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4  EDITORIAL
A eleição da capital portuguesa, no decorrer dos World Travel Awards, 
os denominados “óscares do Turismo”, afigura-se como altamente 
prestigiante e significativa, porquanto resultou da votação do público em 
geral e de profissionais de Turismo e Viagens à escala mundial

5  NACIONAL
Lisboa ganhou, pela primeira vez, o prémio de Melhor Destino para City 
Break do Mundo dos World Travel Awards. Esta distinção foi atribuída à 
capital portuguesa pela sua atratividade e oferta de excelência no que 
respeita a estadias de curta duração e resultou de uma votação online, na 
qual participaram o público em geral e milhares profissionais de Turismo e 
Viagens à escala mundial.

10  BOLETIM INTERNO
O Peixe em Lisboa, um dos mais emblemáticos eventos gastronómicos 
portugueses, volta a promover o que de melhor se faz na Cidade e na 
Região, através do Concurso da Patanisca de Lisboa e da Prova do Melhor 
Pastel de Nata. Duas iniciativas que comprovam o compromisso da 
Associação Turismo de Lisboa em criar projetos que valorizam os sabores e 
a gastronomia amplamente elogiados pelos turistas.

 13  TENDÊNCIAS
Experiências, experiências e mais experiências. Autênticas, únicas e 
pessoais. Este continua a ser o fator no qual o setor do turismo se deve 
concentrar de forma a ir ao encontro das expetativas dos viajantes. É o que 
conclui o relatório Travel Trends for 2018, da TrekkSoft que, para isso, revela 
algumas tendências.

16  ENTREVISTA
O Centro Colombo pretende proporcionar uma experiência de visita ímpar 
na sua principal missão – compra de produtos e serviços –, assegurando os 
mais elevados níveis de conforto e segurança, através dos seus serviços e 
equipamentos, afirma o seu diretor geral, Paulo Gomes.

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

32  LISBOA VISTA DE FORA
As bonitas ruas, as acolhedoras avenidas, a forte cultura e os restaurantes 
“amigos da carteira” fazem de Lisboa uma cidade idílica. Assim é para o 
site de roteiros de viagens The Culture Trip, que, num artigo totalmente 
dedicado à capital portuguesa, elege os dez bairros mais cool. 

34  TESOUROS
Uma das mais belas criações arquitetónicas e paisagísticas do Romantismo. 
Assim é o Palácio de Monserrate que, na vila de Sintra, impressiona quem 
o visita. Motivo de inspiração de ilustres poetas e colecionadores de arte, 
combina influências góticas, indianas e sugestões mouriscas, resultado das 
vivências e histórias que guarda, num testemunho ímpar dos ecletismos do 
século XIX.

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

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

Break, uma eleição que faz jus à notoriedade 

que alcançou, graças à oferta turística de exce-

lência e à arte de bem receber, tão caraterística 

dos portugueses. A eleição da capital portu-

guesa, no decorrer dos World Travel Awards, os 

denominados “óscares do Turismo”, afigura-se 

como altamente prestigiante e significativa, por-

quanto resultou da votação do público em geral 

e de profissionais de Turismo e Viagens à escala 

mundial. Estamos todos de parabéns e dispostos 

a de novo fazer subir a fasquia, pois Lisboa, com 

a sua oferta de qualidade e diversificada, tem 

muito mais para oferecer. A propósito, cabe aqui 

referir que o jornal britânico The Guardian ele-

geu a capital portuguesa como Melhor Destino 

para Fazer Compras, deixando para trás cidades 

como Lille (França), Ghent (Bélgica) e Muni-

que (Alemanha). Diria que não surpreende, já 

que Lisboa possui um enorme leque de opções 

quando se trata de compras e lojas, desde as 

mais tradicionais às mais vanguardistas, passan-

do pelas de grandes marcas internacionais, sem 

esquecer os cada vez mais apreciados mercados 

a céu aberto. Portanto, isto quer dizer que há 

uma Lisboa para todas as bolsas.

A concluir, e em jeito de balanço, é com enorme 

satisfação que constato a perspetiva de registo 

de um novo recorde do número de turistas e 

de receitas, o que, mais do que positivo para 

Lisboa, cidade e região, é-o também para o país. 

O turismo de Lisboa evidencia-se pois como um 

dos maiores contribuintes para a Economia na-

cional. Mas as boas notícias do ano não ficam 

por aqui. Foram muitos os prémios e as distin-

UM ANO 
DE RECORDES

E  | Editorial

ções recebidos, bem como as sempre elogiosas 

menções feitas pelos mais diversos órgãos de 

comunicação social de todo o mundo. Nota de 

destaque, ainda, para a circunstância de Lisboa 

ter sido palco de eventos de grande dimensão, 

como a Web Summit, a Volvo Ocean Race e o 

Congresso da Diabetes, que trouxeram muitos 

milhares de participantes. Multifacetada, mas 

sempre acolhedora, Lisboa mostrou-se tal como 

é, a anfitriã perfeita, apta a receber qualquer 

tipo de evento. Todavia, um destino turístico 

está em permanente construção, reinventando-

-se e enriquecendo a sua oferta, que, no caso 

de Lisboa, passou a incluir três novos equipa-

mentos: o Pavilhão Carlos Lopes, a Experiência 

Pilar 7 na Ponte 25 de Abril e o novo Terminal 

de Cruzeiros. 2018 continuará a ser um ano de 

crescimento, não sem algum abrandamento, 

decorrente das limitações da gestão de espaço 

aéreo que serve Lisboa.

Cessando funções na Ana Aeroportos, cuja re-

presentação assegurava na Direção da ATL e 

o exercício deste cargo, será esta a última vez 

que me dirijo a todos os leitores, aproveitando a 

oportunidade para desejar um Feliz Natal e um 

excelente Ano Novo.

Jorge Ponce de Leão 
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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WORLD TRAVEL AWARDS 

LISBOA É O MELHOR DESTINO 
MUNDIAL PARA CITY BREAK
Lisboa ganhou, pela primeira vez, o prémio 

de Melhor Destino para City Break do Mundo 

dos World Travel Awards, numa cerimónia que 

decorreu dia 10 de dezembro, no Vietname. 

Esta distinção foi atribuída à capital portugue-

sa pela sua atratividade e oferta de excelência 

no que respeita a estadias de curta duração 

e resultou de uma votação online, na qual 

participaram o público em geral e milhares 

profissionais de Turismo e Viagens à escala 

mundial. “O reconhecimento de Lisboa como 

o Melhor Destino Mundial para City Break é 

fruto do crescente prestígio da cidade e do 

investimento na requalificação do património, 

na disponibilização de novos equipamentos e 

do enriquecimento da oferta cultural e gastro-

nómica, que beneficiam quem visita a capital 

portuguesa e nela trabalha ou vive”, refere 

Fernando Medina, presidente da Câmara Mu-

nicipal de Lisboa. Para o autarca “o trabalho 

desenvolvido na promoção turística de Lisboa 

contribui ainda para uma maior notoriedade e 

reputação do País a nível mundial, pois no futu-

ro, como até hoje, o contributo do Turismo é de 

todos para todos”. Com a atribuição deste hon-

roso prémio, Lisboa eleva os níveis mundiais de 

excelência no setor e estabelece os níveis de 

qualidade a que outras cidades devem aspirar, 

à semelhança do que já tinha feito na Euro-

pa. Criados em 1993, os World Travel Awards 

reconhecem os melhores exemplos de boas 

práticas no sector do Turismo, à escala global. 

A votação é realizada pelo público em geral e 

por mais de 200 mil profissionais de Turismo, 

oriundos de 160 países. 

A distinção de Lisboa é acompanhada de mais 

prémios: Portugal foi eleito “Melhor Destino do 

Mundo”, a Madeira “o Melhor Destino Insular”, 

a Parques de Sintra-Monte da Lua foi conside-

rada o “Melhor Exemplo de Recuperação de 

Património“ e a entidade Turismo de Portugal 

levou para casa os prémios “Melhores Campa-

nhas de Promoção Turística” e “Melhor Organi-

zação de Turismo do Mundo”. Ao todo, Portugal 

recebeu seis prémios.

GALA MUNDIAL 

CAPITAL ACOLHE 
FINAL DOS WORLD 
TRAVEL AWARDS
Lisboa é a cidade que vai receber a gala mundial 

dos World Travel Awards, considerados os ósca-

res do turismo. De acordo com a organização da-

queles prémios, o evento tem data marca para 

dia 30 de novembro de 2018. Esta é a segunda 

vez que Portugal recebe o evento, a primeira 

aconteceu em 2012, no Algarve.
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O ano de 2017 ficará marcado pelos bons resul-

tados do turismo e, sobretudo, pelo impulso que 

o setor está a dar à economia. Quando compara-

do com 2016, que por si só já foi de crescimen-

to, as exportações gerados com o turismo au-

mentaram 19% até setembro e só neste mês 

o salto foi de 21%, de acordo com dados do 

Banco de Portugal. Durante o ano que passou, 

por dia os estrangeiros deixaram no país mais 

de 42 milhões de euros, contabilizados como 

exportações turísticas. “É o maior crescimento 

do século”, constata a secretária de Estado do 

Turismo, Ana Mendes Godinho. Ao Expresso, 

Augusto Mateus, economista e ex-ministro da 

Economia, afirma que “2018 vai ser um 2017 

aumentado, continuará a haver uma oportu-

nidade conjuntural fortíssima para o destino 

Portugal e uma procura turística a manter um 

ritmo de crescimento muito mais significativo 

do que o da economia portuguesa”. 

SETOR

VEM AÍ MAIS UM ANO DE RECORDES

EUROSTAT

AEROPORTOS 
PORTUGUES
NO TOP 10
Os aeroportos portugueses ocupam a oitava 

posição no ranking da rede aeroportuária na 

União Europeia, com Lisboa a figurar em 19.º 

lugar. A afirmação é da Eurostat, que se baseia 

em dados relativos ao ano de 2016 adiantando 

que nesse ano quase mil milhões de pessoas 

na União Europeia viajaram por via aérea, o que 

representa mais 54,4 milhões do que no ano 

anterior, ou seja, mais 5,9%. De acordo com a 

mesma fonte, o tráfego entre os estados mem-

bros da União Europeia atingiu os 47% do total 

do transporte aéreo de passageiros na região, 

enquanto o extracomunitário ficou nos 35,6%. 

Segundo os indicadores, nos aeroportos portu-

gueses foram transportados 45,543 milhões de 

passageiros, mais 13,796 milhões do que no 

ano anterior. Já Lisboa registou 22,463 milhões 

de passageiros, mais 11,796 milhões do que em 

2015. O Reino Unido encabeça a lista, com mais 

de 249 milhões de passageiros movimentados 

num só ano, seguindo-se Alemanha, Espanha, 

França e Itália. 

LISBOA

MELHOR CIDADE 
PARA FAZER 
COMPRAS
A capital portuguesa foi eleita pelo jornal britâ-

nico The Guardian como a melhor cidade para 

fazer compras. Lisboa figura assim à frente de 

cidades como Lile, em França, Ghent, na Bélgi-

ca, e Munique, na Alemanha, no ranking das 10 

melhores cidades da Europa para fazer as com-

pras de Natal. A “enorme árvore na Praça do 

Comércio”, o “perfume das castanhas que en-

che o ar” e os “concertos que são realizados nas 

igrejas” são as razões que colocam Lisboa como 

a escolha acertada para a quadra natalícia. Aos 

turistas que escolherem a capital portuguesa 

para visitar nesta altura do ano, o jornal deixa 

um recado: “provem o bacalhau, o bolo-rei e a 

massa de filhós”.
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TURISMO 

NÚMERO DE HÓSPEDES CHINESES ESTÁ A AUMENTAR 
O número de hóspedes chineses em Portugal 

cresceu 40% para 191 mil nos primeiros nove 

meses do ano, face ao período homólogo, se-

gundo avançou a secretária de Estado do Turis-

mo, à margem do 43.º Congresso da Associação 

Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, 

em Macau. Questionada sobre perspetivas de 

novas ligações para a Ásia, Ana Mendes Godinho 

afirmou que este ano já se alcançou “uma vitória 

histórica, que foi conseguir um voo direto entre 

Lisboa e Pequim”, uma “conquista enorme”, que 

teve uma “demonstração clara do crescimento 

do mercado chinês” em Portugal. Continua di-

zendo que “neste momento, há um crescimento 

histórico”. É que, adianta, “de janeiro a setembro 

recebemos cerca de 191 mil hóspedes chineses, 

mais 40% do que no período homólogo”, sendo 

que no ano passado este crescimento já tinha 

sido de 18%. Sobre o atual objetivo, afirmou: 

“é manter este nível deste ano, que é um valor 

fantástico”. Os turistas chineses que chegam a 

Portugal “procuram história, cultura, gastrono-

mia, segurança e experiências diferentes”. Por 

isso, explica que a estratégia passa por “promo-

ver também o destino Península Ibérica, fazendo 

uma promoção conjunta, passando a mensagem 

de que indo à Península Ibérica têm oportuni-

dade de conhecer dois países completamente 

diferentes, com experiências completamente 

diferentes e com a vantagem acrescida que é 

o voo direto, que permite que entrem ou saiam 

via Portugal”. E sobre este voo direto, sublinhou 

ainda que este “muda completamente o para-

digma da operação”, porque Portugal deixa de 

“estar completamente dependente da entrada 

e saída dos aeroportos em Espanha”. “As ope-

rações podem ser feitas de uma forma muito 

mais equilibrada com a divisão entre os dias em 

Portugal em Espanha”, concluiu.

HOTÉIS

MAIS 120 NOVOS PROJETOS ATÉ 2022
Os bons resultados do Turismo refletem-se em 

vários setores e o imobiliário não é exceção, com 

Portugal a atrair cada vez mais a atenção de inves-

tidores estrangeiros. O investimento na construção 

de novos hotéis não para de aumentar e, segundo 

a consultora Cushman & Wakefield, os negócios 

em pipeline rondam já os 300 milhões de euros, 

53% dos quais têm origem internacional. Segun-

do o estudo, irá assistir-se a uma “afirmação dos 

destinos dominantes”, como é o caso de Lisboa, 

em que o crescimento turístico assentará nas cate-

gorias hoteleiras superiores e em produtos alterna-

tivos de natureza, surf, sol, praia e cultura. Assim, 

prevê-se que, nos próximos três a cinco anos, a 

oferta hoteleira some mais de 120 novos proje-

tos, com Lisboa a receber cerca de 38 que resul-

tarão em mais 3500 unidades de alojamento na 

cidade. A consultora afasta, no entanto, o risco de 

insustentabilidade do setor face ao aumento desta 

procura. “Tendo em conta as aberturas previstas 

para os próximos três anos na cidade de Lisboa, o 

crescimento médio anual da oferta pode estimar-

-se na ordem dos 3%. Mas as dormidas na capital, 

nos últimos três anos, evoluíram a uma taxa média 

anual de 11%, mais do triplo que o ritmo previsto 

para a oferta”, avança. Aliás, segundo os dados, 

o crescimento do número de projetos de novas 

unidades hoteleiras vai ao encontro da elevada 

procura que se tem sentido no mercado português 

– nos primeiros nove meses do ano foram regis-

tadas 46,3 milhões de dormidas, e o ano deverá 

terminar com 57,4 milhões. 
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A capital portuguesa está entre os dez desti-

nos mais escolhidos pelos europeus durante de 

2017. A conclusão é do relatório da eDreams 

sobre o comportamento dos viajantes europeus 

em 2017, a partir da análise de mais de 18 mi-

lhões de passageiros que a empresa registou 

durante este ano. Segundo o estudo “O viajante 

europeu: tendências e previsões”, Lisboa foi a 

quinta cidade mais procurada, registando um 

aumento de 17% face ao ano passado, numa 

lista encabeçada por Londres. O cenário poderá 

a repetir-se no próximo ano, com Lisboa a ser 

apontada como estando entre os destinos mais 

procurados. 

SEGURANÇA

ALARGAMENTO 
DA VIDEOVIGILÂNCIA 
NA CAPITAL 

A Câmara de Lisboa prepara-se para alargar a 

videovigilância, que já funciona há três anos no 

Bairro Alto, a outras zonas da cidade onde existe 

maior procura turística e noturna. Dando exem-

plos das áreas para onde esta medida “desejá-

vel e prioritária” poderá ser alargada, o presi-

dente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando 

Medina, referiu a Bica, a Avenida 24 de Julho, a 

Rua Augusta, o Rossio, Belém, o Martim Moniz 

e o Parque das Nações. Segundo o autarca, “há 

concordância do ministro [da Administração In-

terna] e da Direção Nacional da PSP em relação 

a isto”, mas “é sempre necessário que a PSP 

justifique a necessidade da videovigilância”. Ain-

da que as “questões do alargamento” da rede 

tenham estado “dependentes durante anos da 

doutrina da Comissão Nacional de Proteção de 

Dados”, a “PSP está a produzir estudos quanto 

a esse alargamento”, esclareceu Medina. “Logo 

que estejam prontos, avançaremos”, anunciou.

RELATÓRIO EDREAMS 

EUROPEUS PÕEM LISBOA NO TOP 
DOS DESTINOS FAVORITOS
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INE

LISBOA FOI DAS 
REGIÕES MAIS 
VISITADAS EM 2016 

Portugal recebeu 18,2 milhões de turistas estrangei-

ros em 2016, de acordo com os dados divulgados 

pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A este 

número pode somar-se 10,1 milhões de visitantes 

que, embora não pernoitem, fazem gastos no país, 

perfazendo assim 28,3 milhões de estrangeiros a 

entrar em território nacional. Lisboa, a par do Algar-

ve, é a região mais visitada, com a capital portugue-

sa a ser escolhida maioritariamente por italianos e 

brasileiros. O lazer é o principal motivo apontado, 

seguindo-se a visita a familiares – “A ascendência 

portuguesa foi uma característica identificada em 

23,4% das entradas de turistas em Portugal”, lê-se 

no documento divulgado pelo INE.

CRUZ VERMELHA 

PÓS-GRADUAÇÃO 
EM TURISMO 
DE SAÚDE 

A Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Por-

tuguesa (ESSCVP) anuncia o lançamento de uma 

pós-graduação em Turismo de Saúde, para fevereiro 

de 2018. A aposta conta com o apoio do Turismo de 

Portugal e tem como objetivo “antecipar tendências 

do mercado, qualificar e desenvolver competências, 

estabelecer redes de networking e desenvolver 

um know-how empreendedor nos profissionais”. 

Em declarações ao Publituris, a ESSCVP explica que 

“o Turismo de Saúde é uma valência onde ainda 

há, em Portugal, grande margem de progressão e 

que tem um enorme potencial”, mas para o qual 

é necessário “formar quadros com competências 

específicas, que compreendam bem os dois seto-

res que aqui se conjugam: turismo e saúde”. Para 

uma oferta competitiva, assegura, é preciso incluir 

as duas valências, saúde e turismo, “de uma forma 

perfeitamente integrada” e com profissionais que 

conheçam “o que é estruturante em cada um dos 

dois mundos”. Por isso, “esta pós-graduação vai ser 

a primeira organizada de raiz para formar profissio-

nais necessários ao desenvolvimento de um turis-

mo de saúde com qualidade idêntica àquela que 

caracteriza tanto o setor da saúde, como o do turis-

mo”, reitera. A pós-graduação, prevista para 23 de 

fevereiro e com a duração de 10 meses, destina-se 

a licenciados na área das Ciências da Saúde, do Tu-

rismo, da Hotelaria, de Gestão, Marketing e Publici-

dade, que pretendem especializar-se no segmento 

do Turismo de Saúde, bem como os detentores de 

cursos de especialização tecnológica nestas áreas, 

com currículo relevante.
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O Concurso da Patanisca de Lisboa, integrado no 

evento gastronómico Peixe em Lisboa, já tem 

data marcada. Será a 9 de abril, no Pavilhão Car-

los Lopes, que se avaliará as caraterísticas es-

pecíficas com as quais a patanisca se apresenta 

na Região de Lisboa. Para isso, os concorrentes 

deverão inscrever-se até ao dia 6 de março, e 

podem participar estabelecimentos de alimen-

tação e bebidas, de confeção própria, da cidade 

e da Região de Lisboa. As provas de pré-seleção 

estão previstas para o dia 26 de março, e terão 

também lugar no Pavilhão Carlos Lopes. O júri 

irá pontuar as pataniscas analisado o “aspeto”, 

o “sabor e consistência do interior”, o “equilíbrio 

entre os ingredientes”, a “ausência de gorduras 

excessivas” e o “sabor global”. Os selecionados 

irão juntar-se aos três melhores classificados da 

edição anterior para, na final, se submeterem às 

provas cegas do júri que, desconhecendo a iden-

tidade dos concorrentes e em sessão aberta ao 

público, atribuirá o diploma de Melhor Patanisca 

de Lisboa. 

Já a Prova do Melhor Pastel de Nata, um dos 

momentos marcantes do Peixe em Lisboa, rea-

lizar-se-á a 11 de abril, também no Pavilhão 

Carlos Lopes, onde, com o objetivo de divulgar e 

promover o consumo desta iguaria, será atribuí-

do o título ao Melhor Pastel de Nata do ano. Os 

interessados devem inscrever-se até ao dia 16 

de março, e podem concorrer estabelecimentos 

de alimentação e bebidas, de fabrico próprio de 

Pastéis de Nata, e com sede ou postos de venda 

na cidade e Região de Lisboa. Para se apura-

rem os finalistas, serão realizadas duas provas 

de pré-seleção, a acontecer durante os dias 27 

e 28 de março, onde será avaliado o “aspeto”, 

o “toque da massa”, o “sabor e consistência da 

massa”, o “recheio” e o “sabor global”. Desta 

avaliação, resultarão os nove melhores pastéis 

de nata que se vão juntar aos três primeiros 

classificados da edição de 2017. Na prova final, 

o júri efetuará provas cegas desconhecendo a 

identidade dos concorrentes, em sessão aberta 

ao público, escolhendo assim os autores do Me-

lhor Pastel de Nata.

PEIXE EM LISBOA

À PROCURA DO MELHOR PASTEL 
DE NATAL E DA MELHOR PATANISCA
O Peixe em Lisboa, um dos mais emblemáticos eventos 
gastronómicos portugueses, volta a promover o que de 
melhor se faz na Cidade e na Região, através do Concurso 
da Patanisca de Lisboa e da Prova do Melhor Pastel de Nata. 
Duas iniciativas que comprovam o compromisso da Associação 
Turismo de Lisboa em criar projetos que valorizam os sabores e a 
gastronomia amplamente elogiados pelos turistas.
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Descobrir 
os sabores, 

lugares e 
segredos 

da Região 
de Lisboa

Descobrir os sabores, lugares e segredos da Re-

gião de Lisboa. É este o convite da campanha 

promocional em TV para o mercado interno  lan-

çada pela Associação Turismo de Lisboa e Entidade 

Regional de Turismo da Região de Lisboa. Além de 

mostrar a beleza e a diversidade de experiências 

que podem ser vividas pelos turistas portugueses 

e estrangeiros que visitam a capital portuguesa, 

também se pretende dar a conhecer a extraordi-

nária gastronomia de toda a região. As praias, os 

vinhos e os restaurantes de Cascais, os palácios, as 

paisagens e os mistérios de Sintra, os vinhos e as 

mil iguarias da Arrábida e, por fim, as tradições, a 

vida selvagem e a gastronomia do Arco do Tejo, são 

algumas das sugestões em destaque entre muitas 

outras que a Região tem para oferecer. Com esta 

oferta, o Turismo de Lisboa propõe aos turistas na-

cionais  conhecer e explorar  uma região cheia de 

sabores, lugares e segredos. A campanha esteve 

presente  nos canais RTP1, SIC e SIC Notícias, de 

outubro a dezembro.

CAMPANHA PROMOCIONAL
ATL E ERT-RL DIVULGAM SABORES 
E LUGARES DA REGIÃO
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O Lisboa Story Centre foi o local escolhido para 

a Clementoni Portugal, empresa que desenvol-

ve e vende jogos de tabuleiro e brinquedos, 

dar a conhecer as suas novas propostas. Num 

encontro onde se considerou as dificuldades 

de transformar a informação em conhecimen-

to, e quais as caraterísticas que as crianças vão 

precisar no futuro, como a flexibilidade cog-

nitiva, memória de trabalho, organização, or-

ganização de tempo, planeamento e resposta 

inibitória, bem como a importância de brincar 

e os benefícios que esta atividade traz ao pro-

cesso de desenvolvimento das crianças, a Cle-

mentoni apresentou as suas novidades. Entre 

elas, destacam-se diferentes robôs educativos, 

direcionados para o conhecimento científico, 

tecnológico, matemático e lógico. Localiza-

do no Terreiro do Paço, o Lisboa Story Centre 

apresenta-se como o local ideal para este tipo 

de eventos. Conhecido enquanto centro de 

interpretação dedicado à História da capital 

portuguesa, o Lisboa Story Centre é também 

o espaço indicado para a conhecer o contexto 

social e cultural da cidade. Com programas e 

atividades a pensar no início do ano escolar, 

visitar este equipamento cultural é embarcar 

numa viagem onde se vive e se sente Lisboa. 

Com um compromisso com a educação, o Lis-

boa Story Centre propõe assim uma viagem 

no tempo, percorrendo 20 séculos à descober-

ta das memórias da cidade alfacinha, através 

de suportes multimédia e de uma cenografia 

envolvente. Aberto todos os dias, este espaço 

está também capacitado para receber eventos 

em cinco salas distintas e adaptáveis às mais 

variadas iniciativas. 

LISBOA STORY CENTRE
RECEBE EVENTO DE JOGOS 
DE TABULEIRO E BRINQUEDOS

O Lisboa 
Story Centre 

foi o local 
escolhido 

para a 
Clementoni 

Portugal, 
empresa que 
desenvolve e 
vende jogos 
de tabuleiro 

e brinquedos, 
dar a 

conhecer as 
suas novas 
propostas
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O FUTURO DO TURISMO 

FOCO NA EXPERIÊNCIA 
Experiências, experiências e mais experiências. Autênticas, 
únicas e pessoais. Este continua a ser o fator no qual o setor 
do turismo se deve concentrar de forma a ir ao encontro das 
expetativas dos viajantes. É o que conclui o relatório Travel 
Trends for 2018, da TrekkSoft que, para isso, revela algumas 
tendências. 

Compreender as tendências mais importan-

tes que estão a influenciar o comportamento 

dos viajantes é essencial no setor da hotelaria 

e do turismo. No entanto, tal como noutra in-

dústria, e particularmente nesta, em constante 

mudança com o surgimento de novos perfis de 

turistas, novas classes sociais, novos processos 

de compra, o que resultou num ano pode não 

funcionar no próximo. E quando se trata da ho-

telaria, as tendências podem ser tanto efémeras 

como eternas – algumas são instantâneas, ou-

tras têm um poder de permanência que dura 

décadas. Por isso, ao conhecer, e compreender, 

as tendências do setor para os próximos anos, 

os profissionais do turismo podem a optar por 

estratégias que ampliem os seus pontos fortes 

e a direcionarem-se para os mercados em cres-

cimento e os canais de reserva adequados. Se-

gundo o trabalho “Waiting For Merlot”, dos psi-

cólogos Amit Kumar, Thomas Gilovich e Matthew 

Killingsworth, as “compras experienciais”, ou 

seja, quando se gasta dinheiro a “fazer coisas”, 

é mais provável que resultem numa felicidade 

mais duradoura do que as compras materiais. 

Contudo, há diferenças em como os consumido-

res se sentem antes de uma experiência ou uma 

compra material. De acordo com a TrekkSoft, as 

pessoas afirmam sentir-se frequentemente frus-

tradas antes da compra de um bem material, 

mas bastante felizes antes de adquirirem uma 

experiência, como uma viajem ou uma ativida-

de. Por isso, as grandes marcas de viagens es-

tão a colocar as experiências e a felicidade que 

os consumidores obtêm das mesmas entre as 

prioridades das suas estratégias de marketing. 

Este é, segundo a TrekkSoft, o caso particular do 

marketing das agências de viagens, com 56% a 

considerar as experiências uma parte vital das 

suas estratégias. Para que os profissionais do 

setor estejam um passo à frente e consigam sa-

tisfazer os gostos dos consumidores, eis algumas 

tendências apontadas pela TrekkSoft. 
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RESERVAS

As viagens de lazer, aliadas à espontaneidade, se-

rão um dos fatores a ter em conta em 2018. Estu-

dos mostram que, embora a maioria dos turistas 

prefira planear ao detalhe as suas viagens, quan-

do lhes são apresentadas promoções não têm 

qualquer problema em aproveitá-las e embarcar 

numa aventura para destinos desconhecidos. 

Sem surpresa, os dispositivos móveis continuarão 

a ser o meio de excelência para a pesquisa e re-

serva de viagens – uma em cada duas viagens 

são marcadas através de telemóveis, e 70% dos 

turistas fazem pesquisas por destinos através des-

tes dispositivos. É, por isso, crucial que, em 2018, 

o foco dos grandes operadores turísticos seja a 

otimização dos seus websites de modo a chega-

rem eficazmente ao seu target.  

A necessidade de flexibilidade é, também, um 

fator essencial aquando a marcação de viagens, 

pelo que os players do setor terão de se adaptar 

e disponibilizar opções que permitam planea-

mento e espontaneidade. Para isso, sistemas de 

reserva online que atualizem em tempo real, alia-

dos ao fim das restrições sobre reservas, serão 

duas componentes vitais para o sucesso.

As gerações mais jovens terão um papel de 

destaque no crescimento das reservas online. 

Segundo dados da TrekkSoft, 75% dos consumi-

dores que utilizam marcam viagens através deste 

método têm idades compreendidas entre os 25 e 

os 34 anos – o target a que os operadores turísti-

cos devem estar atentos, pois poderá representar 

uma grande fatia das receitas online.

TOURS E ATIVIDADES 

As atividades são o terceiro maior segmento do 

setor do turismo, e registam um crescimento 

mais rápido do que o mercado total de viagens. 

As previsões apontam para um aumento de re-

ceitas de 9 mil milhões de dólares em 2015 para 

21 mil milhões de dólares em 2020, tal como re-

fere a TrekkSoft citando Phocuswright. 

Esta tendência para 2018 não tem passado des-

percebida aos operadores turísticos, notando-se 

um grande fluxo de investimento e inovação em 

atividades turísticas, com mais de 90 revendedo-

res online e mais de 20 startups de software de 

reservas B2B (business to consumer). 

Porém, diz a TrekkSoft que este mercado ainda 

está em fase de evolução no que toca à presença 

online, e a maioria dos players ainda valida reser-

vas de atividades de forma manual. 

O comportamento online do consumidor mudou 

(é cada vez mais “à última hora”), e os operado-

res turísticos devem lutar contra a inércia e de 

fazer “como sempre fizeram”. E isto aplica-se, 

principalmente, às empresas de pequena dimen-

são e aos mercados emergentes.

MERCADOS TENDÊNCIA 
E EXPRIÊNCIAS

A sustentabilidade vai continuar em voga no 

próximo ano, e os turistas de Itália, Alemanha e 

China são os que mais dão importância a este 

fator. Dados da U.N.W.T.O mostram que o turismo 

sustentável se rege por três pilares, que, de acor-

do com a TrekkSoft, todos os hotéis e operadores 

turísticos devem seguir:

RECURSOS AMBIENTAIS > Há que fazer o melhor 

uso dos recursos ambientais que constituem um 

elemento-chave para o desenvolvimento do tu-

rismo, mantendo processos ecológicos essenciais 

e ajudando a preservar o património natural e a 

biodiversidade.
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AUTENTICIDADE SOCIOCULTURAL > Saber respei-

tar a autenticidade sociocultural das comunidades 

de acolhimento, conservar os valores tradicionais 

e o património cultural, bem como contribuir para 

a compreensão e tolerância interculturais, são es-

senciais para o desenvolvimento deste tipo de 

turismo.

BENEFÍCIOS SOCIOECONÓMICOS > É necessário 

assegurar operações económicas viáveis e de 

longo prazo, e que proporcionem benefícios so-

cioeconómicos a todos os stakeholders, incluin-

do empregos estáveis e serviços sociais para 

as comunidades de acolhimento, contribuindo 

ao mesmo tempo para a redução da pobreza.

MAIS DIGITAL 

As empresas de turismo que têm melhores 

resultados estão a optar por uma estratégia 

maioritariamente digital, construindo uma 

marca emocional e aspiracional em vez de 

canalizarem a maiores dos seus esforços na 

transmissão e partilha de informação. Em vez 

de simplesmente divulgarem informação aos 

visitantes, estas empresas mostram-se atrati-

vas e inspiradores através de uma abordagem 

baseada em conteúdo de qualidade e na ex-

periência do consumidor. Segundo a TrekkSoft, 

56% das agências de viagens direcionam o seu 

orçamento para a estratégia digital da marca, 

e 73% consideram que é preciso um grande 

esforço para manterem a sua presença online 

relevante. 

Outra grande tendência que se verificou em 

2017 e que tende a crescer em 2018 são as 

experiências. Os consumidores dão cada vez 

mais valor às experiências, e consideram que 

são estas que definem o sucesso de uma via-

gem. As marcas devem tornar a inspiração o 

foco central da sua estratégia de marketing de 

forma a entusiasmarem os viajantes. Uma boa 

experiência fará toda a diferença, e poderá re-

sultar em feedback positivo, na partilha e em 

comunicação boca-a-boca. 

Esta estratégia digital é o centro da marca e 

do negócio para as agências de viagens mais 

avançadas, que apostam em conteúdo que 

apele às emoções como forma de garantir uma 

boa experiência.

MARKETING INSIGHTS

A experiência do consumidor será essencial 

para a reputação das marcas e dos operadores 

turísticos. Um dos fatores que pode distinguir 

as melhores empresas de turismo da restante 

concorrência não é apenas proporcionar uma 

boa experiência, mas sim incentivar o feedback 

por parte dos clientes e utilizá-lo como arma 

para melhorar a oferta.

Os consumidores 
dão cada vez 
mais valor às 
experiências, e 
consideram que são 
estas que definem 
o sucesso de uma 
viagem
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20 ANOS 
A CRESCER
O Centro Colombo pretende 
proporcionar uma experiência de visita 
ímpar na sua principal missão – compra 
de produtos e serviços –, assegurando 
os mais elevados níveis de conforto e 
segurança, através dos seus serviços e 
equipamentos, afirma o seu diretor geral, 
Paulo Gomes.

PAULO GOMES
DIRETOR GERAL CENTRO 
COLOMBO

E
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Passados 20 
anos, o Colombo 
tem planos 
para crescer 
na vertente 
do retalho e 
de escritórios, 
sem descurar 
a necessidade 
de responder 
positivamente 
às crescentes 
exigências dos 
seus 25 milhões de 
visitas anuais

Com a realização de eventos 

culturais pretendemos 

diferenciar o Centro Colombo, 

colocando-o num patamar 

de espaço comercial de 

eleição, com a mais-valia de 

proporcionar contacto com 

obras de referência nacional e 

internacional, de que é exemplo 

“A Arte Chegou ao Colombo”, 

declara Paulo Gomes. Este 

projeto, já com sete anos de 

existência, surgiu como forma 

de reforçar o posicionamento 

natural do Centro, uma 

referência em termos de 

diversidade de oferta na capital 

portuguesa e em todo o país, 

garantindo uma experiência de 

visita única que permite até o 

contacto com as mais variadas 

formas de Arte, explica. “Por 

exemplo, este ano expusemos 

obras de Paula Rego, uma 

das mais prestigiadas artistas 

nacionais”, destaca.

Espaço de promoção da cultura

Como apresenta o Centro Co-

lombo hoje em dia? 

Atualmente conta com 330 lojas, 

nas quais encontramos 60 restau-

rantes, oito salas de cinema, IMAX, 

Bowling, Jardim Exterior e Health 

Club. Das restantes lojas, 22 são 

de grande dimensão. A oferta co-

mercial inclui ainda lojas exclusivas 

em Portugal e outras com conceitos 

únicos ou uma gama de produtos 

e serviços que só estão disponíveis 

no Colombo. Nos serviços de apoio 

ao cliente, além dos tradicionais 

serviços de limpeza e vigilância 

reforçada, destacamos, de uma 

longa lista, um sistema inteli-

gente de orientação de clientes 

no parque de estacionamento, 

diretórios interativos, canal What-

sapp, espaço BabyCare, Parque 

Infantil (ColomboLand) e espaço 

Papas & Mimos, para preparação 

de alimentação infantil. 

Como era o Colombo de há duas 

décadas e quais foram as prin-

cipais alterações realizadas des-

de então?

São duas realidades completa-

mente diferentes em contextos 

exigentes e de rápida mudança. O 

Centro Colombo abriu as portas ao 

público em 1997, constituindo um 

marco na inovação do comércio 

em Portugal e marcando também 

o início de uma nova era na ofer-

ta de centros comerciais. Desde o 

primeiro dia, seguiu programas de 

inovação e melhoria contínua, cuja 

estratégia visa garantir que os vi-

sitantes tenham acesso à melhor 

oferta comercial. Outro objetivo 

orientador da estratégia consiste na 

criação de boas condições de ope-

ração para os lojistas, sendo tam-

bém uma oportunidade única para 

empreendedores testarem novos 

conceitos de negócio e produtos. 

Neste âmbito, assistimos à che-

gada e crescimento de várias em-

presas retalhistas cuja presença no 

Centro Colombo contribuiu para se 

tornarem referências no comércio 

nacional e, em alguns casos, case 

study de internacionalização como 

a Salsa, A Loja do Gato Preto, a Par-

fois e a Sacoor. Decorridos 20 anos, 

é possível encontrar outros concei-

tos que estão em fase embrionária 

e que poderão evoluir da mesma 

forma, como a Science 4 You. A re-

cente criação da ferramenta “Rising 

Store” visa justamente potenciar 

este fenómeno de empreendedo-

rismo. Procuramos ser a primeira es-

colha para a abertura de novas lojas, 

no plano nacional e internacional. Há 

mais de 100 insígnias presentes no 

Centro desde a sua abertura (Chicco, 

Swatch, FNAC, Mango e Torres Joa-

lheiros, entre outras), que renovam 

periodicamente os espaços e concei-

tos. Em 2008, foi desenvolvida uma 

remodelação em termos de arqui-

tetura, design e equipamentos com 

o objetivo de melhorar a qualidade 

da infraestrutura, de acordo com um 

estudo realizado junto dos visitantes. 

Paralelamente, deu-se início ao pro-

jeto de construção de duas torres de 

escritórios, a Torre Oriente, inaugura-

da em 2009, e a Torre Ocidente, em 

2011, que completaram o projeto 

original. O Centro Colombo ganhou 

aqui um estatuto de hub comercial 

e de serviços de referência na ci-

dade de Lisboa. Passados 20 anos, 

o Colombo tem planos para crescer 

na vertente do retalho e de escri-

tórios, sem descurar a necessida-

de de responder positivamente às 

crescentes exigências dos seus 25 

milhões de visitas anuais. O Centro 

Colombo sempre se preocupou em 

conhecer os interesses dos clientes 

para orientar todo o seu processo 

evolutivo. Os atuais visitantes com 

idade inferior a 20 anos não exis-

tiam na sua abertura e hoje são um 

importante segmento a ter em con-

ta, com um perfil comportamental 

completamente distinto. Todos os 

outros segmentos etários, já exis-

tentes, alteraram os seus perfis de 

compra, e as suas exigências. Em 

2017 vivemos num contexto digital 

que introduz desafios estratégicos 

no negócio. E porque tanto os nos-

sos visitantes, como os consumido-

res em geral estão cada vez mais 

presentes online, o Colombo adap-

tou-se a esta realidade, oferecen-

do conteúdos editoriais em várias 

plataformas: no website do Centro, 

www.colombo.pt, que regista cer-

ca de 160.000 visitas mensais, e na 

nossa página de Facebook, www.

facebook.com/centrocolombo, que 

conta com mais de 95.000 segui-

dores. Paralelamente a todas as 

abordagens no digital que oferece-

mos aos visitantes está o wifi livre 

e gratuito em todo o Centro. 
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FATORES 
DIFERENCIADORES 
E VISITANTES 

O que diferencia o Colombo das 

demais superfícies congéneres?

Seguramente a combinação de 

vários fatores. A variedade e a ex-

clusividade da oferta de 330 lojas; 

uma oferta mais completa, com 

lojas maiores e, em alguns casos, 

exclusivas em Portugal; a preocu-

pação em servir cada visitante sem 

interferir no seu espaço, de modo a 

que queira repetir a experiência; a 

qualidade dos serviços de apoio ao 

cliente e o facto de toda a gestão 

do Colombo ser completamente 

orientada para o conforto, segu-

rança e satisfação do visitante; a 

acessibilidade e a centralidade que 

permitem, em 2017, um tempo de 

deslocação até ao Centro incom-

paravelmente mais rápido e curto 

do que em 1997; e a permanente 

renovação da oferta, se possível ao 

mesmo ritmo a que os visitantes 

alteram as suas preferências.

Qual é o número de visitantes e 

como tem evoluído? Que popu-

lação serve? 

O Centro Colombo registou, em 

2016, um aumento de visitas na 

ordem dos 2% face a 2015, o que 

significa, em número de visitantes, 

ter totalizado 25 milhões. Quanto 

ao perfil de cliente, é muito va-

riado. Desde clientes que visitam 

o Centro todos os dias ou todas as 

semanas e que são muito informa-

dos, exigentes, bons conhecedores 

do espaço e fidelizados, até outros 

que entram no Centro pela primeira 

vez ou que o fazem pontualmente. 

Em ambos os casos, posicionamo-

-nos como destino de compras e, 

nessa qualidade, pretendemos criar 

novos e mais exigentes padrões, 

de modo a acompanhar o cresci-

mento nas exigências dos nossos 

clientes. Em suma, recebemos 

turistas nacionais, comunitários e 

extracomunitários, numa proporção 

que consideramos equilibrada.

Qual é o perfil do turista que vi-

sita o Colombo e o que procura?

Todos os segmentos de turistas 

que nos visitam procuram o Cen-

tro Colombo pela conveniência 

e variedade da oferta comercial 

única e exclusiva. A garantia de 

encontrar tudo no mesmo local 

e a localização privilegiada são 

decisivas na hora de optar. Como 

é do conhecimento, o Colombo 

beneficia de uma localização ini-

gualável, junto a uma das mais 

importantes vias da capital (2.ª 

Circular) e à Avª Lusíada, dis-

pondo também de excelentes 

acessibilidades como o terminal 

O volume de 
vendas em 2016 
aumentou 2,5% 
face a 2015, valor 
que consideramos 
também bastante 
positivo para o 
resultado global 
deste ano



Entrevista | E

TU
RISM

O
 D

E LISB
O

A
  |   

19

Importância do conceito premium

A missão do Centro Colombo é corresponder às exigências dos atuais 

e potenciais clientes e, nessa perspetiva, todo o Centro tem que ser 

premium, sendo que temos um conceito que não se reduz à oferta 

de produtos premium, ainda que nesta perspetiva a oferta seja 

invejável, garante Paulo Gomes. De referir que as marcas premium, 

à semelhança de muitas outras, elegem o Centro Colombo pela sua 

capacidade de atração de clientes, pela visibilidade que lhes dá e 

pela qualidade da gestão, salienta. O Centro Colombo tem ainda 

conceitos exclusivos que proporcionam experiências premium como o 

IMAX, o Bowling, o Jardim, e a Praça Central, refere. Outro exemplo, 

prossegue, surge das próprias lojas que acrescentam ao seu produto 

uma experiência premium, sendo o novo formato da Worten um 

caso flagrante e recente. O Centro Colombo privilegia a instalação 

de conceitos exclusivos, que possam qualificar e diversificar a sua 

oferta apresentando novidades relevantes e diferenciadoras para os 

clientes, o que contribui para aumentar a atratividade do espaço e 

ir ao encontro dos gostos e preferências de todos os que o visitam, 

adianta.

de autocarros junto ao edifício e 

a estação de Metro com acesso 

direto ao Centro, a qual permite 

uma ligação rápida a qualquer 

ponto de Lisboa, sendo também 

um dos pontos de paragem do 

Hop on Hop off da Cityrama. A 

dimensão e a possibilidade de 

encontrar tudo no mesmo local, 

como disse já, são fatores de-

terminantes para a escolha do 

Colombo, cuja assinatura é tem 

“Tudo o que eu possa imaginar”.

Tendo em conta a dimensão do 

espaço, a requalificação do trá-

fego revela-se naturalmente 

uma prioridade. Como tem evo-

luído esta questão?

O Centro Colombo recebe anual-

mente 25 milhões de visitantes com 

um perfil muito heterogéneo, sendo 

que 47% do nosso tráfego pertence 

a classes A/B. Como lhe disse, rece-

bemos clientes que visitam o Cen-

tro com muita frequência e outros 

que o fazem pela primeira vez ou 
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pontualmente – como é o caso das 

pessoas de fora de Lisboa que apro-

veitam a visita à cidade para se des-

locarem também ao Colombo. Não 

pretendemos qualificar o tráfego. 

Pretendemos sim qualificar a oferta, 

seja de produtos ou de serviços, e a 

experiência de visita, na medida em 

que os visitantes exigem ao Colom-

bo mais qualificação.

À MEDIDA DO CLIENTE

O Colombo tem-se focado na 

(re)organização do espaço para 

crescer. Como está a decorrer 

este processo?

A nossa prioridade foi sempre ter 

uma permanente renovação da 

oferta comercial do Centro. Ideal-

mente, esta renovação devia acom-

panhar o ritmo de alteração dos 

próprios hábitos de consumo dos 

visitantes. Mais de 2/3 da oferta 

comercial foi renovada nos últimos 

cinco anos e é imperativo que a re-

manescente oferta seja renovada, 

com sentido de urgência. Exemplo 

disso é o número de lojas que en-

traram desde o ano passado, num 

total de 22 novas insígnias, tendo 

sido alvo de remodelação e ex-

pansão outras 26. Marcas como a 

Huawei, Cia. Marítima, Forever 21, 

Lefties, Havaianas, Jo Malone e Bob-

bi Brown, entre muitas outras, pas-

saram recentemente a fazer parte 

da nossa oferta comercial. Até ao 

final do ano iremos assistir ainda à 

abertura de diversas lojas e a várias 

relocações, de que são exemplo as 

marcas Intimissimi, Quebramar, 

Lanidor, Globe, Lion of Porches e 

Geox. Este Centro é, indiscutivel-

mente, aquele onde os lojistas 

conseguem potenciar a performan-

ce das suas operações e, por isso, 

continuamos a ser local de eleição 

para a fixação de novos conceitos 

e entrada de novas marcas no 

mercado nacional. Em termos de 

reorganização do nosso mix comer-

cial, uma das alterações consiste na 

área média das lojas, sendo que as 

marcas optam por instalar aqui as 

suas flagship stores (A Loja do Gato 

Preto e da Sacoor Brothers são os ca-

sos mais recentes), ou seja, as lojas 

maiores, com gama mais alargada. O 

Centro Colombo continua a ajustar-se 
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a essa procura e ainda que mantenha 

a dimensão inicial, aumentou a área 

média das lojas. 

Têm superado as vendas de anos 

anteriores?

O volume de vendas em 2016 au-

mentou 2,5% face a 2015, valor que 

consideramos também bastante posi-

tivo para o resultado global deste ano. 

É a melhor medida de satisfação dos 

nossos clientes e, por esse motivo, 

é imperativo que as vendas mante-

nham um crescimento consistente 

o que, em média, se tem verificado 

desde 1997.

O Grupo Estée Lauder abriu recen-

temente duas lojas no Colombo, 

uma de perfumes Jo Malone e ou-

tra de maquilhagens Bobbi Bro-

wn. O que representa esta aposta 

no âmbito da oferta já existente? 

A Jo Malone e a Bobbi Brown são 

duas marcas consagradas e re-

conhecidas internacionalmente 

que acrescentam variedade e 

exclusividade à oferta do Centro. 

Desde 1997 que o Colombo teve 

um importante papel de captação 

de investimento direto estrangeiro, 

sendo que o balanço positivo das 

marcas alavanca o roll out para no-

vos investimentos noutras zonas do 

país. A experiência é mutuamente 

benéfica. As marcas reforçam a sua 

notoriedade com a visibilidade que 

o Centro Colombo proporciona 

No mundo atual, a promoção 

revela-se fundamental. 

Que tipo de promoção, interna 

e externa, é feita e a quem é 

dirigida?

O Centro Colombo conta com uma 

campanha de comunicação, via di-

gital, dirigida essencialmente ao 

tráfego turista, nomeadamente 

O volume de 
vendas em 2016 
aumentou 2,5% 
face a 2015, valor 
que consideramos 
também bastante 
positivo para o 
resultado global 
deste ano

Plano de expansão 
em curso
Em termos de desígnios para 

2018, Paulo Gomes declara que 

existe um plano de expansão do 

Centro, tanto para a zona comer-

cial como para a área de escri-

tórios, que está a seguir o seu 

processo formal de aprovações, 

tendo numa primeira fase me-

recido a aprovação da Câmara 

Municipal de Lisboa. “Estamos 

agora a desenvolver os projetos 

de especialidade, após o que po-

deremos partilhar mais detalhes 

sobre os moldes e o calendário 

da expansão. Todas estas melho-

rias são a pensar nos visitantes, 

tendo em conta que a principal 

prioridade é proporcionar uma 

oferta diversificada e uma expe-

riência de compra conveniente e 

confortável no Centro Colombo”, 

acrescenta.
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aos mercados brasileiro, chinês, 

angolano e russo, com incidên-

cia em maio e junho. Em julho, 

agosto e setembro a campanha 

publicitária é dirigida à cidade de 

Lisboa e está na decoração dos 

elétricos, autocarros da Cityrama 

e na estação de metro dos Res-

tauradores. Estamos também pre-

sentes em guias, como o Golden 

Book. A estratégia passa por co-

municar diretamente os atributos 

e caraterísticas únicas e exclusi-

vas do Centro. 

OFERTA COMERCIAL 
DE LISBOA ENTRE AS 
MELHORES

Lisboa tem-se revelado multi-

facetada em termos de ofer-

ta turística, nomeadamente 

como destino de compras. O 

que pensa sobre esta questão?

As últimas projeções do INE, de 

setembro passado e para 2017, 

referem que Portugal deverá re-

ceber mais de 22 milhões de tu-

ristas, considerando que a cidade 

de Lisboa contribui com pelo me-

nos 22% a 25 % dos turistas que 

nos visitam. Estes números têm 

vindo a crescer anualmente e, 

sem dúvida, que a oferta comer-

cial está já a ocupar uma posição 

de destaque ao nível das melho-

res com a presença de inúmeras 

marcas nacionais e internacionais 

e com centros comerciais de ní-

vel mundial como é o caso do 

Colombo. Aliada à oferta comer-

cial, Lisboa oferece um custo de 

vida mais baixo do que a maioria 

dos países de origem de muitos 

dos turistas que nos visitam, o 

que torna as compras ainda mais 

atrativas. 

Como enquadra o Colombo na 

oferta turística de Lisboa, en-

quanto destino de compras?

O Centro Colombo reúne condi-

ções preferenciais que o tornam 

numa referência na cidade de 

Lisboa: dispõe de uma dimensão 

que lhe permite assegurar uma 

oferta mais completa, com lojas 

de dimensão superior, aliada à 

exclusividade de muitas lojas; a 

excelente acessibilidade e centra-

lidade; a qualidade dos serviços 

de apoio ao cliente; e uma gestão 

orientada para a segurança, con-

forto e satisfação do visitante. É 

importante realçar que a oferta 

comercial de Lisboa, nos seus di-

versos formatos, é absolutamente 

imparável em termos internacio-

nais, entre centros comerciais, 

parques comerciais, department 

stores, outlets, mercados tradi-

cionais e espaços alternativos. O 

valor do nosso centro sairá certa-

mente reforçado se estiver inte-

grado num ambiente de formatos 

comerciais com a mesma ambi-

ção e reconhecimento. Terá, com 

certeza, um efeito multiplicador 

que vai atrair mais e melhores 

visitantes e clientes, e distribuir 

mais-valias por todos, visitantes, 

lojistas e proprietários de forma-

tos comerciais.

Uma vez que estamos prestes 

a terminar 2017, que balanço 

faz do ano?

O Centro Colombo vai oferecer 

novidades aos visitantes ainda 

este ano, nomeadamente novas 

lojas e, em breve, iremos en-

trar em obras de expansão com 

grandes alterações, em relação às 

quais se destaca um novo piso e 

mais lugares de estacionamento. 

A informação dos visitantes e 

lojistas, aliada aos números que 

temos, indicia um dos melhores 

anos de sempre.

Aliada à oferta 
comercial, Lisboa 
oferece um custo 
de vida mais baixo 
do que a maioria 
dos países de 
origem de muitos 
dos turistas que 
nos visitam, o que 
torna as compras 
ainda mais 
atrativas
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Em Lisboa, antigo e novo, histórico e moderno, mis-

turam-se. E até um marco centenário convive lado a 

lado com o mais inovador hotel. É esta a beleza da 

capital portuguesa, onde cada rua tem uma história 

para contar e cada canto pode revelar um segredo 

diferente. Mas para que ninguém se perca, o The 

Culture Trip, pelas palavras de Nina Santos, mostra 

quais os melhores bairros para conhecer quando se 

está para Lisboa. 

BAIXA E ROSSIO

A área mais turística durante o dia fica entre a Bai-

xa e o Rossio, onde podem ser encontrados muitos 

dos principais marcos de Lisboa, bem como lojas 

e restaurantes. Embora o “centro da cidade” seja 

um termo usado vulgarmente para descrever al-

guns bairros lisboetas, este é o verdadeiro centro 

de Lisboa. Além disso, é também a principal parte 

da cidade que foi destruída durante o terramoto de 

1755, reconstruída no final do século 18. Algumas 

das suas principais particularidades incluem a mais 

antiga livraria do mundo, o famoso café A Brasileira, 

a elegante Praça do Comércio e a histórica estação 

ferroviária do Rossio.

BAIRRO ALTO 

“Se quiser saber onde está toda a gente no sábado 

à noite, é muito provável que seja no Bairro Alto”. 

É o que diz o artigo do The Culture Trip, e é bem 

verdade. Pelas inclinadas ruas, que caraterizam este 

bairro, encontra-se uma grande variedade de bares 

e uma aura boêmia sente-se no ar, tornando este 

num dos lugares mais cool da cidade. Mas aqui há 

também restaurantes, cafés, lojas de tatuagens, 

pensões e hotéis. Mas o Bairro Alto é mais do que 

uma zona para sair à noite – “as ruas laterais são 

zona de habitação e, para aqueles que convivem 

bem com os agitados fins de semana, pode ser um 

local fantástico para viver”. 

ALFAMA

Alfama é talvez a parte mais encantadora de Lisboa, 

e também a mais antiga. Para quem quer desfru-

tar de uma refeição tradicional acompanhada pelo 

som do fado, este é o lugar indicado. “Em Lisboa, 

THE CULTURE TRIP 

OS BAIRROS MAIS COOL DE LISBOA 
As bonitas ruas, as acolhedoras avenidas, a forte cultura e os 
restaurantes “amigos da carteira” fazem de Lisboa uma cidade 
idílica. Assim é para o site de roteiros de viagens The Culture 
Trip, que, num artigo totalmente dedicado à capital portuguesa, 
elege os dez bairros mais cool. 

as ruas estreitas são comuns mas parece que estão 

todas aqui”, comenta-se no artigo. Além disso, as 

ruas “parecem-se com um labirinto”. “Se você sabe 

para onde está a ir, este labirinto leva a pontos de 

referência em outras partes da cidade, incluindo o 

Castelo de São Jorge e o belo miradouro das Portas 

do Sol”. 

ALCANTÂRA

“Tecnicamente, Alcântara é uma freguesia de Lis-

boa, mas os moradores consideram parte da cida-

de”. Localizado entre o centro da capital portuguesa 

e Belém, é um bairro situado na zona ribeirinha, 

acompanhando o rio Tejo, e onde os visitantes po-

dem encontrar um dos principais centros de diver-

timento, com vários restaurantes, bares e discote-

cas. Aqui fica também o LX Factory, um complexo 

industrial histórico cujos edifícios foram renovados 

para dar lugar a lojas artísticas e trendy, escritórios 

e espaços de cowork, restaurantes únicos, e muito, 

muito mais. 

PRÍNCIPE REAL

Este bairro moderno fica a oeste da Avenida da Li-

berdade, a mais famosa e luxuosa da cidade, e a 

norte do Bairro Alto. “Aqui os edifícios são mais 

grandiosos do que em muitos outros bairros em 

Lisboa – o que faz com que seja um dos locais 

mais procurados para viver, principalmente pela po-

pulação mais jovem, tornando-o numa zona mais 

nobre e dispendiosa”. O Príncipe Real é um bairro 

essencialmente residencial, com jardins e praças 

tranquilas, mas tem vindo a afirmar-se cada vez 

mais cosmopolita, com várias lojas de design. 
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MOURARIA

“Outra área secreta no meio dos pontos turísticos 

é o antigo bairro da Mouraria, que se estende de 

Alfama, no sul, abaixo do Castelo de São Jorge e em 

direção ao Martim Moniz, no norte”, refere o artigo. 

Uma zona que sempre atraiu imigrantes, mesmo 

em séculos anteriores, mas que só se tornou po-

pular nos últimos anos. “A sua herança bairrista e 

a história do fado pode ser experimentada ao ca-

minhar pelas suas ruas e ao passar pelos antigos 

edifícios e casas que ainda retratam a arte e a de-

coração do passado”. 

CAIS DO SODRÉ

A partir daqui, os viajantes podem apanhar um bar-

co e navegar pelo rio Tejo até à cidade do outro 

lado da margem. Tal como o Bairro Alto, o Cais do 

Sodré é também outro bom local para “beber uma 

cerveja e conviver com os amigos”. O renovado 

mercado é o local gastronómica mais trendy da 

cidade, que inclui mais de 40 espaços com os mais 

variados pratos, desde os mais tradicionais aos mais 

gourmet. É também aqui que fica a conhecida rua 

Cor-de-Rosa, cheia de bares e restaurantes.

PARQUE DAS NAÇÕES

O Parque das Nações é uma zona “ultra moderna” 

onde está localizada a famosa estação de comboio, 

a Gare do Oriente, uma obra do arquiteto e enge-

nheiro espanhol Santiago Calatrava, e o Ocea-

nário de Lisboa, considerado recentemente “o 

melhor aquário do mundo”. Uma zona criada 

para acolher a Exposição Mundial de 1998 

(também conhecida como Expo ‘98) que hoje 

se apresenta como uma memória viva desses 

tempos. Um grande número de restaurantes e 

bares podem ser encontrados nesta zona ribei-

rinha, bem como escritórios e apartamentos. 

Há também a “popular calçada”, a Alameda 

dos Oceanos, que com mais de 2km de exten-

são é muito escolhida por praticantes de corrida 

e de longas caminhadas, que aproveitam o cli-

ma fantástico de Lisboa para passear e praticar 

desporto. 

AVENIDA DA LIBERDADE

“Se procura roupas de conhecidos designers, a 

Avenida da Liberdade é o sítio onde ir”. Cons-

truída no final do século 19, situa-se entre a 

estação ferroviária do Rossio e o Parque Eduar-

do VII. Aqui encontram-se os melhores hotéis, 

restaurantes e esplanadas, mas também as 

melhores marcas de luxo a nível internacional. 

Em cada lado da Avenida, a calçada portuguesa 

convida a um passeio pelos 2,5 km à sombra das 

acácias e palmeiras. Além de ser ideal para fazer 

compras, é também um dos locais por excelência 

para um final de tarde num rooftop, um brinde 

numa esplanada ou uma saída para assistir a um 

espetáculo.  

GRAÇA E SÃO VICENTE

Tal como Alfama, os bairros da Graça e de São Vi-

cente situam-se na parte mais antiga e “típica” da 

cidade – “onde se concentram as ruas minúsculas 

e as calçadas mais cinzentas, com pouco espaço 

para andar”. São locais que oferecem maravilho-

sas vistas sob o rio Tejo e que guardam pontos 

turísticos “imperdíveis” como o Panteão Nacional 

e a Igreja de São Vicente. “Facto divertido: é aqui 

que acontece a Feira da Ladra, um mercado de 

artigos em segunda mão que decorre todos os 

sábados, onde é possível encontrar verdadeiros 

tesouros ou fantásticos souvenirs”.
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A poucos minutos de Lisboa encontra-se uma 

das mais belas criações arquitetónicas e pai-

sagísticas do Romantismo em Portugal. “Uma 

visão de conto de fadas”, assim é descrito o 

palácio que se situa a quatro quilómetros do 

centro histórico de Sintra. Testemunho ímpar do 

ecletismo do século XIX, o Palácio de Monserrate 

impressiona quem o visita, com os detalhes que 

nos transportam a outros tempos e outras geo-

grafias. São várias as influências visíveis no Pa-

lácio, que combina sugestões góticas, indianas 

e mouriscas, bem como motivos exóticos que 

se prolongam harmoniosamente no exterior. 

Com espécies provenientes de todo o mundo, 

organizadas por áreas geográficas, os espaços 

verdes do Palácio convidam ao descanso, du-

rante a descoberta de um dos mais ricos jardins 

botânicos do País. Foram vários os ilustres que 

PALÁCIO DE MONSERRATE

O EXEMPLO DO ROMANTISMO
Uma das mais belas criações arquitetónicas e paisagísticas do 
Romantismo. Assim é o Palácio de Monserrate que, na vila de Sintra, 
impressiona quem o visita. Motivo de inspiração de ilustres poetas 
e colecionadores de arte, combina influências góticas, indianas e 
sugestões mouriscas, resultado das vivências e histórias que guarda, 
num testemunho ímpar dos ecletismos do século XIX.

Uma visão de conto 
de fadas”, assim é 
descrito o palácio 
que se situa a quatro 
quilómetros do 
centro histórico de 
Sintra

por aqui passaram antes de, em 1949, o Estado 

português ter adquirido a propriedade. A beleza 

inegável da propriedade fez com que, em 1975, 

o Parque e o Palácio de Monserrate tenham sido 

elevados à categoria de Imóvel de Interesse 

Público, integrando-se na Paisagem Cultural de 

Sintra, classificada pela UNESCO como Patrimó-

nio Mundial da Humanidade desde 1995. Já em 

2000, a gestão do monumento foi entregue à 

Parques de Sintra, entidade responsável pela 

intervenção de recuperação e restauro, que 

permitiu a reabertura do Palácio e devolveu o 

esplendor de outrora aos jardins históricos do 

Parque. Um trabalho que fez com que, em 2013, 

o Parque de Monserrate tenha sido premiado 

com um European Garden Award, na categoria 

de “Melhor Desenvolvimento de um Parque ou 

Jardim Histórico”.
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tísticas e plantações ornamentais. Mais tarde, 

Gerad de Visme subarrenda a propriedade a 

William Beckford, que introduziu alguns me-

lhoramentos no edifício e nos jardins, e ali habi-

tou entre 1793 e 1794. Pensa-se que o desvio 

do ribeiro criando a cascata e, ao lado, o Arco 

de Vathek são de sua autoria, bem como o falso 

cromeleque. Contudo é a partir de 1809, quan-

do o poeta britânico, e uma das figuras mais 

influentes do Romantismo, Lord Byron, visita a 

propriedade que este segredo escondido ganha 

uma aura romântica, começando a despertar 

curiosidade e interesse de ilustres personalida-

des. O aspeto sublime da propriedade foi fonte 

de inspiração para o poeta que cantou Monser-

rate na sua obra “Childe Harold’s Pilgrimage” 

(em português, “A Peregrinação de Childe Ha-

rold”), que tornou a quinta num local de visita 

O PALÁCIO
A história de um dos mais belos palácios da Re-

gião de Lisboa remonta ao século XVI, altura em 

que o Hospital Real de Todos os Santos, fundado 

no reinado de D. Manuel I, se servia do arrenda-

mento da Quinta como forma de sustento. Mas 

em 1718, a família Mello e Castro viria a adquirir 

a propriedade e a vinculá-la aos bens da famí-

lia, através de um morgadio que impedia a sua 

venda. No entanto, a neta dos proprietários, D. 

Francisca Xavier de Faro Mello e Castro arren-

da a propriedade a Gerard de Visme em 1789. 

Rico comerciante inglês, de origem francesa, ra-

dicado em Lisboa, estabeleceu um contrato de 

arrendamento por um período de nove anos e 

aí construiu uma casa de campo em estilo neo-

gótico, o primeiro palácio de Monserrate, tendo 

também valorizado os jardins com adições ar-

 Tantas vivências 
e histórias 
guardadas, visíveis 
nas influências 
medievais e 
orientais, tornam 
este num dos 
mais importantes 
exemplos da 
arquitetura 
romântica em 
Portugal
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A CRONOLOGIA 
DE UM PALÁCIO 

1540 – Construção de capela dedicada a 

Nossa Senhora de Monserrate na colina do 

Palácio. A propriedade pertencia então ao 

Hospital de todos os Santos de Lisboa; 

Século XVII – A família Mello e Castro toma o 

aforamento da Quinta de Monserrate; 

1718 – Aquisição da Quinta de Monserrate 

por D. Caetano de Mello e Castro, comenda-

dor de Cristo e Vice-rei da Índia; 

1755 – O terramoto de Lisboa deixa inabitá-

veis as casas da quinta; 

1789 – Gerard de Visme arrenda a quinta 

e constrói um palácio neogótico sobre as 

ruínas da antiga capela; 

1793-1794 – William Beckford arrenda a pro-

priedade, efetua obras no palácio e começa 

a criar um jardim paisagístico;

1856-1863 – Francis Cook sub-roga a Quinta 

em 1856. A aquisição efetiva da propriedade 

acontece em 1863. Projeta de imediato 

a renovação do Palácio e dos Jardins para 

residência de veraneio; 

1949 – O estado português adquire a Quinta 

e a tapada, num total de 143 hectares;

1995 – A UNESCO classifica a Serra de Sintra, 

onde se situa o Parque de Monserrate, como 

Paisagem Cultural-Património Mundial;

2000 – A Parques de Sintra assume a gestão 

do Parque de Monserrate;

2007 – A Parques de Sintra assume a gestão 

do Palácio de Monserrate, entidade respon-

sável pela profunda intervenção de recupe-

ração e restauro que permitiu a reabertura 

do Palácio. 

obrigatória de viajantes estrangeiros, sobretudo 

ingleses, que o descreveram em inúmeros rela-

tos de viagens e o ilustraram em gravuras. Um 

desses famosos visitantes foi Francis Cook, outro 

também muito rico industrial inglês, mais tarde 

agraciado pelo rei D. Luís com o título de Viscon-

de de Monserrate, que sub-rogou a propriedade 

em 1856, encontrando um palácio sem telha-

do nem janelas e com um jardim degradado. 

A aquisição da propriedade por Francis Cook só 

viria a acontecer em 1863, altura em que, com o 

arquiteto James Knowles, foi iniciada a renova-

ção do que restava da casa construída por Ge-

rard de Visme, sendo completada nos anos 60. 

Considerada uma das três maiores fortunas da 

Inglaterra de então, a família Cook pautou-se 

por um gosto requintado, expresso na coleção 

de obras de arte que reuniu e nas residências 

palacianas que mandou edificar, em particular 

a de Monserrate. As duas guerras mundiais e 

a crise financeira de 1929 afetaram irreme-

diavelmente a prosperidade financeira gozada 

pela família, obrigando Francis Cook, bisneto 

do primeiro Visconde de Monserrate, a ven-

der a quinta e os quadros mais valiosos da 

coleção a Saúl Saragga, conhecido comercian-

te de antiguidades lisboeta que, apenas dois 

anos depois, vendeu a propriedade ao Estado 

português. Tantas vivências e histórias guardadas, 

visíveis nas influências medievais e orientais, tor-

nam este num dos mais importantes exemplos 

da arquitetura romântica em Portugal. 

JARDINS DO MUNDO 

Espécies vindas de todo o mundo compõem os 

jardins circundantes do Palácio, graças à interven-

ção do pintor William Stockdale e do mestre jar-

dineiro Francis Burt, mas, acima de tudo, devido 

ao espírito romântico de Francis Cook. Os jardins 

foram desde logo organizados por áreas geográ-

ficas, de onde se destaca o México, refletindo di-

versas origens das plantas e compondo cenários 

ao longo de caminhos, por entre ruínas, recantos, 

lagos e cascatas. Nos diversos jardins que com-

põem o Parque de Monserrate encontram-se 

cenários contrastantes onde por entre caminhos 

sinuosos e em convívio com espécies da região, 

como os medronheiros, os azevinhos e os sobrei-

ros, surgem ancestrais palmeiras e outras árvores 

das regiões tropicais, da Austrália e Nova Zelân-

dia, mas também agaves e yuccas que recriam 

um cenário vindo do México. É uma verdadeira 

viagem pelos cinco continentes através da botâ-

nica do Parque de Monserrate, de onde também 

se destacam as camélias, azáleas, rododendros 

e bambus, evocando assim um jardim do Japão. 
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NOVEMBRO 2017

ASSOCIATIVISMO

ÓRGÃOS SOCIAIS
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
 > Dia 3 de novembro – Conferência do Turismo Outdoor;

 > Dia 4 de novembro – Conferência “Turismo Cidade e Arquitectura”, no Centro 

de Congressos de Lisboa;

 > Dia 6 de novembro – Reunião de Conselho Directivo da Confederação do 

Turismo Português;

 > Dia 12 novembro – 1ª Gala de Fado “A Voz do Operário”;

 > De 15 a 17 novembro – Congresso da AHP, em Coimbra;

 > Dia 29 de novembro – Reunião de Direção;

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO
REVISTA DO TURISMO DE LISBOA
Edição do 167.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 novembro foram feitas as seguintes consultas:

Agências de Viagens e Turismo 22

Alojamento 23

Animação Turística 2

Associações Empresariais e Profissionais 2

Casas de Fado 2

Empresas Produtoras de Espetáculos 2

Equipamentos e Parques Temáticos e de Diversões 1

Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços 4

Gastronomia e Vinhos 2

Museus e Monumentos 1

Outras Modalidades Desportivas 2

Passeios e Circuitos Turísticos 16

Restaurantes 21

Transferes 9

Transportadoras 1

TOTAL 110

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Adesão das seguintes 20 entidades:

 > Corpo Santo Hotel;

 > Empire Lisbon Hotel;

 > Orbitur Guincho;

 > Orbitur Costa da Caparica;

 > Living Tours;

 > Nortravel;

 > Freixo Rent-a-Car;

 > Lisbon Check Inn Hostel;

 > Be Guest – Holiday Rentals;

 > Pesca;

 > The Lingerie Restaurant;

 > Tuk Tuk Tejo;

 > Segway Tejo;

 > Tejo Tours;

 > Turituga;

 > Best Tours;

 > Rexis Tours;

 > Perfumes e Companhia (Loja Rossio);

 > Embassy Niche Perfumery;

 > Moneycall.

Durante o mês de novembro foram enviadas 27 propostas de adesão.

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

publicações Follow Me Lisboa e Revista Turismo de Lisboa.

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

 > Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

 > Revista Follow Me Lisboa;

 > Eventos Associativos em Lisboa;

 > Jantar de Natal – Fórum dos Portugueses;

 > Invitation for World Congress on Public Health Summit 2018 Japan;

 > Recolha de informação associados – Website e App;

 > Exclusive deals for Travel + Leisure’s Operation Vacation;

 > Convocatória e OT para a Assembleia Geral do Turismo de Lisboa.

PROMOÇÃO TURÍSTICA

PROMOÇÃO DO DESTINO – AÇÕES MULTIPRODUTOS 
CANAIS ONLINE
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DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE
 > Adaptação de imagens aos diferentes formatos;

 > Adaptação de textos e hiperligações;

 > Introdução dos PDF 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 – 128

 > Twitter – 75

 > Instagram – 57

VISITAS AO SITE: 318 295

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 – “Grupo Martinhal”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 5 elementos dos seguintes meios de comunicação: 

Suplemento “ReiseZeit”; “Rush4”; “Suddeutsche Zeitung”; “Magazine 

Icon”; “www.littletravelsociety.de”; “www.hauptstadmuth.de”;

>> CHINA – Grupo “Eurail”, em colaboração com o TP. Programa realizado 

em Lisboa. Presentes 7 elementos dos seguintes meios de comunicação: 

Site “Tencent”; Site “iQiyi”; Site “Sina”; Revista “Voyage”; Revista “Travel 

Leisure”;

>> ESPANHA – Freelancer “Juan Antonio Narro”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 2 elementos;

>> ESPANHA – Grupo “Avani”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

7 elementos dos seguintes meios de comunicação: Revista “Yo Dona”; 

Suplemento “Viajes / La Vanguardia”; Suplemento “Viajes /El Mundo”;

>> ESPANHA – Site “el Giroscopio”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 

elemento;

>> ESPANHA – Revista “Qtravel”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos;

>> ESPANHA – Revista “AR”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 elementos;

>> ESPANHA – Revista online “Hola”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>> ESPANHA – Jornal “Voz de Galicia”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>> ESPANHA – “Grupo Arte e Arquitetura”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 5 elementos dos seguintes meios de comunicação: Revista 

“Tu Gran Viaje”; Jornal “La Razón”; Site ”Laventanademanena.es”; 

Suplemento “Destinos”; Revista “Coloralia”;

>> ESPANHA – Freelancer “Juan António Narro”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

>> EUA – Site “I prefer Paris”. Programa realizado em Lisboa e na região de 

Lisboa. Presentes 2 elementos;

>> EUA – “Grupo Martinhal”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

5 elementos dos seguintes meios de comunicação: Blog “Woman’s 

Day”; Blog “Organic Spa”; Blog “Family Fun Canada”; Revista “West 

Jet Magazine”; Revista “Redbook”; Revista “Women’s Health”; Revista 

“Mother Magazine“; Revista “Parents Magazine“;

>> ESPANHA – Revista “20 minutos”. Programa realizado na Região de 

Lisboa. Presente 1 elemento;

>> EUA – Grupo “AVANI”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 6 

elementos dos seguintes meios de comunicação: Revista “New York 

Lifestyles”; Jornal “New York Post”; Revista “West Hollywood Lifestyle”, 

Revista “Robb Report”; Revista “AFAR”; Site “Skift Luxury Newsletter”;

>> FRANÇA – Suplemento “M le Monde». Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>> HOLANDA – Revista “Attitude”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

>> HOLANDA – Site “Bijzonder Plekje”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>> ITÁLIA – Suplemento “Il”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos;

>> POLÓNIA – Freelancer “Elzbieta Miczka”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

>> REINO UNIDO – Revista “Conde Nast Brides”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

>> REINO UNIDO – Revista “Luxury Travel magazine”, em colaboração com 

o TP. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

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

2 elementos;

>> REINO UNIDO – Jornal “The Telegraph”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

>> REINO UNIDO – Revista “Sunday Times Travel”, em colaboração com o 

TP. Programa realizado na Região de Lisboa. Presente 1 elemento;

>> REINO UNIDO – Revista “Gay Star New”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>> ROMÉNIA – “Grupo TAP”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

8 elementos dos seguintes meios de comunicação: TV “Antena 1 – 

Programa “Neata cu Razvan si Dani”; TV “Realitatea”; Revista “Business 

Magazine”; Revista “Evenimentul”;

>> RÚSSIA – Site “Follow me to”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>> SUÉCIA – Revista de bordo “SAS”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>> UCRÂNIA – Programa TV “Heads & Tails”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 8 elementos.
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FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES 
DE VIAGENS
>> BRASIL – Fam trip MMT GapNet. Presentes 85 participantes. 

Programa realizado em Lisboa e Região;

>> BRASIL – Fam trip Azul Viagens. Presentes 14 participantes. 

Programa realizado em Lisboa;

>> BRASIL – Fam trip Hello Brasil. Presentes 13 participantes. 

Programa realizado em Lisboa;

>> BRASIL – Fam trip TAP Stopover. Presentes 15 participantes. 

Programa realizado em Lisboa e Região;

>> ALEMANHA – Fam trip Karisma Travel BTO. Presentes 21 

participantes. Programa realizado em Lisboa e Região;

>> ALEMANHA – Fam trip Best Reisen/Martinhal. Presentes 10 

participantes. Programa realizado em Lisboa;

>> CHINA – Fam trip Hong Kong BA. Presentes 8 participantes. 

Programa realizado em Lisboa e Região;

>> REINO UNIDO – Fam trip Super Break. Presentes 15 participantes. 

Programa realizado em Lisboa e Região;

>> MULTIMERCADOS – Fam trip Turkish Airlines. Presentes 4 

participantes. Programa realizado em Lisboa;

>> ITÁLIA – Fam trip King Holidays TADMC. Presentes 12 participantes. 

Programa realizado em Lisboa e Região.

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES 
DE VIAGENS E OUTROS
>> CHINA – Grupo/Companhias aéreas. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 20 elementos das seguintes companhias: “CAAC”, “AIr 

China”; “China Eastern Airlines”; “China Southern Airlines”; “Hainan 

Airlines”; “Capital Airlines”.

APOIO MEIOS DE COMUNICAÇÃO
>> CHILE – Jornal “La Tercera”;

>> ESPANHA – TV “Antena 3”;

>> FRANÇA – Revista de bordo “Air France”;

>> FRANÇA – Blog “Detour du Monde”;

>> PORTUGAL – TV “SIC”;

>> REINO UNIDO – Jornal “The Times of London”;

>> REINO UNIDO – Revista “Men’s Health”;

>> REINO UNIDO – Site “Benetty Blush”.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS 
INDUSTRY

PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM CERTAMES 
ESPECIALIZADOS DE MI (EIBTM, IMEX FRANKFURT, 
IMEX AMÉRICA E C&IT)
>> IBTM BARCELONA – Realizou-se entre 28 e 30 de novembro, uma das 

maiores feiras, a nível mundial, para a indústria de eventos e congressos 

onde se reúnem 15.500 profissionais do setor de negócios. Presentes 

2 representantes do LCB com 2 agendas de reuniões – cerca de 100 

reuniões realizadas com potenciais clientes para Lisboa.

PROMOÇÃO E APOIO A CONGRESSOS E INCENTIVOS
>> Evento associativo 2020 – Candidatura de Lisboa;

>> Evento corporate 2021 – Candidatura de Lisboa;

>> Evento associativo 2021– Candidatura de Lisboa;

>> Evento associativo 2021 – Candidatura de Lisboa;

>> Conferência AIP 2018 – Candidatura de Lisboa;

>> Urbanismo 2018 – Candidatura de Lisboa;

>> Harvard 2018 – Candidatura de Lisboa;

>> Mice Iberian Forum 2017 – Reuniões com Hosted Buyers;

>> Evento associativo 2018 – Apoio hotelaria.

APOIO A EDIÇÕES EM LISBOA
>> Cochra;

>> Inmarsat;

>> YPHE Conference;

>> SAL;

>> Mice Forum;

>> Web Summit.

APOIO A EDIÇÕES ANTERIORES A LISBOA
>> Pegasus Pegatur;

>> Ruta Quetzal.

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

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>> MERCADO POLÓNIA – Ação iniciativa do nosso associado Buzz. Presentes 9 

buyers. Apoio com atividade;

>> MERCADO HOLANDA – Ação iniciativa do nosso associado Abreu. Presentes 6 

buyers. Apoio com atividade;

>> MERCADO SUÉCIA – Ação iniciativa do nosso associado Eventivos. Presentes 5 

buyers. Apoio com atividade;

>> MERCADO FRANCÊS – Ação iniciativa do LCB. Presentes 13 buyers. 

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

Ação incluiu meio dia de workshop com 15 associados LCB. Organização e 

acompanhamento do LCB;

>> VI – AIR Worldwide.

PROMOÇÃO GOLFE

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

PROMOÇÃO DE OUTROS PRODUTOS

BIRDWATCHING
>> Acompanhamento da campanha de imprensa e online.

PLANO DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDAS

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

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

Feiras do TdP.

WORKSHOPS E ROADSHOWS MI
>> MERCADO FRANCÊS – Ação iniciativa do LCB. Presentes 13 buyers MI. 
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Meio dia de workshop com 13 reuniões agendadas com 15 associados 

LCB. Organização e acompanhamento do LCB.

SUPERINCENTIVOS
LISBOA GOLF COAST

>> FRANÇA – Fam trip Operadores/produto/Associados. Presentes 3 

participantes. Programa realizado em Lisboa e Região.

PROGRAMA DA INICIATIVA 
DAS EMPRESAS

PROGRAMAS COM GRUPOS DE EMPRESAS
>> Envio de lembretes para a entrega dos pedidos de pagamento finais 

até ao dia 7 de dezembro.

PROGRAMAS COM EMPRESAS INDIVIDUAIS
>> Envio de lembretes para a entrega dos pedidos de pagamento finais 

até ao dia 7 de dezembro.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO
>> Acompanhamento da campanha de televisão.

MELHORIA DA INFORMAÇÃO 
E QUALIDADE DE SERVIÇO

PRODUTOS PARA TURISTAS
LISBOA STORY CENTRE: 6.174 VISITANTES

ARCO DA RUA AUGUSTA: 12.891 VISITANTES

EXPERIÊNCIA PILAR7: 8.665 VISITANTES

INFORMAÇÃO TURÍSTICA
TOTAL DE TURISTAS ATENDIDOS: 162.501

LISBOA: 130.654

SINTRA: 29.682

ERICEIRA: 1.403

ARRÁBIDA: 762

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 259

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DE EXPERIÊNCIAS MULTICENTRALIDADE

LISBOA CARD: 13.792 CARTÕES VENDIDOS

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DA CENTRALIDADE DE SINTRA

EQUIPAMENTO “MITOS E LENDAS DE SINTRA”: 344 VISITANTES

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DA CENTRALIDADE DA ARRÁBIDA

ESTRUTURAÇÃO DO PRODUTO, TURISMO DE NATUREZA 
E GASTRONOMIA E VINHOS
>> Reconhecimento Percurso Pedestre Azeitão – Alto do Formosinho (ICNF 

e CM de Palmela, Sesimbra e Setúbal).
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_EMPIRE LISBON 
HOTEL 
Localizado na zona da baixa de Lisboa e perto da 

praça do Martim Moniz, ponto de encontro mul-

ticultural da capital, o Empire Lisbon Hotel dispõe 

de 63 quartos, todos equipados com internet wi-

reless, ar-condicionado e televisão. O design de 

interiores apresenta linhas simples e modernas e 

aposta numa linguagem contemporânea e urbana, 

pensada para proporcionar todo o conforto desejá-

vel. Com boa acessibilidade, o hotel está apenas a 

5 minutos a pé da estação de Metro da Alameda, 

com ligação direta ao Aeroporto. A apenas alguns 

passos da zona histórica da cidade e da Avenida 

da Liberdade, o Empire Lisbon Hotel beneficia ainda 

da proximidade de igrejas, áreas comerciais, su-

permercados e diversos serviços. Fazer parte desta 

“fase de expansão em que Lisboa se encontra” é 

um orgulho para o Empire Lisbon Hotel, razão que 

justifica a adesão a uma entidade “tão conceitua-

da” como a Associação Turismo de Lisboa, com a 

qual pode colaborar na promoção de Lisboa como 

destino de qualidade, tanto a nível turístico como 

empresarial. 

Avenida Almirante Reis, n.º 130, Lisboa

Tel.: 218 100 400

www.empirelisbonhotel.com

_MIRACLE 
HORIZON
A Miracle Horizon é um operador marítimo turís-

tico que realiza cruzeiros no rio Tejo sob a mar-

ca Lisboat e na modalidade de Hop On Hop Off. 

Uma característica que possibilita o embarque 

e desembarque em qualquer cais do percurso – 

Cais da Princesa (junto à Torre de Belém), Doca 

de Santo Amaro (Alcântara), Terminal Fluvial do 

Cais do Sodré – durante a validade do bilhete (24 

horas). Os cruzeiros decorrem entre Belém e o 

Cais do Sodré, e/ou vice-versa, passando pelo 

Terreiro do Paço, bem como outros monumentos 

e pontos de interesse da capital, com a duração 

aproximada de uma hora, o horário dos percur-

sos diferem consoante a época, sendo que, no 

verão, a primeira saída é em Belém às 10h00, 

com a frequência de uma hora. A adesão à As-

sociação Turismo de Lisboa (ATL) explica-se pelo 

facto de a Miracle Horizon reconhecer a ATL como 

um parceiro incontornável e emprenhado no de-

senvolvimento do turismo na Região de Lisboa, 

enquadrando-se a sua atuação nos projetos da 

empresa, que opera no estuário do Tejo como 

operador marítimo-turístico.

Avenida de Berna, n.º 31- 2.º Dto, sala 2, 

Lisboa

Tel.: 913 137 314
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_LISBON CHECK IN 
HOSTEL 
“O sítio ideal para dormir e conhecer pessoas, si-

tuado no centro da cidade e com a melhor relação 

custo-benefício para os backpacker”. Assim se des-

creve o Lisbon Check INN Hostel, que se localiza no 

Marquês de Pombal, uma das mais prestigiadas 

zonas da capital, baseia a sua oferta na estratégia 

“CBS” (Convenience, Clean Bed and Big Smile). Sem 

qualquer custo adicional, este hostel oferece um 

pouco da cultura gastronómica portuguesa, propor-

cionando experiências de degustação de pratos por-

tugueses. Além disso, o Lisbon Check INN Hostel diz 

compreender a dinâmica do seu target e, por isso, 

tenta facilitar todos os processos, desde o momento 

do check-in ao check-out. Considerando que o Turis-

mo em Lisboa tem demonstrado um crescimento 

exponencial nos últimos anos e que todas as uni-

dades hoteleiras têm um papel ativo na divulgação 

de Lisboa enquanto destino turístico, o Lisbon Check 

INN Hostel decidiu juntar-se à Associação Turismo 

de Lisboa (ATL). Por acompanhar as tendências des-

te target “aventureiro”, que opta por viajar com um 

orçamento reduzido tentando experienciar ao máxi-

mo o que cada destino tem para oferecer, e se situar 

num local privilegiado, é com grande satisfação que 

passa a fazer parte do projeto de desenvolvimento e 

promoção da cidade de Lisboa, integrantes da mis-

são e visão da ATL. 

Rua Camilo Castelo Branco, 

n.º 22 – 3.º Esq., Lisboa

Tel.: 916 166 954

_TEJO TURISM
Há quarto anos no mercado, a Tejo Tourism 

promove percursos guiados e temáticos pela 

cidade de Lisboa em tuk tuk 100% elétrico, 

segway e carrinha. Seja qual for o transporte 

escolhido há sempre uma garantia: a de que 

os guias são autênticos apaixonados pela ca-

pital portuguesa, com formação na área de tu-

rismo e lazer, com conhecimentos de história, 

cultura, arte e arquitetura de Lisboa, capazes 

de tornar cada tour num momento único. Pro-

curando acompanhar e responder aos desafios 

e tendências do setor, sempre na perspeti-

va da satisfação dos clientes, a Tejo Tourism 

considera ser este o momento ideal para se 

juntar à Associação Turismo de Lisboa. Desta 

forma, refere a empresa, será possível “be-

neficiar da visibilidade e prestígio” que a ATL 

poderá proporcionar, passando a Tejo Tourism 

a constar transversalmente em diversos meios 

de comunicação.

Rua das Olarias, n.º 35, Lisboa

Tel.: 964 483 321

www.tejotourism.pt
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LISBON ESCAPE HUNT 

EXPERIÊNCIAS 
À REFEIÇÃO
O Escape Hunt Lisboa tem uma nova aventura 

para os seus visitantes. Trata-se dos Escapes 

Dinners, uma atividade temática que conjuga o 

melhor live escape game lisboeta com uma re-

feição que promete ser inesquecível. A aventura 

começa com “pompa e circunstância” num mis-

terioso salão – de copo na mão, os visitantes são 

então informados sobre o desafio que os espe-

ra. Com três aventuras disponíveis em seis salas 

com “tecnologia de ponta”, os Escapes Dinners 

dizem ser para “todos os gostos”. Depois de 

concluída a prova, os visitantes são convidados 

desfrutar de um jantar, que inclui entradas, pra-

to principal, bebidas à discrição, sobremesas e 

café. A atividade tem uma duração total de três 

horas e está disponível para grupos de 16 a 40 

participantes, sendo necessário assegurar reser-

va para o jantar. 

Rua dos Douradores, n.º 16, Lisboa

Tel.: 924 149 160 

www.lisbon.escapehunt.com

O Freeport Lisboa Fashion Outlet apresenta-se 

renovado, com uma maior oferta de moda e uma 

nova praça dedicada à gastronomia. Trata-se do 

resultado de um investimento de 20 milhões de 

euros, que tem por objetivo de potenciar o cres-

cimento do volume de negócios do centro em 

mais de 20% no próximo ano. Este investimento 

permitiu a criação de mais de 35 lojas, onde 

se registou a chegada de marcas como Furla, 

Elisabetta Franchi, Tous, Timberland, Calvin 

Klein Jeans e Underwear e Tumi. Além disso, 

este investimento permite também a criação de 

mais de 170 novos postos de trabalho, estabele-

cendo o centro como um dos maiores polos de 

emprego da região. Além das novas marcas de 

moda internacionais referidas, é também paten-

te o reforço da oferta do segmento infantil com 

marcas como a Knot, Chicco, Pili Carrera, assim 

como do segmento casa com a Textura e a Le 

Creuset a juntarem-se à Zwiling. Já a Samsonite 

reforçou a presença no centro com a abertura de 

um segundo espaço comercial, com uma nova 

loja especializada no segmento rolling luggage. 

Os novos 35 espaços comerciais obtidos com a 

reformulação do espaço permitiram ao Freeport 

totalizar 130 lojas, das quais 10 são espaços de 

restauração. Segundo o centro, o reforço de oferta 

responde às solicitações comerciais existentes e 

que não eram possíveis de satisfazer por falta de 

capacidade de área comercializável, agora ajusta-

da para 31.385 m2. De acordo com Nuno Oliveira, 

diretor geral do Freeport Lisboa Fashion Outlet “a 

reformulação do centro teve por objetivo torná-

-lo no melhor destino de compras de moda em 

Lisboa. O centro está mais do que nunca acolhe-

dor e agradável, sendo a reformulação arquite-

tónica e a profunda intervenção dos espaços co-

muns o mais evidente, mas às quais se junta um 

investimento muito expressivo na sofisticação do 

serviço prestado aos nossos visitantes, permitin-

do a melhor experiencia de compra. A estratégia 

de reforço comercial resultou num mix de marcas 

incomparável e que posiciona o centro como uma 

das mais importantes referências de shopping de 

moda em Portugal”.

Avenida Euro 2004, Alcochete

Tel.: 212 343 501

www.freeport.pt

FREEPORT LISBOA FASHION OUTLET

REMODELAÇÃO COM VISTA 
A CRESCIMENTO  
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O projeto “The Presidential”, desenvolvido em 

parceria entre o Museu Nacional Ferroviário e 

a empresa Trajetórias & Melodias, conquistou o 

Elefante de Ouro para o Melhor Evento Público 

do Mundo do Bea World Festival. “The Presi-

dential” nasceu em 2016 e associa a paisagem 

do rio Douro, património da humanidade, a 

gastronomia e o património ferroviário nacio-

nal através do comboio presidencial, peça in-

tegrante da coleção do Museu. Este comboio, 

cujas carruagens se encontravam dispersas por 

vários pontos do país e a maioria em elevado 

estado de degradação foi alvo de candidaturas 

a fundos comunitários e nacionais realizadas 

pela Fundação Museu Nacional Ferroviário. Com 

a designação “Passeios Presidenciais: Viagens 

turísticas em Comboio Histórico”, o trabalho co-

meçou em 2009, tendo o restauro iniciado em 

2011 e a sua inauguração numa viagem entre 

Lisboa-Santa Apolónia e o Entroncamento ocor-

rido no dia 12 de dezembro de 2013. O restauro 

foi uma aposta da Fundação Museu Nacional 

Ferroviário na criação de condições para a va-

lorização do património Ferroviário Nacional 

enquanto potenciador do desenvolvimento cul-

tural e económico do país, aposta que se tor-

na agora mundialmente reconhecida. Segundo 

o Museu, “desde o primeiro dia que todos os 

esforços foram desenvolvidos para que o pro-

jeto fosse possível, contando “com o apoio da 

EMEF-Empresa de Manutenção de Equipamento 

Ferroviário”. 

Rua Eng. Ferreira de Mesquita, 1A, Entron-

camento

Tel.: 249 130 382

www.fmnf.pt

MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO

MELHOR EVENTO PÚBLICO 
NO BEA WORLD FESTIVAL

HERITAGE AVENIDA LIBERDADE 
HOTEL

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 
DISTINGUE HOTEL 
LISBOETA 
O Heritage Avenida Liberdade Hotel conquistou 

o prémio de Best City Historic Hotel, nos Historic 

Hotels of Europe Awards, cuja cerimónia decorreu 

em Dublin. A atribuição destes prémios realiza-se 

com base nas nomeações feitas através dos votos 

dos clientes e dos seguidores dos Historic Hotels of 

Europe. Nas palavras da chairman dos Historic Go-

tels of Europe, Barbara Avdis, “os vencedores destes 

prémios representam um inspirador grupo de hote-

leiros com propriedades históricas com uma grande 

dedicação à hospitalidade”. 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 exce-

lência. Os Hoteis Heritage Lisboa reúnem unidades 

de charme localizadas no centro histórico de Lisboa, 

em antigas casas ou edifícios históricos. 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
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EVERYTHING IS NEW

FESTIVAL 
CONQUISTA PRÉMIO 
SÊ-LO VERDE
A edição de 2017 do festival NOS Alive, organizado 

pela Everything is New, foi distinguida com o prémio 

Sê-lo Verde, no âmbito do “Programa Sê-lo Verde”, 

uma iniciativa do Ministério do Ambiente, financiada 

pelo Fundo Ambiental, que visa distinguir e apoiar 

um conjunto de medidas emblemáticas distribuídas 

pelos vetores: “Educação”, “Emissões”, “Recursos” e 

“Energia”. O NOS Alive foi vencedor no vetor “Edu-

cação”, na categoria de festivais de grande dimen-

são, com a medida “Incorporação de materiais re-

ciclados e reutilização de materiais”, desenvolvida 

em parceria com a Sociedade Ponto Verde, que tem 

permitido a produção de mesas com material reci-

clado e reutilização das mesmas em várias edições 

do festival, bem como noutros eventos da Câma-

ra Municipal de Oeiras. O “Programa Sê-lo Verde” 

tem em vista incentivar a adoção de boas-práticas 

ambientais, inovadoras e com impacte ambiental, 

social, económico nos grandes eventos de música, 

através do financiamento de medidas verdes a ado-

tar nesses mesmos festivais. O NOS Alive apresen-

tou oito medidas, das quais quatro foram aprovadas 

(por limite máximo de candidaturas aprovadas). 

Rua Pêro da Covilhã, 36, Lisboa

Tel.: 213 933 770

www.everythingisnew.pt

HOTEL FORTALEZA DO GUINCHO 
RELAIS & CHATEAUX

ESTRELA MICHELIN 
NO GUINCHO 
O restaurante do Hotel Fortaleza do Guincho 

Relais & Châteaux mantém a estrela Michelin, 

conquistada em 2011. O anúncio foi feito na 

cerimónia de entrega do Guia Michelin Espanha 

e Portugal 2018, em Tenerife: o Fortaleza do 

Guincho continua entre os eleitos,  sendo hoje 

o restaurante da zona de Lisboa (e o segundo 

no país) com esta distinção há mais tempo. Mi-

guel Rocha Vieira, chef executivo do restaurante, 

assumiu os comandos da cozinha em 2015, e 

manteve a criatividade, a qualidade, e a Estre-

la Michelin, que muito honra toda a equipa do 

restaurante e do hotel. De acordo com o Hotel, 

a oferta gastronómica é, atualmente, focada nos 

produtos portugueses, naturalmente inspirada 

no Oceano Atlântico. 

Estrada do Guincho, Cascais

Tel.: 214 870 491

www.guinchotel.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

NOVOS HORÁRIOS 
NO ELÉTRICO 
O Elétrico de Sintra acaba de adotar o horário 

de inverno, em vigor até 20 de março de 2018. 

Durante todos os dias e numa viagem de quase 

13 quilómetros de um percurso sinuoso entre a 

serra e o mar, de uma viagem que dura cerca de 

45 minutos e onde os passageiros podem usu-

fruir de carruagens abertas ou fechadas. O Elé-

trico de Sintra, um dos ex-libris da região, surgiu 

em 1904 para preencher a necessidade de ligar 

a vila à Praia das Maçãs e, hoje, funciona como 

um transporte turístico, continuando a fazer a li-

gação entre a Vila de Sintra e a Praia das Maçãs. 

Largo Dr. Virgílio Horta, Sintra

Tel.: 219 238 500

www.cm-sintra.pt



TU
RISM

O
 D

E LISB
O

A
  |   

47

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

46

Market Place | M | Market PlaceM Market Place | M
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

47

HARD ROCK CAFÉ

CONCERTOS 
INFANTIS EM LISBOA 
Espetáculos musicais para crianças dos 3 aos 

10 anos são a nova proposta do Hard Rock Café 

Lisboa. Trata-se de um programa musical, com 

pequeno-almoço incluído e uma banda sonora 

que promete animar toda a família. A decorrer 

no primeiro domingo de cada mês, até março de 

2018, o projeto pretende proporcionar aos mais 

pequenos uma experiência “de gente grande”, 

num espaço family friendly, com inspiração 

americana. Para isso, o Hard Rock Café Lisboa 

abre portas às 09h30, para um pequeno-almoço 

“digno de uma estrela de rock”, e, pelas 10h30, 

começa o espetáculo com a atuação de uma 

banda infantil preparada para animar “as exi-

gentes rock stars de palmo e meio”. Adianta o 

Hard Rock Café Lisboa que entre originais, músi-

cas da Disney e de conhecidos desenhos anima-

dos, são muitas as canções que permitirão aos 

mais pequenos cantar e dançar numa manhã 

verdadeiramente inesquecível. Os bilhetes para 

os Concertos Infantis estão disponíveis no site do 

Hard Rock Café Lisboa. 

Avenida da Liberdade, Lisboa

Tel.: 213 245 280

www.hardrock.com

PARQUES DE SINTRA – MONTE DA LUA

COLEÇÃO DO 
VISCONDE DE 
MONSERRATE 
EM SINTRA 
A Parques de Sintra apresenta, no Palácio de Mon-

serrate, a exposição “Monserrate Revisitado – A 

Coleção Cook em Portugal”, no ano em que se ce-

lebram os 200 anos do nascimento de Sir Francis 

Cook (1817 – 1901). As peças da coleção de arte da 

Família Cook regressam ao Palácio de Monserrate, 

integrando uma exposição temporária que procu-

ra dar a conhecer a dimensão cultural do primeiro 

Visconde de Monserrate e o conjunto de obras de 

arte que este reuniu. Depois de terem sido disper-

sas em 1946, volta agora a ser possível admirar nas 

diversas salas do palácio um conjunto de mais de 

meia centena de obras, muitas delas identificadas 

em acervos públicos e privados, e emprestadas 

temporariamente. A integrar a mostra encontra-se 

o relevo do Renascimento da autoria do escultor flo-

rentino Gregorio di Lorenzo, recentemente adquirido 

pela Parques de Sintra. O acesso à exposição está 

incluído no bilhete de visita ao Parque e Palácio de 

Monserrate, todos os dias das 10h00 às 18h00.

Parque de Monserrate, Sintra

Tel.: 219 237 300

www.parquesdesintra.pt

CASTELO DE SÃO JORGE

TERTÚLIAS 
DE INVERNO 
NO CASTELO 
O Castelo de São Jorge apresenta um programa 

repleto de atividades dedicadas à história do 

monumento, com destaque para as Tertúlias de 

Inverno. No segundo domingo de janeiro e de 

fevereiro, promove-se uma abordagem singu-

lar do património do Castelo de São Jorge, de 

descoberta de outros patrimónios que, segundo 

a organização, “raramente são abordados, quer 

por as suas evidências dificilmente serem des-

codificadas sem o contributo de especialistas, ou 

por simplesmente não lhes darmos importância 

como objetos culturais”. As visitas de exploração 

são, por isso, orientadas por especialistas – uma 

geóloga, uma restauradora e um arqueólogo – 

que mostram aos participantes um outro Castelo 

de São Jorge. 

Rua de Santa Cruz, Lisboa 

Tel.: 218 800 620

www.castelodesaojorge.pt
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PALÁCIO FRONTEIRA

CICLO PROMOVE 
ANÁLISE DE FILMES 
E LIVROS 
O que acontece quando o mundo do livro, da leitura 

e da escrita se cruza com o mundo da imagem em 

movimento, ou seja, com o cinema? Esta é a pro-

posta do mini-ciclo “O Livro dentro do filme”, que 

consiste na visualização de dois filmes cuja intriga 

gira em torno do encontro entre a palavra e a nar-

rativa cinematográfica. O mini-ciclo conta com duas 

sessões, entre as 19h00 e as 21h00, que incluem a 

visualização do filme e uma sessão de comentário 

e de diálogo sobre o mesmo com os presentes. O 

primeiro encontro está marcado para 10 de janeiro, 

com a visualização do filme “As minhas Tardes com 

Margueritte” (La Tête en Friche),  realização de Jean 

Becker (2010), filme inspirado no romance homó-

nimo de Marie-Sabine Roger. O segundo momento 

decorrerá a 24 de janeiro com a visualização de “O 

Escritor Fantasma” (The Ghost Writer), realização de 

Roman Polanski (2010), inspirado no romance ho-

mónimo de Robert Harris.

Largo São Domingos Benfica, n.º 1, Lisboa 

Tel.: 217 784 599

www.fronteira-alorna.pt

Conhecer as técnicas tradicionais da gravação de 

pele, do papel marmoreado ou da passamanaria 

vai ser possível no Mercado do Bairro Alto, já a 

partir de janeiro. Os mestres que trabalham 

nas 18 oficinas criativas da Fundação Ricardo 

Espírito Santo Silva vão partilhar os seus sa-

beres com todos os curiosos. Para isso, basta 

fazer inscrição e pelo preço de entre 20 e 25 

euros, aprende-se alguns dos segredos dos 

ofícios mais antigos. 

Museu de Artes Decorativas Portuguesas

Largo das Portas do Sol, n.º 2, Lisboa 

Tel.: 218 814 600

www.fress.pt

DOIS OUROS E DUAS 
PRATAS PARA A 
COMUNICAÇÃO 

A TAP Portugal foi distinguida com dois ouros e duas 

pratas na 13.ª cerimónia anual dos Prémios Eficácia, 

promovidos pela APAN – Associação Portuguesa de 

Anunciantes, que decorreu na Reitoria da Universi-

dade Nova de Lisboa. A campanha de lançamento 

do programa Portugal Stopover ganhou o Ouro nas 

categorias “Internacionalização e Restantes Ser-

viços” e “Administração Pública”. Já a campanha 

Ponte Aérea Guerrilha venceu a Prata nas categorias 

“Utilização Criativa de Meios e Restantes Serviços” 

e “Administração Pública”. Ambas as campanhas 

foram desenvolvidas para a TAP Air Portugal pelas 

agências portuguesas UM, Reprise Media e Fullsix. 

Para a diretora de Marketing da companhia, Paula 

Canada, “este é mais um reconhecimento do tra-

balho que tem sido desenvolvido pela TAP para 

criar novos produtos e comunicá-los da forma mais 

eficaz e criativa” aos clientes. “O Portugal Stopover 

– que permite aos passageiros de passagem por 

Portugal ficar até 5 noites no nosso país sem custos 

adicionais no bilhete – e a Ponte Aérea – que oferece 

em média 18 voos por dia entre Lisboa e o Por-

to – são dois dos produtos-estrela da Companhia e 

orgulha-nos muito receber estes prémios”, conclui. 

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

Lisboa 

Tel.: 218 415 000

www.tap.pt

FUNDAÇÃO RICARDO DO ESPÍRITO SANTO SILVA

APRENDER OFÍCIOS TRADICIONAIS 
COM OS MESTRES
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MAAT - MUSEU DE ARTE, ARQUITE-
TURA E TECNOLOGIA

LISBOA INTEGRA 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE FILMES 
Até 30 de abril, o MAAT – Museu de Arte, Arqui-

tetura e Tecnologia integra, pelo segundo ano 

consecutivo, o Artists’ Film International, um 

programa dedicado à exibição de vídeos, filmes 

e animações realizados por artistas de várias 

zonas do mundo. Iniciada pela Whitechapel Gal-

lery (Londres), a rede reúne 16 instituições que 

todos os anos selecionam uma obra de um ar-

tista de relevo no seu país, partilhando-a com as 

restantes entidades parceiras. Em diálogo com 

a maquinaria industrial da Sala das Caldeiras, a 

exposição apresenta um conjunto de filmes em 

torno do conceito de “colaboração”. Além de 

obras que resultam de colaborações entre ar-

tistas e outros criadores, são também exibidos 

filmes que testemunham a renovada atualidade 

e potencial de experiências colaborativas num 

momento de erosão das estruturas sociais, po-

líticas e económicas. A exposição pode ser vista 

todos os dias, exceto às terças-feiras, das 11h00 

às 19h00. 

Av. Brasília, Central Tejo, Lisboa 

Tel.: 210 028 130

www.maat.pt

A Companhia do Chapitô, que celebra em 2018 

o 22.º aniversário, prepara-se para levar a cena 

a peça “Hamlet”. Trata-se de uma nova criação 

coletiva da Companhia, que explora o estilo de 

comédia visual e física que convida à imagina-

ção do público – uma fórmula muito própria da 

Companhia, que lhe tem valido reconhecidos 

aplausos em palcos de todo o mundo e uma sé-

rie de prémios dentro e fora de portas, não fosse 

também este um dos elencos mais internacio-

nais que adapta as suas criações para português, 

inglês e espanhol. 

Transformar a tragédia em comédia, valorizan-

do-a pelo seu poder de questionar todos os 

aspetos da realidade física e social, tem sido 

um dos objetivos da Companhia do Chapitô. E 

as peças de Shakespeare apresentam-se indica-

das para isso. “Hamlet”, complexa e intensa, é 

a obra mais longa e uma das mais representa-

das do escritor e dramaturgo inglês constituindo, 

por isso, “um enorme desafio” para a Compa-

nhia encontrar uma maneira original de contar 

esta história. Passada na Dinamarca, a tragédia 

shakespeariana conta a história de como o Prín-

cipe Hamlet tenta vingar a morte de seu pai, Ha-

mlet, o Rei, assassinado por Cláudio, seu irmão, 

que o envenenou e em seguida tomou o trono, 

casando-se com a Rainha. Entre a loucura real e 

a loucura fingida, “Hamlet” explora temas como 

a traição, vingança, incesto, corrupção e morali-

dade. Com direção de José Carlos Garcia e Cláu-

dia Nóvoa e interpretação de Jorge Cruz, Susana 

Nunes, Patrícia Úbeda e Ramon de Los Santos, 

“Hamlet” estreia a 18 de janeiro às 22h00 no 

Chapitô e ficará em cena até 4 de fevereiro, de 

quinta a domingo. Desde a sua formação, em 

1996, a Companhia já produziu 35 criações ori-

ginais, apresentadas em Portugal e um pouco 

por todo o mundo: Alemanha, Argentina, Brasil, 

Cabo Verde, China, Colômbia, Costa Rica, Eslo-

váquia, Espanha, E.U.A., Finlândia, França, Irão, 

Itália, Noruega, Rússia, Suécia e Uruguai.

Costa do Castelo, 1/7, Lisboa

Tel: 218 855 550

www.chapito.org

CHAPITÔ

COMPANHIA APRESENTA HAMLET 
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WELCOME TO 
BROADWAY 

A Broadway Symphony Orchestra apresenta um 

programa que irá entusiasmar todos os amantes 

de musicais com as melodias que ajudaram a 

consagrar alguns dos musicais mais premiados 

e populares da história dos musicais. “Mamma 

Mia”, “Grease”, “Chicago”, “Fame”, “Singing in 

The Rain”, “Moulin Rouge”, “Cats”, “West Side 

Story”… Desfrute de um percurso único pelos 

grandes musicais da Broadway.

Coliseu de Lisboa, Rua das Portas de 

Santo Antão, 96, dia 13 de janeiro, às 

18:00. Entradas: entre 29 e 39 euros. Mais 

informação em: www.coliseulisboa.com

CARLA BRUNI 

Carla Bruni está de regresso Lisboa para digres-

são de “French Touch”, o 5.º álbum de estúdio. 

Inteiramente dedicado a versões de músicas 

icónicas, este disco conta com a produção de 

David Foster. “Enjoy the silence” de Depeche 

Mode, “Miss You” dos Rolling Stones e “Crazy” 

da Patsy Cline, são aqui interpretados pela voz 

da cantora com uma roupagem minimalista. Do 

alinhamento fazem parte muitos outros temas, 

como “Highway to Hell”, dos AC/DC, ou “Per-

fect Day”, de Lou Reed, aos quais foi dado este 

“French Touch”. 

Coliseu de Lisboa, Rua das Portas de 

Santo Antão, 96, dia 25 de janeiro, às 

21:30. Entradas: entre 9 e 70 euros. Mais 

informação em: www.coliseulisboa.com

PARTIDA DA FAMÍLIA 
REAL PARA O BRASIL
A pintura de Nicolau Delerive que representa 

o embarque em Belém a 29 de novembro de 

1807 da Família Real Portuguesa para o Brasil, 

está patente no Museu Nacional dos Coches. A 

partir desta obra, é possível seguir a viagem que 

transferiu pela primeira vez a capital de um es-

tado europeu para dos limites continentais. Nes-

ta exposição, aborda-se como decorreu a estadia 

da Corte Real no Rio de Janeiro entre 1808 e 

1821, o contraste entre culturas tão diversas e 

o desenvolvimento económico e político desta 

ex-colónia que, a partir de 1815, foi elevada a 

reino unido ao de Portugal e dos Algarves e que 

em breve se tornaria um império independente.

Museu Nacional dos Coches, Av. da 

Índia n.º 136, até 3 de junho, das 10:00 

às 18:00. Entradas: adultos, 8 euros; 

estudantes e sénior, 4 euros; grátis até 

aos 12 anos. Mais informação em: www.

museudoscoches.gov.pt

 

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:



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Belem_Monumental_RTL.pdf   2   14-12-2017   18:25:08



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Lisboa_card_Rev_Turismo_Jul_2017.pdf   1   20-07-2017   18:48:07




