sempre 

nos sussurra aos ouvidos – e é aqui que funciona 

o Instinto.»

pRIORIDADE AOS cOnSUMIDORES
Em termos académicos, no entanto, a regra dos 

“cinco Is”, com quatro palavras diferentes, sur-

giu já em 1996 numa obra-chave do marketing 

contemporâneo: The One To One Future, escrita 

pelos norte-americanos Don Peppers e Martha 

rogers, que adquiriram fama mundial com este 

livro.  

Não basta saber aquilo que pretendem: importa 

também conhecer a forma ideal de os contactar. 

- Interação. Saber dialogar com o destinatário 

da nossa marca é um passo imprescindível. A 

utilização da internet é um instrumento indis-

sociável desta aproximação ao cliente e à de-

finição do seu retrato enquanto consumidor. os 

meios digitais permitem sedimentar a memória 

de qualquer relação comercial, evitando-se as-

sim o risco de perguntar duas vezes a mesma 

coisa à mesma pessoa – algo totalmente desa-

conselhável. 

- Integração. o conhecimento pormenorizado 

de cada cliente deve alargar-se a todos os seg-

mentos da empresa que pretende vender bens 

ou serviços. Sabendo-se de antemão que esta 

individualização compensa sempre: cada cliente 

tem o direito a ser tratado como se fosse único 

e deve sentir que está a ser tratado desta forma. 

- Integridade. A relação de confiança estabele-

cida com o consumidor exige absoluto respeito 

pela sua privacidade, estando portanto excluído 

qualquer abuso de confiança da parte da empre-

sa, através dos seus funcionários. 

o que nos ensinaram estes especialistas? Que 

as estratégias comerciais mais ambiciosas só 

funcionam hoje se identificarmos muito bem os 

destinatários dos nossos produtos ou serviços, se 

soubermos interagir com eles e se soubermos 

proporcionar-lhes aquilo que cada um realmente 

quer. Porque os produtos massificados estão em 

perda acelerada de influência no mercado global 

deste século em que vivemos.

São estes os “cinco Is” enunciados pela dupla 

Peppers e rogers:

- Identificação. Há que conhecer os consumidores 

no máximo pormenor possível. Não apenas 

quanto a nomes ou gostos gerais, mas em relação 

aos seus hábitos específicos e às suas preferências 

comprovadas. Esta estratégia de identificação é 

o passo prévio para etapas mais elaboradas de 

sedução comercial.

- Individualização. É essencial partir do princípio 

de que cada consumidor, à sua maneira, é diferen-

te dos restantes. Assim que tiverem sido identifi-

cadas as suas preferências, há que ajustar a oferta 

dos produtos ou serviços aos gostos de cada um. 
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‘MARKEtInG’ DIGItAL
tudo isto vale para o turismo também. Até por 

maioria de razão, visto os fluxos turísticos ser-

virem muitas vezes de antecipadores de ten-

dências globais pelo modo como aproximam 

pessoas, países e continentes.

Para 2018, é já possível antecipar algumas 

dessas tendências. uma delas é o reforço im-

parável do marketing digital na interação com 

os consumidores. Conhecendo-se em por-

menor os seus gostos, as suas preferências, 

as épocas do ano em que mais recorrem a 

determinados produtos ou serviços e quais os 

destinos mais procurados.

Aumentar a personalização e a segmentação 

dos contactos com o cliente, numa relação de 

“um para um” através de serviços digitais vo-

cacionados para esse efeito, é outra tendência 

inevitável. tal como o uso crescente de meios 

tecnológicos que potenciem esses contactos, 

nomeadamente via redes sociais – Facebook 

Messenger, WhatsApp, Snapchat, por exem-

plo. Sem esquecer o recurso aos vídeos, de-

signadamente através do Youtube.

A vIStA DOS DEScOBRIMEntOS

Lisboa é hoje uma cidade fantástica, que nos envolve, 

acolhe e seduz. Cores, sabores e Luz. A cidade ofere-

ce-nos um manancial de experiências que não acabam 

mais. Para quem, como eu, vive há muitos anos a olhar 

para ela da outra margem, da janela da Infraestruturas 

de Portugal onde trabalho, é espantoso perceber o des-

pertar desta cidade, a sua evolução e a sua forma única 

de conviver com quem vive, passa ou visita Lisboa. De ci-

dade recatada e até um pouco tímida, Lisboa passa para 

uma cidade cosmopolita que tem muito para oferecer, 

durante o dia os monumentos e o seu encanto, durante 

a noite a diversão. É uma descoberta conhecer Lisboa.  

Enquanto Engenheiro Civil e apaixonado pelas grandes 

obras de arte, é impossível não olhar para a Ponte 25 de 

Abril com o fascínio que ela exerce sobre todos os que a 

contemplam. A ponte não é apenas um ícone de Lisboa, 

ela enaltece o rio que já por si encerra uma beleza única, 

proporciona a união entre as duas margens que se apre-

ciam mutuamente e regista um conjunto de histórias de 

quem a vive diariamente. Citando Marcel Proust: “A ver-

dadeira viagem do descobrimento não consiste em pro-

curar novas paisagens, mas em ver com novos olhos.”

Foi o novo olhar sobre o Pilar 7 da Ponte 25 de Abril que 

me levou a sonhar com a concretização deste espaço tu-

rístico-cultural que se debruça sobre o rio tejo, sobre Lis-

boa e sobre belém. De belém partiam as frotas para as 

Índias, é então fácil imaginar o rio tejo com caravelas a 

partir e a chegar. No miradouro do Pilar, essa perspetiva 

permite um olhar mais atento com alguns pormenores 

e assim perceber como foi constituído um dos primeiros 

sistemas de artilharia que defendia a barra do rio tejo, 

constituído pela torre de belém na margem direita e o 

forte de São Sebastião da Caparica na margem esquer-

da. Não é difícil imaginar a torre de belém com todo o 

seu perímetro rodeado pelo rio como se tratasse de uma 

nau quinhentista a defender as suas águas e o seu ter-

ritório e perceber que junto à praia de belém se erguia 

o Mosteiro dos Jerónimos. olhando mais para o meio 

das águas da foz do rio tejo podemos ver o Forte de 

São Lourenço do bugio, construído um pouco mais tarde 

com a função de poder cruzar fogos com o forte de São 

Julião da barra. Passados duzentos anos e deslocando o 

nosso sentido de observação mais para Norte consegui-

remos imaginar a construção do Palácio da Ajuda, obra 

magnífica mas inacabada até aos nossos dias. Este local, 

para mim mágico, marcou o passado, distingue-se no 

presente e projeta o futuro de uma nova visão de Lisboa.

José Costa Nunes 
Engenheiro Civil Infraestruturas de Portugal 

visão  | V

Esta é a forma privilegiada de contactar 

os potenciais turistas da chamada Geração  

Millennials, que até 2025 representarão cer-

ca de metade do total de viajantes à escala 

global. E sobretudo os mais jovens, os da di-

nâmica Geração Z, que já cresceu rodeada de 

instrumentos digitais e procura sempre infor-

mações em tempo real.

Nada disto pode descurar a captação do 

chamado “turismo grisalho”, também em 

contínua expansão. São pessoas, em regra, 

com maior poder de compra, em busca de 

roteiros culturais ou do chamado turismo 

de bem-estar, mas que também exigem – à 

semelhança dos mais jovens – tratamento 

personalizado.

São tendências que se encontram: o aumento 

dos fluxos turísticos, fomentados pela expan-

são da classe média (que deverá atingir 3,2 

mil milhões de pessoas à escala planetária em 

2020), e a crescente necessidade de conferir 

individualidade a cada consumidor. Cada vez 

mais servido pela regra dos “cinco Is”, tenha 

as variantes que tiver.
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É entre Mafra e a Ericeira, bem perto de Lis-

boa, que encontramos o Sobreiro, o local que 

acolhe a encantadora aldeia que nasceu a par-

tir de um sonho. A Aldeia típica de José Fran-

co, Aldeia típica do Sobreiro ou simplesmente 

Aldeia Saloia, é uma aldeia em miniatura que 

faz as delícias de miúdos e graúdos. A sua 

história remonta a 1920, ao nascimento do 

oleiro José Franco, que transformou a sua casa 

num museu. Sendo o Sobreiro um importan-

te centro oleiro, desde cedo que José Franco 

conviveu com o ofício da olaria – o seu pai era 

sapateiro e a mãe, vendedeira de loiça, fazia 

a venda de barro porta a porta, bem como 

em feiras e mercados estremenhos. Com isto, 

José Franco era ainda criança quando, ao dei-

xar a escola primária, aprendeu o ofício com 

dois mestres oleiros locais, começando depois 

ALDEIA-MUSEU JOSÉ FRANCO

UMA ALDEIA típIcA… EM MInIAtURA
Construída por José Franco, a famosa Aldeia Saloia é o resultado da 
dedicação de uma vida à nobre atividade tradicional da olaria. Ideal para 
passeios em família, a Aldeia-Museu, na pequena localidade do Sobreiro, 
entre a Ericeira e Mafra, expõe o Portugal de outros tempos, sem 
esquecer a rica cultura artesanal do concelho de Mafra.

Testemunho do 
modo de viver das 
gentes locais, a 
Aldeia-Museu José 
Franco estende-se 
por cerca de 2.500m2, 
reproduzindo os usos 
e costumes de Mafra, 
através de espaços 
decorados com 
objetos reais

a trabalhar por conta própria aos 17 anos de 

idade. Nessa altura, reabilitou a olaria que ti-

nha pertencido ao avô, já há muito desativada. 

Mas foi no início dos anos 60 que José Franco 

começou a tornar realidade o sonho de recriar 

uma aldeia de carácter etnográfico, onde as 

suas memórias de infância se cristalizassem, 

em homenagem à sua terra. testemunho do 

modo de viver das gentes locais, a Aldeia- 

-Museu José Franco estende-se por cerca de 

2.500m2, reproduzindo os usos e costumes de 

Mafra, através de espaços decorados com ob-

jetos reais. Para isso, abrange dois componen-

tes: uma réplica das antigas oficinas e lojas, 

dos espaços vividos, decorados e apetrecha-

dos por objetos reais, onde se reproduziam 

os costumes e atividades laborais intrínsecas 

à sua infância e à vida camponesa da região 
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sentam os namorados. Anos mais tarde à sua 

edificação, foi construída uma terceira área 

na Aldeia-Museu, murada como um castelo, 

com um parque-infantil, passando a incorpo-

rar alguns engenhos agrícolas, que as crian-

ças podem movimentar livremente. Além da 

exposição de figuras, no museu dedicado a 

José Franco, os visitantes encontram ainda 

uma réplica de uma aldeia em tamanho real, 

com muralhas de castelos, moinhos de vento, 

uma pequena adega, onde é possível provar 

o vinho da região, ou ainda a padaria, onde 

se pode, e deve, comprar o afamado pão com 

chouriço. Hoje, este pequeno mundo moldado 

pelas mãos do oleiro José Franco é visitado 

anualmente por milhares de pessoas, sendo 

uma boa sugestão para conhecer a história da 

região num passeio em família. 

de Mafra; em simultâneo, a aldeia compreen-

de uma área lúdica, dedicada às crianças, 

repleta de miniaturas de casas e habitantes 

que retratam as atividades exercidas à época: 

trabalhos no campo, carpintarias, moinhos de 

vento, capelas, mercearias, escolas, adegas, 

camponeses e até uma reprodução da vila 

piscatória da Ericeira e dos ofícios ligados ao 

mar. uma “aldeia de brincar” que represen-

ta as ocupações típicas do Portugal de outros 

tempos, em cenários rurais em miniatura com 

bonecos animados movidos a eletricidade ou 

a água, que desempenha tarefas do dia a dia 

das atividades campesinas. Nada falta a esta 

encantadora aldeia: a carpintaria, a loja da ti 

Lena (uma mercearia), a ferraria, a adega, a 

escola, o moinho, a cozinha saloia, o barbei-

ro e até mesmo o banco de pedra onde se 

A NÃO PERDER

Espreite para dentro do consultório do bar-

beiro-dentista, entre na escola primária e 

sente-se numa das mesas de madeira ou 

carregue no botão e veja o comboio a cir-

cular numa reprodução de uma aldeia;

Experimente o pão com chouriço. Há sem-

pre novas fornadas a sair.

Este pequeno 
mundo moldado 
pelas mãos do 
oleiro José Franco é 
visitado anualmente 
por milhares de 
pessoas, sendo uma 
boa sugestão para 
conhecer a história 
da Região num 
passeio em família
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OUtUBRO 2017

ASSOcIAtIvISMO

ÓrGãOS SOCIAIS
ATIvIDADeS INSTITUCIONAIS
 > Dia 12 de outubro – FALSEC;

 > Dia 16 de outubro – reunião de associados da Confederação do turismo 

Português.

DeSeNvOLvIMeNTO DO ASSOCIATIvISMO
revISTA DO TUrISMO De LISBOA

Edição do 166.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 outubro foram feitas as seguintes consultas:

Alojamento 44

Agências de Viagens e turismo 7

Associações Empresariais e Profissionais 2

Casas de Fado 3

Gastronomia e Vinhos 1

Museus e Monumentos 2

Passeios e Circuitos turísticos 16

recintos de Espetáculos 1

restaurantes 15

transferes 7

transportadoras 2

TOTAL 100

GeSTãO DOS prOCeSSOS De ADeSãO
Durante o mês de outubro foram enviadas 24 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 outubro foram enviados os seguintes mailings:

 > Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

 > revista Follow Me Lisboa;

 > Vote for us (Lisboa e Porto de Lisboa) | World travel Awards;

 > Eventos confirmados para Lisboa LCb 2017-2023 – AtuALIZAÇÃo;

 > Eventos confirmados para Lisboa LVb 2017-2023 – AtuALIZAÇÃo.

pROMOÇÃO tURíStIcA

prOMOçãO DO DeSTINO – AçÕeS MULTIprODUTOS 
CANAIS ONLINe

DeSeNvOLvIMeNTO e MANUTeNçãO DO SITe
 > Adaptação de imagens aos diferentes formatos;

 > Adaptação de textos e hiperligações;

 > Introdução dos 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;

 > Consulta ao mercado para produção de vídeos.

reDeS SOCIAIS
 > Facebook – 131

 > twitter – 72

 > Instagram – 58

vISITAS AO SITe: 313 186

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 – Blog “trips4kids”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 4 elementos;

 > ALeMANHA – revista “Crucero Magazine”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 2 elementos;

 > ALeMANHA – “White review”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

 > ALeMANHA – Guia turístico “reise Know How”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

 > ALeMANHA –  tV “Das erst”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 4 

elementos;

 > AUSTrÁLIA – revista “International traveller”, em colaboração com o 

tP. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

 > BrASIL – tV “Globo repórter”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

4 elementos;

 > BrASIL – Jornal “o Globo”. Programa realizado em Lisboa e na região 

de Lisboa. Presente 1 elemento;

 > CANADÁ – revista “City Life style magazine”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 4 elementos; 
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 > CHINA – revista “Hi Europe”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

 > eSpANHA – Site “traveller.es”. Programa realizado na região de Lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > eSpANHA – revista “Cuadernos de Cine”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

 > eUA – Grupo “tAP, em colaboração com o tP. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 4 elementos dos seguintes meios de comunicação: 

revista “Conde Nast traveller”; revista “Air transport World”; Blog 

“runway girl”; Grupo editorial “Edge Media”;

 > FrANçA – Blog «Voyage à Deux”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

 > FrANçA – Grupo “Cannes”, em colaboração com o tP. Programa 

realizado em Lisboa e na região de Lisboa. Presentes 5 elementos dos 

seguintes meios de comunicação: Jornal “La tribune des Alpes-Martimes”; 

Jornal “Les Petites Affiches des Alpes Maritimes”; revista “Cote”; rádio 

“radio Cannes”;

 > HOLANDA – Editora “Algemeen Dagblad”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

 > HOLANDA – Blog “Saudades de Portugal”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 2 elementos;

 > ÍNDIA – tV “travel XP”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 5 elementos;

 > IrLANDA – Blog “Aer Lingus”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

 > ITÁLIA – Jornal “Il Manifesto”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

 > ITÁLIA – revista “Dove”. Programa realizado em Lisboa e na região de 

Lisboa. Presentes 2 elementos;

 > ITÁLIA – revista “Design boom”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > ITÁLIA – Freelancer “Cesare Zucca”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

 > NOvA ZeLÂNDIA – Freelancer “Ishay Govender”. Programa realizado 

em Lisboa. Presente 1 elemento;

 > pOLÓNIA – tV “turystyczna”. Programa realizado em Lisboa e na região 

de Lisboa. Presentes 2 elementos;

 > pOLÓNIA – Site “onet on tour”, em colaboração com o tP. Programa 

realizado em Lisboa e na região de Lisboa. Presentes 7 elementos;

 > reINO UNIDO – revista “Icon”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

 > reINO UNIDO – revista “Art review”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

 > reINO UNIDO – Jornal “the times”. Pograma realizado na região de 

Lisboa. Presente 1 elemento;

 > reINO UNIDO – Blog “Hitchhikinginheels”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 2 elementos;

 > reINO UNIDO – revista “What’s Cooking”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

 > reINO UNIDO – revista “Sight and Sound”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

 > reINO UNIDO – rádio “bbC radio2”, em colaboração com o tP. 

Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

 > reINO UNIDO – revista “Sunday time travel Magazine”. Programa 

realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

 > reINO UNIDO – Freelancer “Joanne Shurvell”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

 > reINO UNIDO – Grupo tap/London City. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 7 elementos dos seguintes meios de comunicação: revista 

“Glamour”; revista “House of Coco”; Blog “runninginheels.com”; revistas 

“tempus”;

 > rÚSSIA – tV “My Planet”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 10 

elementos;

 > SUéCIA – Blog “4.000se.”, em colaboração com o tP. Programa realizado 

em Lisboa. Presentes 4 elementos.
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FAM TrIpS COM OperADOreS e AGeNTeS De vIAGeNS
 > reINO UNIDO – Fam trip “buzz uK”. Presentes 11 participantes. 

Programa realizado em Lisboa;

 > reINO UNIDO – Fam trip “Kirker Holidays”. Presentes 53 participantes. 

Programa realizado em Lisboa;

 > reINO UNIDO – Fam trip “Wedding Destination”. Presentes 6 

participantes. Programa realizado em Lisboa e região;

 > ALeMANHA – Fam trip “Martinhal Lisboa”. Presentes 6 participantes. 

Programa realizado em Lisboa;

 > CHINA – Fam trip “China & European travel Commission”. Presentes 20 

participantes. Programa realizado em Lisboa e região;

 > eUA – Fam trip “Letango tours”. Presente 1 elemento. Programa 

realizado em Lisboa e região.

ApOIO MeIOS De COMUNICAçãO
 > ALeMANHA – tV “WDr”;

 > eSpANHA – tV “Antena 3”;

 > eSpANHA – revista “Spend In”;

 > FrANçA – revista “Vent-sud”;

 > ITÁLIA – Blog “La fino alla fine del mondo”;

 > reINO UNIDO – revista “EasyJet traveller”;

 > reINO UNIDO – revista “the time Luxx”.

eNTrevISTAS
 > eSpANHA – rádio “Cope Canarias”.

pROMOÇÃO MI – MEEtInGS InDUStRY

pArTICIpAçãO INSTITUCIONAL eM CerTAMeS 
eSpeCIALIZADOS De MI (eIBTM, IMex FrANkFUrT, IMex 
AMérICA e C&IT)
 > IMex AMerICA – Presente 1 representante do LCb na 6ª edição desta 

Feira de turismo de Negócios em Las Vegas, EuA. realizadas 45 reuniões 

com Hosted Buyers.

prOMOçãO e ApOIO A CONGreSSOS e INCeNTIvOS
 > Evento financeiro 2018;

 > Evento farmacêutica 2018;

 > Evento corporate 2018;

 > Evento associativo 2019;

 > Evento associativo/mi 2019/2020;

 > Evento associativo 2020;

 > Evento associativo 2020;

 > Evento associativo 2020.

ApOIO A eDIçÕeS eM LISBOA
 > APAt;

 > Group Courriere;

 > SIu;

 > ESCrS & ESoNt Meeting;

 > ECMtb;

 > iMed Conference 9.0 Lisbon;

 > Invenia INC;

 > I Congresso de Ciências Sociais e Humanas em Saúde – Cedência de 

material promocional;

 > Web Summit.

CAMpANHA De pUBLICIDADe eSpeCÍFICA
 > Acompanhamento; fornecimento de conteúdos para editoriais; 

produção de banners.

FAM TrIpS e vISITAS De INSpeçãO
 > Eo;

 > INHSu;

 > IPSA;

 > ESPu;

 > IADC;

 > MerCADO reINO UNIDO – Ação iniciativa do nosso associado Widetravel. 

Presentes 10 buyers. Apoio com refeição em restaurante associado;
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 > MerCADO ALeMANHA – Ação iniciativa do LCb. Presentes 16 buyers 

MI. Programa de visita realizado na região de Lisboa (Lisboa, Cascais e 

Sintra).

preSS TrIpS
 > MerCADO ITÁLIA – Presentes 3 publicações - L’Agenzia di Viaggi; 

Quality travel; travel Quotidiano. Programa de visita realizado em 

Lisboa.

pROMOÇÃO GOLfE

CAMpANHA De pUBLICIDADe eSpeCÍFICA
 > Acompanhamento do desempenho da campanha online.

prODUçãO MATerIAIS prOMOCIONAIS:
 > Pedido de orçamento para brochura de Golfe.

pROMOÇÃO DE OUtROS pRODUtOS

BIrDWATCHING
 > Acompanhamento da campanha de imprensa e online.

pLAnO DE cOMERcIALIZAÇÃO  
E vEnDAS

pArTICIpAçãO DAS eMpreSAS eM FeIrAS e OUTrOS 
CerTAMeS (FITUr, ABAv, ITB, WTM, vAkANTIBeUrS, 
MITT, TTG INCONTrI, eIBTM, IMex FrANkFUrT, IMex, 
AMérICA, IGTM, BMW OpeN, SCANDINAvIAN MASTerS 
e OUTrOS CerTAMeS)

 > MULTIMerCADOS – Gestão da participação da ArPt Lisboa e do seu 

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

Feiras do tdP.

SALES BLITZ MI

 > ALeMANHA – Ação iniciativa do LCb. Presentes 16 buyers MI. Programa 

de visita realizado na região de Lisboa (Lisboa, Cascais e Sintra). Meio 

dia de workshop com 16 reuniões agendadas com 16 Associados LCb 

seguido de almoço.

MELHORIA DA InfORMAÇÃO  
E QUALIDADE DE SERvIÇO

PRODUTOS PARA TURISTAS

LISboA StorY CENtrE: 7.010 vISITANTeS

ArCo DA ruA AuGuStA: 19.838 vISITANTeS

EXPErIÊNCIA PILAr 7: 13.698 vISITANTeS

INFORMAÇÃO TURÍSTICA

turIStAS AtENDIDoS: 251.432

LISboA: 192.922

SINtrA: 54.982

ErICEIrA: 2.455

ArrÁbIDA: 1.073

PEDIDoS DE INForMAÇÃo ESCrItoS rESPoNDIDoS: 297

pROGRAMA DE DESEnvOLvIMEntO  
DE EXpERIêncIAS MULtIcEntRALIDADE

LISboA CArD: 24.339 CArTÕeS veNDIDOS

pROGRAMA DE DESEnvOLvIMEntO  
DA cEntRALIDADE DE SIntRA

EQuIPAMENto “MItoS E LENDAS DE SINtrA”: 1.076 vISITANTeS





BOAS-vInDAS

_AUDIOMEIOS
Com uma presença assídua nas melhores salas do 

país, a Audiomeios soma 23 anos de experiência 

na apresentação de soluções audiovisuais em even-

tos e congressos. Sempre com o foco em superar 

expectativas, cada cliente recebe um serviço de 

consultoria personalizado para o seu projeto. Ilu-

minação, vídeo, consultoria audiovisual, áudio, es-

truturas e cenografia são alguns dos serviços que 

a Audiomeios dispõe. Nos últimos anos arrecadou 

alguns prémios e recentemente foi o parceiro esco-

lhido para o Encontro Anual rEN 2017, o 2017 World 

Energy Council Executive Assembly, o 32th Annual 

Congress of the European Economic Association e o 

Lung Cancer Summit. A adesão à Associação turis-

mo de Lisboa surge pelo “interesse em participar 

e ajudar na promoção turística de Lisboa, enquanto 

local para a realização de eventos, congressos, feiras 

e viagens de incentivo”.

rua da Bica, Armazém i, Núcleo empresarial 

II, venda do pinheiro

Tel.: 219 663 843

www.audiomeios.pt

_RESTAURANTE 
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No coração da zona histórica de Lisboa, no 

estabelecimento hoteleiro Alfama Apartments 

Services, está situado o restaurante Manjerico 

Alegre aberto tanto a clientes daquela unidade 

como ao público em geral. Com um serviço 

contínuo, desde o pequeno-almoço até ao jantar, 

quem visita o Manjerico Alegre pode saborear a 

cozinha portuguesa, num menu bastante variado, 

entre petiscos, tapas e degustação de vinhos e 

cervejas artesanais. o restaurante apresenta uma 

particularidade aos seus clientes, uma vez que um 

pouco da história de Portugal está presente neste 

espaço. Investigações arqueológicas permitiram 

encontrar uma parte da muralha fernandina, que 

atualmente se encontra ao alcance dos que visitam 

este espaço. A paixão pela capital está bem patente, 

sendo que a adesão à Associação turismo de Lisboa 

é, para o Manjerico Alegre, uma forma de aprimorar 

a relação com os seus clientes, trabalhando com 

maior rigor e possibilitando, assim, uma “imagem 

positiva e memorável” da capital portuguesa, para 

que fique sempre o desejo de regressar.

rua Terreiro do Trigo, 94, Lisboa

Tel.: 210 532 846
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o novo espaço para eventos em Lisboa. É assim 

que se apresenta o SuD Lisboa Hall, o projeto 

que pretende responder à crescente procura de 

Lisboa, resultado da cada vez maior notorieda-

de internacional da cidade. Localizado em plena 

Avenida brasília, o SuD Lisboa Hall foi planeado 

pelo arquiteto Antoine Pinto, numa obra marca-

da pela modernidade do design que transformou 

a zona marítima de belém. Classificado como o 

espaço onde “tudo pode acontecer”, apresenta 

uma grande variedade e flexibilidade que permi-

te os mais variados eventos, sejam políticos, em-

presarias ou socais, com capacidade para 1500 

pessoas. E, no que respeita aos eventos sociais 

o SuD Lisboa Hall ambiciona ser o local onde os 

sonhos ganham forma e os desejos se realizam, 

sendo possível realizar um casamento especial 

num cenário à altura das expectativas, um batiza-

do ou uma festa de aniversário. Pontualmente, o 

SuD Lisboa Hall irá ser palco de festas temáticas, 

abertas ao público, com a participação de DJ e 

outros artistas nacionais e internacionais. Se Lis-

boa é reconhecida como “o melhor destino para 

City Break” pela qualidade e diversidade dos seus 

_SUD LISBOA HALL 

A zona ribeirinha de belém está renovada. Além 

do novo espaço para eventos, Lisboa tem tam-

bém uma novidade gastronómica. Localizado 

na emblemática Avenida brasília e tendo como 

“pano de fundo” o rio tejo e a Ponte 25 de Abril, 

o SuD Lisboa terraza promete ser “mais do que 

um restaurante”, uma experiência. Aqui, além de 

refeições de qualidade são servidos momentos 

de entretenimento, uma vez que este é um espa-

ço de convívio: a dois, entre colegas de trabalho, 

espaços e serviços, o objetivo deste espaço é efe-

tivamente o de contribuir para manter o posicio-

namento da cidade e reforçar a oferta na área do 

entretenimento de uma forma diferenciada. Para 

isso também conta com a Associação turismo de 

Lisboa que, afirma a empresa, “tem desenvolvido 

um trabalho excelente na promoção de Lisboa 

como destino turístico e na angariação de negó-

cio efetivo para a cidade, nomeadamente no se-

tor das meetings industry. Esta parceira explica-se 

assim com o “enorme potencial de resultados” ao 

nível da promoção do destino Lisboa, do posicio-

namento do produto e da marca SuD Lisboa, com 

vista a consolidar a cidade com um destino nos 

vários mercado e segmentos.

Avenida Brasília, pavilhão poente, Lisboa

Tel.: 211 592 700

www.sudlisboa.com

amigos ou família. Dentro do SuD Lisboa terra-

zza é possível encontrar um verdadeiro “centro 

gastronómico” – baseado num conceito de food 

sharing – e com áreas próprias para cada momen-

to do dia, a funcionarem desde as 08:00 até às 

02:00, num espaço de mais de 1000m2 com 240 

lugares. A complementar a oferta diferenciadora 

de comida, com sabores mediterrânicos e enfo-

que na cozinha italiana, bebidas e serviço, há uma 

forte aposta no entretenimento com DJ residente, 

saxofonista e música ao vivo. o espaço é, assim 

como o dia, mutante: para cada momento uma 

refeição, um tipo de música, um ambiente único. 

Apresenta-se assim como um espaço inovador e 

de experiências únicas que se une à Associação 

turismo de Lisboa para juntas trabalharem para o 

sucesso de Lisboa no setor do turismo. 

Avenida Brasília, pavilhão poente, Lisboa

Tel.: 211 592 700

www.sudlisboa.com

_SUD LISBOA TERRAZZA
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_SIBS 
Com mais de três décadas de existência, a SIbS 

disponibiliza a utilizadores nacionais e internacio-

nais o acesso aos mais modernos, fiáveis e segu-

ros serviços financeiros, designadamente na área 

dos pagamentos. Através das suas redes Multi-

banco e AtM Express, permite o acesso a opera-

ções financeiras importantes no dia a dia, como 

o levantamento de dinheiro, consulta de saldos e 

transferências, “a qualquer hora e em qualquer 

lugar, de forma rápida, simples e segura”, refere 

a empresa. Características que permitem que se 

assuma como um dos maiores processadores de 

pagamentos da Europa e África, transacionando 

anualmente três mil milhões de operações finan-

ceiras com um valor superior a 4.5 mil milhões de 

euros. Entre as marcas da SIbS mais reconhecidas 

pelos consumidores, estão o Multibanco, o Mb 

Net e, mais recentemente, o Mb Way. Serviços 

que contribuem para a “história de sucesso pau-

fazer parte desta associação significa também ser 

membro de uma organização que ativamente 

promove essa marca. um espírito que se enqua-

dra na missão da Essência da Latitude, que tam-

bém passa pela promoção de Lisboa, a cidade 

das sete colinas. 

rua paul Harris, n.º 3 – 2.º C, Lisboa

Tel.: 938 164 042

www.essenciadalatitude.com

tada pela inovação e eficiência” da SIbS, que se 

mantém focada no seu crescimento e na pres-

tação de serviços que facilitem o dia a dia das 

pessoas e empresas. E é por isso que a SIbS se 

junta à Associação turismo de Lisboa e participa 

num projeto de prestígio em conjunto com enti-

dades públicas, associações empresariais e em-

presa, de maneira a contribuir de forma contínua 

e ativa para a melhoria do produto turístico, para 

o aumento e qualificação dos seus fluxos e para a 

eficácia da promoção turística. 

rua Soeiro pereira Gomes, lote 1, Lisboa 

Tel.: 217 813 000

www.sibs-sgps.pt

_ESSÊNCIA DA LATITUDE 

personalização é uma aposta da Essência da Latitu-

de, que pretende assim que cada experiência seja 

memorável, proporcionando ao viajante passeios 

únicos e o desejo de regressar. Para isso, além de 

“uma equipa unida que trabalha como um todo”, a 

empresa junta-se à Associação turismo de Lisboa 

por acreditar que parcerias como estas “são funda-

mentais para o sucesso”. E porque Lisboa é uma 

marca com visibilidade internacional e de prestígio, 

Passeios com história. Assim é a Essência da Latitu-

de, a empresa que se diz especialista em Portugal 

e que promove tours pelo país, particularmente 

em Lisboa, onde desvenda as inúmeras “estórias” 

que a fazem singular. Há, por isso, passeios e circui-

tos para “todos os gostos”, que podem ser temá-

ticos (arte, cultura, história, enologia, gastronomia, 

etc.) ou direcionados para uma atividade (golfe, 

natureza, desportos). Com passeios “à medida”, a 
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CASA MUSEU AMÁLIA RODRIGUES 

ESpAÇO 
MUSEOLÓGIcO 
REnOvADO

A Casa Museu Amália rodrigues tem vindo a 

desenvolver uma profunda remodelação do seu 

espaço museológico, apresentando-se agora com 

uma grande novidade – uma nova sala interpreta-

tiva. Aberta a todos os visitantes, trata-se de uma 

sala onde a vida de Amália rodrigues é referen-

ciada. A história, os discos, a ligação aos poetas, 

a importância do compositor Alain oulman, as 

condecorações, entre outros elementos da vida 

de Amália rodrigues, são apresentados aos visi-

tantes num percurso guiado, quer em português, 

inglês, francês ou espanhol. Construída no século 

XVII, esta foi a casa de Amália desde 1955 até 

1999, sendo posteriormente, em 2001, transfor-

mada numa Casa-Museu. 

rua de São Bento, n.º 193, Lisboa 

Tel.: 213 971 896

www.amaliarodrigues.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA 

O nAtAL  
EStÁ nA vILA 

A magia do Natal chega ao centro histórico de 

Sintra, de 1 a 23 de dezembro, prometendo a 

todos os visitantes momentos inesquecíveis 

de partilha e encantamento. Fadas, duendes e 

o próprio Pai Natal transformam o Parque da 

Liberdade num verdadeiro “reino de Natal”, 

onde decorrem atividades desportivas, ateliês, 

concertos e apontamentos teatrais. Já o terreiro 

rainha D. Amália, no largo do Palácio Nacional 

de Sintra, acolhe o “Mercado de Natal”, onde 

se encontram artigos únicos alusivos à quadra 

natalícia.  

Largo Dr. virgílio Horta, Sintra 

Tel.: 219 238 500

www.cm-sintra.pt

TAP PORTUGAL

fROtA REGIOnAL  
É “cOMpAnHIA 
AÉREA DO AnO”  
DA EUROpA
A tAP Express, operada pela Portugália Airlines 

e marca da frota regional da tAP, conquistou o 

galardão de “Companhia Aérea do Ano”, atribuí-

do na cerimónia anual da Associação de Com-

panhias regionais da Europa (ErA), que teve 

lugar em Atenas, na Grécia. A distinção valoriza 

o bem-sucedido processo de renovação completa 

da frota da Portugália, um trabalho que implicou 

formação dos pilotos, engenheiros e tripulações 

de cabina da empresa, durante 12 meses. “o nas-

cimento da marca tAP Express, em 2016, foi o 

início de um novo ciclo para a Portugália Airlines. 

Além do projeto de rebranding da marca, fizemos 

também o phase-in de nove aeronaves E190 e o 

phase-out de duas frotas (6 Fokker e 8 ErJ145), 

processo que implicou mais de 3.800 horas de 

formação profissional e o envolvimento de toda a 

empresa”, referiu Luiz Plácido Lapa, diretor-geral 

da empresa. “É para nós um grande orgulho obter 

este reconhecimento e sinal de missão cumprida. 

Acreditamos que a tAP Express é já uma marca 

acarinhada pelos clientes e é para isso que nos 

empenhamos diariamente.”  

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

Lisboa

Tel.: 218 415 000

www.tap.pt
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bAIRRO ALTO HOTEL

ELEItO UM DOS 
MELHORES HOtÉIS 
DO MUnDO 

Aquele que foi o primeiro boutique hotel de 5 es-

trelas em Portugal foi selecionado para integrar a 

lista dos melhores hotéis do mundo nos “reader’s 

Choice Awards 2017”. uma distinção que resul-

ta de uma votação promovida junto de 300 mil 

viajantes e leitores da reconhecida revista nor-

te-americana, Condé Nast traveler, considerada 

uma das mais conceituadas e influentes revistas 

de turismo do mundo. o bairro Alto Hotel figura 

ainda entre os vinte melhores hotéis de Portugal 

e Espanha. o bairro Alto Hotel encontra-se agora 

encerrado até agosto do próximo ano, devido a 

um projeto de expansão que o vai fazer crescer 

para 87 quartos e suites, oferecer mais espaços 

para reuniões e trazer um novo conceito gastro-

nómico com uma vista arrebatadora sobre o tejo. 

praça Luís de Camões, n.º 2, Lisboa

Tel.: 213 408 288

www.bairroaltohotel.com

LISbOA ANTIGA

O tUK tUK JUntOU- 
-SE AO fADO 

A empresa portuguesa de tours e eventos Lis-

boa Antiga tem novas sugestões para quem 

quer viver a cidade através do fado. Apostada 

na inovação, disponibiliza roteiros que juntam o 

tuk tuk à canção mais típica de Lisboa. São três 

produtos diferentes: Fado Vadio by tuk tuk, Casa 

Portuguesa e 7 Fados 7 Colinas, sendo que todos 

eles incluem um passeio pelos bairros lisboetas, 

de aproximadamente 1h30. No programa Fado 

Vadio by tuk tuk, visita-se uma casa de Fados 

de vadio bastante típica, onde todas as pessoas 

podem cantar. Por sua vez, a opção Casa por-

tuguesa by tuk tuk percorre as melhores casas 

de Fado de Lisboa, com um guia que conta a 

história do fado, através dos fadistas e músicos. 

Já o programa 7 Fados 7 Colinas by tuk tuk, dire-

cionado para famílias ou público sénios, oferece, 

depois dos passeio, um espetáculo de Fado de 

uma hora, onde são servidos petiscos portugue-

ses (presunto, queijo, azeitonas, pão e bebida). 

Com estas sugestões, a empresa portuguesa 

procura envolver turistas e não só na magia da 

noite fadista. 

rua visconde de Santarém, n.º 75B, Lisboa 

Tel.: 936 077 966

www.lisboaantiga.pt

PAvILHÃO DO CONHECIMENTO – 
CIÊNCIA vIvA

AnGRY BIRDS EM 
EXpOSIÇÃO

Até setembro de 2018, o Pavilhão do Conheci-

mento, no Parque das Nações, acolhe a exposi-

ção Angry birds, uma experiência interativa na 

qual os “famosos” pássaros red, terence, bomb, 

Matilda e Stella vão acompanhar os visitantes 

“numa aventura sem igual”. Fisgas gigantes, sli-

des, uma parede para escalar, pistas de carros e 

módulos de construção, que depois serão derru-

bados por pássaros lançados por outros visitan-

tes, são algumas das atividades que pretendem 

divertir pequenos e graúdos. A exposição Angry 

birds foi concebida para públicos de todas as 

idades e cruza a Ciência, a tecnologia, a Arte, a 

Engenharia e a Matemática, numa experiência 

que promete ser inesquecível.

parque das Nações – Alameda dos Oceanos, 

Lisboa 

Tel.: 218 917 100

www.pavconhecimento.pt
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ESPAÇO ESPELHO D’ÁGUA 

pROMOvE 
EXpOSIÇÃO DE 
ARtIStA BRASILEIRA 

“transitar” é a mais recente proposta do Espaço Es-

pelho d’Água – uma exposição de Camilla bologna, 

que decorre até 31 de dezembro e que pretende 

demonstrar o deslocamento da artista brasileira 

para um outro contexto cultural. o trabalho foi ins-

pirado numa troca de experiências com estúdios 

de impressão em Lisboa especializados em técni-

cas de risografia e serigrafia. o tecido, o azulejo, 

o papel e o acrílico são algumas das superfícies 

ensaiadas pela artista nesta exposição, tendo re-

sultado em objetos, pinturas e gravuras singulares. 

o trabalho de Camilla bologna pauta-se pela ex-

perimentação de formas e objetos abstratos, em 

liberdade, e de todo um imaginário ilógico, notan-

do-se uma sobreposição de formas, cores, texturas 

e uma presença geométrica persistente. 

Avenida De Brasília, Lisboa

Tel.: 213 010 510

www.espacoespelhodeagua.com

HOTEL CASCAIS MIRAGEM

pROpOStAS  
fEStIvAS

Com a época mais festiva do ano a aproximar-

se, o Hotel Cascais Miragem apresenta as suas 

propostas para noites de convívio inesquecíveis. 

As sugestões vão desde menus para a ceia e 

almoço de Natal e Ano Novo a programas natalí-

cios completos. Entre as propostas, destacam-se, 

na noite de Natal, ragoût de vieira e legumes, 

creme de navalheiras, mil-folhas de bacalhau 

em crosta de broa e camarão com puré de grão-

-de-bico e espinafres ou a receita tradicional de 

bacalhau, também há prato de carne com lombo 

de novilho e cogumelos do bosque, e, claro, os 

doces de Natal. Já para o almoço natalício dispõe 

de diversos pratos à escolha, desde entradas, 

pratos quentes, sobremesas e bebidas. Já para 

a noite de Ano Novo, o Hotel Cascais Miragem 

convida para um almoço buffet, com diversas 

variedades à escolha. Há ainda pacotes especiais 

para quem quiser passar a quadra natalícia ou 

fim de ano com mar como pano de fundo. 

Avenida Marginal, 8554, Cascais

Tel.: 210 060 600

www.cascaismirage.com

FUNDAÇÃO CULTURSINTRA

QUIntA DA 
REGALEIRA cOM 
REALIDADE 
AUMEntADA

“Quinta da regaleira 4.0” é o nome da aplicação 

que o emblemático monumento de Sintra se pre-

para para lançar. Com o objetivo de proporcionar 

uma experiência única, o utilizador é transportado 

para uma outra dimensão e guiado por persona-

gens como Luís Vaz de Camões e El-rei D. Sebas-

tião, que terão a missão de desvendar os mistérios 

desta obra-prima do século XIX. Para Luís Patrício, 

um dos promotores do projeto e vogal do conselho 

diretivo da fundação CulturSintra, “a ‘Quinta da re-

galeira 4.0’ é uma iniciativa digital que não deixará 

ninguém indiferente. Quem visitar o espaço terá 

acesso gratuito a uma aplicação, onde persona-

gens a três dimensões interagem com o visitante, 

como se fizessem parte do seu dia a dia”. Mais de 

70 experiências com 40 animações, 30 filmes e 

100 áudios em português, inglês e espanhol estão 

reunidos neste projeto de realidade aumentada do 

romântico e enigmático monumento de Sintra. 

Quinta da regaleira, palácio da regaleira, Sintra

Tel.: 219 106 650

www.regaleira.pt 
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HOTEIS HERITAGE LISbOA

cOMpEtIÇÃO 
IntERnAcIOnAL 
nOMEIA HÓtEIS 
LISBOEtAS 
os Hoteis Heritage Lisboa foram novamente no-

meados para os Historic Hotels of Europe Awards, 

este ano com duas unidades. tratam-se do  

Heritage Avenida Liberdade Hotel, nomeado para 

best City Historic Hotel,  e do Solar Do Castelo, na 

corrida para best Castle Historic Hotel. As nomea-

ções são atribuídas com base nos votos dos clien-

tes e dos seguidores dos Historic Hotels of Europe 

e em cada categoria foram selecionados apenas 

três hotéis finalistas. os Historic Hotels of Europe 

representam propriedades de vários países da 

Europa, cheias de história e simbolismo, cujos 

prémios são o reconhecimento da dedicação 

dos hotéis em oferecer um serviço de qualidade 

e excelência. os Hoteis Heritage Lisboa reúnem 

unidades de charme localizadas no centro histó-

rico de Lisboa, em antigas casas ou edifícios his-

tóricos. Propriedade de famílias portuguesas, que 

se uniram para criar ambientes intimistas, onde 

tudo é pensado para vincar a ligação à cidade de 

Lisboa, seu património e cultura. 

Avenida Liberdade, n.º 28, Lisboa

Tel.: 213 404 040

www.heritage.pt

HOTEL FORTALEzA DO GUINCHO 
RELAIS & CHATEAUx

nAtAL E AnO nOvO 
À BEIRA-MAR 

A quadra mais festiva do ano aproxima-se e o 

Hotel Fortaleza do Guincho – relais & Chateaux 

já começou a contagem decrescente para o Na-

tal e réveillon. Este ano, o restaurante Fortaleza 

do Guincho volta a deixar a sua estrela Michelin 

iluminar esta época e estará aberto a todos os 

que quiserem “desembrulhar” o menu do chefe 

Miguel rocha Vieira. Quer na noite de 24, quer no 

dia 25, este apresenta-se como o destino ideal 

para uma escapadela ou para uma celebração em 

família, com uma “degustação à altura”, refere o 

hotel. Mas a Fortaleza do Guincho diz também ser 

o local perfeito para a despedida de 2017, tendo 

à disposição uma proposta para que o ano termi-

ne em beleza: alojamento para duas noites e jan-

tar de gala a 31 de dezembro para duas pessoas 

no restaurante do hotel. As reservas podem 

já começar a ser feitas, através de contacto 

telefónico ou email disponíveis no site do hotel. 

estrada do Guincho, Cascais

Tel.: 214 870 491

www.guinchotel.pt

bOOST PORTUGAL

EXpERIêncIAS 
E EvEntOS 
EXcLUSIvOS 

A boost Portugal, que detém as marcas bikes and 

Company, Eco tuk tours, Go Car tours, Lisbon by 

beetle, Lisbon by Segway e Lisbon Escape Hunt, 

dedica-se a organizar as mais variadas iniciativas. 

Ao longo deste ano, já foi escolhida para diversos 

eventos exclusivos, como estreias de séries televisi-

vas, lançamentos de marcas, eventos corporativos, 

jantares temáticos, entre outros. As últimas expe-

riências passaram pela escolha e direção da equipa 

de figuração para a estreia do “Midnight texas”, do 

canal SYFY, em que se transformou a rigor as salas 

da Escape Hunt Lisboa, que também serviu de palco 

para a estreia da série “o Estripador”, do canal His-

tória. Segunda a empresa, este tipo de experiências 

têm-se revelado um sucesso, com os visitantes a 

prometerem voltar para novas provas. 

rua dos Douradores, 16, Lisboa 

Tel.: 210 965 030

www.boostportugal.com
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CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

nAtAL nO 
cOncELHO

Música, teatro, animação, exposições, produtos 

regionais, artesanato e iluminação, assim pro-

mete ser o Natal no concelho de Mafra. Du-

rante o mês de dezembro, a Câmara Municipal 

de Mafra apresenta um programa de eventos 

e ações alusivas às festividades natalícias. Em 

todo o concelho, vai ser possível sentir e respirar 

a magia desta quadra, através do programa “in 

Natalis”, com diversos concertos de Natal, de 

grande riqueza acústica, em várias igrejas. De 

1 a 23 de dezembro, o terreiro D. João V e a 

Praça da república vão receber “o Natal chegou 

à Vila”, um evento composto por um carrossel, 

a oficina do Pai Natal, atividades de animação e 

uma feira que reúne expositores e instituições 

sociais. Nos dias 16 e 17 de dezembro, mais de 

300 vozes dos coros da Academia de Música de 

Santa Cecília vão ecoar em uníssono com os seis 

órgãos da basílica de Mafra, nas interpretações 

das mais bonitas canções de Natal, no ano em 

que o real Edifício de Mafra celebra os seus 300 

anos de história. 

praça do Município, Mafra

Tel.: 261 810 100

www.cm-mafra.pt

PALÁCIO CHIADO

E UM cOpO DEpOIS 
DO tRABALHO? 

o Palácio Chiado sabe o quão é bom descon-

trair depois de um dia de trabalho e, por isso, 

sugere um final de tarde diferente. A pensar no 

bem-estar dos clientes, propõe uma visita ao 

espaço durante a happy hour do Palácio Chiado 

(dias úteis das 16h às 19h). Neste período, na 

compra de uma bebida é oferecida outra, entre 

as variedades assinaladas na Carta. “Aproveite 

para conhecer os dois bares do Palácio e tornar 

o final de tarde num temperador momento de 

descontração” é a proposta do Palácio. 

rua do Alecrim, n.º 70, Lisboa 

Tel.: 210 101 184

www.palaciochiado.pt

PARQUES DE SINTRA – MONTE DA LUA

cELEBRA vISItAntE  
3 MILHÕES

A Parques de Sintra recebeu, pela primeira vez 

num só ano, a entrada do visitante “3 milhões”. 

Este número corresponde ao total de entradas 

registadas nos vários monumentos que a em-

presa gere. A meta foi atingida em novembro, 

no Palácio Nacional de Queluz, e o visitante, de 

nacionalidade brasileira, foi recebido com uma 

festa surpresa, naquela que foi a sua primeira 

visita a Portugal. Para Manuel baptista, presi-

dente do Conselho da Administração da Parques 

de Sintra, este “crescimento sustentado de visi-

tantes” – que já reflete um aumento de 22,3% 

relativamente ao período homólogo do ano 

passado – é resultado do trabalho da empresa 

“na conservação do conjunto dos monumentos 

e no contínuo melhoramento das condições de 

acolhimento dos visitantes em todos os polos”.

parque de Monserrate, Sintra

Tel.: 219 237 300

www.parquesdesintra.pt
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kIDzANIA LISbOA

nOvAS ABERtURAS 

A Kidzania Lisboa, situada no Dolce Vita tejo, 

tem novidades para os mais novos. o parque 

temático tem à disposição, desde outubro, duas 

novas atividades dirigidas às crianças: um Labo-

ratório da Água e uma Loja de telecomunica-

ções. Com o objetivo de sensibilizar para a ne-

cessidade de preservar os recursos hídricos, no 

Laboratório da Água, os mais pequenos poderão 

analisar os valores do pH e do cloro e verificar 

se os mesmos estão dentro das normas para o 

consumo, após receberem uma formação sobre 

o Ciclo urbano da Água. Já na Loja de telecomu-

nicações, as crianças podem aprender a reparar 

os equipamentos, a gravar vídeos e a identificar 

os perigos da internet, de forma a adquirirem 

uma atitude mais consciente e segura perante a 

utilização dos telefones e da internet.  

Dolce vita Tejo, loja 1054, Av. Cruzeiro Seixas, 

7, Amadora

Tel.: 211 545 530

www.kidzania.pt 

RESTAURANTE AzUL E bRANCO

SABORES DE nAtAL 
E AnO nOvO 

o restaurante Azul e branco acaba de apresen-

tar a sua proposta para a época festiva de 2017. 

Courvet de presunto de peru e laranja, bacalhau 

envolto em massa kataifi, como entrada, e polvo 

baby marinado em ginja d’Óbidos, como prato 

principal, são as iguarias sugeridas para celebrar 

a noite da consoada, num ambiente acolhe-

dor e requintado. Para a passagem de ano, o  

restaurante Azul e branco, situado num edifício 

histórico, no centro de Lisboa, tem reservada 

uma noite de glamour com um Jantar de Gala, 

onde será degustado um menu de excelência. 

Avenida Duque de Loulé, 81-83, Lisboa

Tel.: 213 182 000 

www.hotelh10duquedeloule.com

HOTEL bRITANIA

QUARtO 13 GAnHA 
nOME DE nAtÁLIA 
cORREIA 

o quarto 13 do Hotel britania acaba de mudar de 

nome. A partir de agora, vai chamar-se Quarto 

Natália Correia, em homenagem aquela escri-

tora. Nascida num dia 13, Natália correia esco-

lheu precisamente o Quarto 13 do Hotel Império 

(hoje Hotel britania) para escrever a peça “o 

Encoberto” (1969). Foi também nesse quarto 

que a escritora se refugiou durante alguns me-

ses, em finais dos anos 60. Estantes com livros, 

fotografias, cartas, postais, e… champagne fran-

cês  recriam agora no “Quarto Natália Correia” 

um pouco do ambiente que se vivia na sua 

casa da rua rodrigues Sampaio. Casada desde 

1950 com Alfredo Machado, dono do Hotel do  

Império, Natália Correia era a figura central 

das tertúlias que reuniam em sua casa – no 

5.º andar do n.º 52 da rua rodrigues Sampaio 

– os maiores nomes da cultura e da literatura 

nas décadas de 1950 e 1960, quer nacionais, 

como António Sérgio, David Mourão-Ferreira, 

José-Augusto França, Nikias Skapinakis, Almada  

Negreiros, Mário Cesariny, Ary dos Santos, Fernando  

Dacosta, quer estrangeiros, casos de Henry Mi-

chaux, Ionesco, Marguerite Yourcenar, Claude 

roy, Henry Miller, Graham Greene e muitos ou-

tros. Sartre foi aí representado pela primeira vez 

em Portugal. o Hotel do Império era uma exten-

são da sua casa que se tornou conhecida como 

um local de resistência ao regime de Salazar. 

rua rodrigues Sampaio, 17, Lisboa

Tel.: 213 155 016

www.heritage.pt
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ALABAMA  
GOSpEL cHOIR 

Constituído por 30 artistas, o Alabama Gospel Choir 

apresenta neste espetáculo uma viagem às raízes 

deste género musical, interpretando todos os clás-

sicos do gospel num registo único, que combina a 

euforia e a força com uma essência mais espiritual. 

Numa altura em que o gospel tem ganho cada vez 

mais seguidores, sendo particularmente apreciado 

na época natalícia, este apresenta-se como um es-

petáculo a não perder, com uma atuação cheia de 

sentimento e fervor numa total entrega dos seus 

intérpretes. 

Coliseu de Lisboa, rua das portas de 

Santo Antão, 96, dia 23 de dezembro, às 

21:30. entradas: entre 25 e 35 euros. Mais 

informação em: www.coliseulisboa.com

JOÃO GIL 

António Zambujo, Carlão, Carlos do Carmo, Celina da 

Piedade, Filipe Pinto, Miguel Araújo, Márcia, Pedro 

Abrunhosa, rui Pregal da Cunha, rui Veloso e ta-

tanka, são alguns dos convidados de João Gil para 

um concerto único. No palco do Campo Pequeno, 

terão a responsabilidade de interpretar alguns dos 

temas de um dos nomes mais conhecidos da mú-

sica portuguesa. o dia de aniversário do guitarrista 

e compositor foi o argumento perfeito para reunir 

os amigos em palco e, num espetáculo irrepetível e 

memorável, partilhar com o público as suas grandes 

canções.

Campo pequeno, dia 14 de dezembro, às 

21:30. entradas: entre 30 e 50 euros. Mais 

informação em: www.campopequeno.com

O LAGO DOS cISnES 

uma cativante história de amor, o virtuoso duplo 

papel de odette / odile, a força da música de 

tchaikovsky e um dos maiores pas de deux do 

repertório da história do bailado convertem “o 

Lago dos Cisnes” numa experiência única. um au-

têntico ballet clássico, com mais de 40 bailarinos 

em cena, numa magnífica produção onde o royal 

russian ballet capta toda a beleza e drama do au-

têntico ballet romântico para todas as gerações.

Coliseu de Lisboa, rua das portas de Santo 

Antão, n.º 96, de 30 de dezembro a 7 de 

janeiro de 2018, às 18:00. entradas:  

entre 28 e 48 euros. Mais informação em: 

www.coliseulisboa.com

B
A

IL
A

D
O

C
O

N
C

E
R

T
O

E
S

P
E

TÁ
C

U
LO

revista dirigida aos associados 
do turismo de Lisboa, 
empresários, decisores 

e estudiosos da indústria turística.

Diretor
VÍtor CoStA

vcosta@visitlisboa.com

turISMo DE LISboA
t. 210 312 700

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

•
eDitor

Edifício Lisboa oriente, 
Avenida Infante D. Henrique, 333 H

Escritório 49 • 1800-282 Lisboa
t. 218 508 110 - Fax 218 530 426
Email: lpmcom@lpmcom.pt

SecretariaDo
ANA PAuLA PAIS

anapaulapais@lpmcom.pt

conSuLtora comerciaL
SÓNIA CoutINHo

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

 Fax. 21 853 04 26

tiragem
2000 exemplares

PerioDiciDaDe
Mensal

imPreSSão
rPo

DePóSito LegaL
206156/04

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

n.º2/99 de 13 de Janeiro

DIStrIbuIÇÃo GrAtuItA
AoS ASSoCIADoS

Do turISMo DE LISboA

•
aSSinatura anuaL

24 euros

com o aPoio De:
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