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4  EDITORIAL
Por Lisboa. É esta a grande prioridade dos corpos sociais da ERT-RL, agora 
eleitos, e que tomam posse da associação num momento em que a 
Cidade e a Região de Lisboa enfrentam novos desafios, mas também 
novas oportunidades. A verdade é que a capital continua a afirmar-se 
como destino, e a comprovar a validade das opções até agora feitas. 

5  NACIONAL
Os desafios que se colocam à Região de Lisboa do ponto de vista turístico 
estão em foco nesta rubrica, com as notícias do setor a atestarem o 
dinamismo da cidade e dos seus agentes.

11  VISITA GUIADA
O Palácio Marquês da Fronteira é o protagonista desta rubrica, com a 
assessora Vanda Anastácio a identificar cinco razões para uma visita a um 
espaço repleto de história.

 12  BOLETIM INTERNO
A Experiência Pilar 7 – Centro Interpretativo Ponte 25 de Abril cumpre 
um ano. E o balanço é positivo. Os números falam por si: quase 87 mil 
visitantes.

14  TENDÊNCIAS
O que está a mudar no setor do turismo? É a esta questão que 
respondem vários interlocutores internacionais, tendo em comum a 
identificação de consumidores com elevadas expectativas.

16  ENTREVISTA
A diretora-geral do Neya Lisboa Hotel, Sara Freire, apresenta a estratégia 
“carbono zero” desta unidade que se diferencia pela aposta na 
sustentabilidade ambiental, económica e social.

32  LISBOA VISTA DE FORA
A blogger Pamela Chieffallo esteve em Lisboa e partilha com os leitores 
de Travel Like a Chieff as suas experiências em três dias na cidade, 
propondo um “roteiro perfeito”.

34  TESOUROS
Uma ponte entre o passado e o presente de Sesimbra. É assim a 
Fortaleza de Santiago, o tesouro desta edição, que começou por ter 
funções militares e hoje é casa de cultura.

36  POSTAL DE LISBOA
A responsável pela Moda Lisboa, Eduarda Abbondanza, traça um roteiro 
pela “sua” Lisboa, com paragens nos miradouros e na beira-rio, naquela 
que define como uma cidade cosmopolita e multicultural.

42  MARKET PLACE
Nesta rubrica damos as boas-vindas aos novos associados da ATL, ao 
mesmo tempo que apresentamos as novidades do setor, do ponto de 
vista da hotelaria e restauração, da cultura e do entretenimento.
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Multifacetada e com encantos vários, Lisboa é 

uma cidade cujo desfrute pode ser ainda poten-

ciado por uma perspetiva diferente, como é o 

caso da oferecida pela Experiência Pilar 7 – Cen-

tro Interpretativo da Ponte 25 de Abril. Inaugura-

da há um ano, a atração, enriquecedora da ofer-

ta turística do destino, revelou-se um sucesso, 

tendo sido visitada por cerca de 87 mil pessoas, 

de 51 nacionalidades e quatro continentes. Os 

números falam por si e atestam a atratividade 

deste novel e desafiante spot de Lisboa. Mais do 

que “contar” a história da construção da Ponte 

25 de Abril, a Experiência Pilar 7 permite ao visi-

tante um outro olhar sobre a estrutura em si e a 

capital portuguesa, uma cidade que tem sempre 

algo mais para surpreender o visitante.

Mas, muito embora o afluxo turístico seja en-

grandecedor, Lisboa não é apenas um destino 

para visitar. É também uma cidade para se viver 

e uma das melhores, segundo a opinião avisada 

da unidade de investigação do jornal The Eco-

nomist. Num ranking global de 140 metrópo-

les, a capital portuguesa fica à frente de cidades 

como Nova Iorque e Roma, apenas para nomear 

algumas. Uma classificação que é tudo menos 

subjetiva, pois leva em linha de conta fatores 

como a estabilidade, a cultura e o ambiente e 

as infraestruturas. 

Mais uma boa notícia, pois. Tal como é o fac-

to de Lisboa se estar a consolidar no panorama 

internacional como anfitriã da comunidade ma-

rítima global. Prova disso é a confluência, neste 

mês de setembro, de eventos como o Seatrade 

Cruise Med e o Oceans Meeting, mais uma vez 

O NOSSO MELHOR 
POR LISBOA

E  | Editorial

a atestar a aposta certeira na ligação ao rio e ao 

mar e na revitalização do Porto de Lisboa, no-

meadamente com o novo terminal de cruzeiros.

A terminar, uma referência aos recém-eleitos 

corpos sociais da Entidade Regional de Turismo 

da Região de Lisboa (ERT-RL), que cumprimento 

na pessoa do seu presidente, Vitor Costa, dei-

xando votos de sucesso na missão de valorizar 

e desenvolver as potencialidades turísticas da 

Área Regional de Turismo de Lisboa. Crescer em 

conjunto de forma equilibrada – envolvendo a 

cidade de Lisboa, destinos consolidados e outros 

menos desenvolvidos turisticamente, mas com 

potencialidade – continuarão a ser, tal como até 

aqui, objetivos da ERT-RL, cujo percurso se tem 

caraterizado por uma bem-sucedida visão es-

tratégica e concertada entre entidades públicas 

e privadas. Transformar recursos em produtos 

turísticos de eleição e promovê-los direcionada-

mente está na base do crescimento sustentado 

da região, reconhecida como motor do turismo 

nacional. E é assim, com imenso orgulho, fru-

to do muito trabalhado desenvolvido, que po-

demos afirmar hoje que Lisboa é uma marca 

consolidada e de grande prestígio, referida in-

ternacionalmente como exemplo. Mas o muito 

já alcançado não é razão para abrandarmos esta 

caminhada, pelo contrário. Estimula-nos a pros-

seguir o trabalho e, como sempre, a dar o nosso 

melhor por Lisboa.
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A EXPERIÊNCIA 
DO PILAR 7 RECEBEU 87 MIL 

VISITANTES NUM ANO

LISBOA CAPITAL 
DA COMUNIDADE 

MARÍTIMA MUNDIAL

ERT-RL- VALORIZAR 
E DESENVOLVER AS 
POTENCIALIDADES 

TURÍSTICAS DA ÁREA 
REGIONAL DE TURISMO 

DE LISBOA

José Luís Arnaut
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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ERT-RL: POSSE DOS CORPOS SOCIAIS 2018-2023

VITOR COSTA ELEGE QUATRO 
PRIORIDADES PARA NOVO MANDATO

O funcionamento do modelo vigente da estra-

tégia para a região, o impacto do atual número 

de turistas e as acessibilidades aéreas são qua-

tro questões que marcam a atualidade e com 

as quais a Entidade Regional de Turismo da Re-

gião de Lisboa (ERT-RL) terá de lidar no próximo 

mandato. Este é o entendimento do diretor-geral 

da Associação Turismo de Lisboa (ATL), Vitor Costa, 

manifestado na posse dos novos corpos sociais, dia 

14 de setembro, no Ask Me Arrábida, em Setúbal.

No discurso de tomada de posse, o presidente ree-

leito deixou a nota de que que este mandato é ini-

ciado com um espírito “muito otimista”, aproveitan-

do ainda para relembrar os parceiros com os quais 

a ERT-RL tem trabalhado e vai continuar a trabalhar. 

“Sabemos quem são os nossos parceiros e para 

quem temos que trabalhar: os Municípios, que são 

os nossos principais acionistas; o Governo, em par-

ticular a Senhora Secretária de Estado do Turismo, e 

as suas instituições, com natural destaque para o Tu-

rismo de Portugal; e o tecido económico, as empre-

sas do turismo nas suas diversas áreas, na hotelaria, 

no alojamento local, na restauração, na animação e 

na cultura”, referiu Vitor Costa. A todos estes parcei-

ros, o presidente garante que podem contar com o 

trabalho, com a experiência e com o “espírito crítico 

construtivo” dos novos corpos sociais da ERT-RL.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO SETOR 
TURÍSTICO ATUAL 

A regionalização turística, a estratégia para a re-

gião, o debate sobre o “excesso de turismo” e as 

acessibilidades aéreas tiveram especial destaque no 

discurso de Vitor Costa, de forma a “fazer balanços e 

perspetivar o futuro”.

Relativamente à regionalização turística, o presiden-

te da ERT-RL referiu que tem sido retirada a autono-

mia e intervenção às entidades regionais e que a 

relação entre o Estado e as Regiões se tem vindo a 

transformar numa relação de “tutela/tutelado, privi-

legiando-se o controlo, em vez da parceria”.

Neste sentido, afirmou que esta situação merece 

uma reflexão. “Na nossa visão, o turismo regional 

é um elemento fulcral para o desenvolvimento tu-

rístico e, por isso, a organização regional, nomea-

damente através das entidades e das agências re-

gionais, deve ser dignificada e valorizada como um 

parceiro essencial do Estado e dos seus organismos 

e da estrutura empresarial”, defendeu.

No que concerne à estratégia para o turismo na re-

gião de Lisboa, Vitor Costa recordou a estratégia 

assumida há cinco anos, aquando das eleições 

para o mandato anterior. “Essa estratégia passa-

va pelo fortalecimento da marca Lisboa, pelo de-

senvolvimento e promoção de mais conteúdos, 

a que chamamos um mosaico de experiências, 

e pelo reconhecimento, afirmação e reforço de 

cinco centralidades: Lisboa – com âmbito mais 

vasto que a cidade –, Sintra, Cascais, Arrábida e 

Arco do Tejo”, relembrou. O diretor da ATL afir-

mou que os resultados da estratégia são visíveis, 

através do aumento da capacidade de atração 

de Lisboa. Por outro lado, reconheceu que nem 

todas as áreas têm beneficiado do turismo e que 

ainda há freguesias na cidade de Lisboa e muni-

cípios da região de Lisboa que não têm concen-

tração turística, ou oferta de alojamento, apesar 

de terem recursos importantes e merecedores 

de serem explorados.

Relativamente ao “excesso de turismo”, ou 

“turistificação”, que tem sido debatido nos 

últimos tempos, manifestou a opinião de 

que está ligado a “questões mal resolvidas 

na sociedade”, tais como o direito à habi-

tação, o trabalho com direitos e com digni-

dade, a qualidade dos serviços públicos e a 

adequação dos transportes públicos. Contu-

do, sustentou que estes são “fenómenos que 

o turismo ajuda a evidenciar, mas que não 

são  pegadas do turismo”. Argumentou, aliás, 

que o turismo gera exatamente o contrário, 

nomeadamente, “recursos económicos, em-

prego e meios que podem ajudar a resolver 

estes males da nossa sociedade, desde que 

sejam adotadas políticas setoriais corretas e 

feitos investimentos a nível local, regional e 

central”.

Por último, Vitor Costa abordou a acessibilida-

de aeroportuária. A atual situação do aeropor-

to é considerada insustentável e vista como 

uma grave condicionante ao desenvolvimento 

do turismo, sendo que as infraestruturas exis-

tentes são inadequadas. Neste ponto foi feita 

referência ao aproveitamento da base aérea 

do Montijo, em complemento ao aeroporto da 

Portela, que tem sido apontada como a única 

solução por vários responsáveis governamen-

tais, mas que continua a aguardar uma reso-

lução. “No momento em que a solução devia 

estar a ser inaugurada, ainda estamos à espe-

ra da decisão”, frisou o presidente.
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ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT

LISBOA NO RANKING DAS MELHORES 
CIDADES PARA SE VIVER
Em 140 cidades, Lisboa é considerada a 54.ª melhor 

cidade para se viver, de acordo com o estudo “The 

Global Liveability Report” da Economist Intelligence 

Unit. A capital portuguesa subiu, assim, dois lugares 

no ranking, comparativamente ao ano anterior, e 

ficou à frente de cidades como Nova Iorque, Roma, 

Pequim e Moscovo.

Ao considerar apenas as melhores cidades euro-

peias para se viver, Lisboa ocupa a 26.ª posição, 

ultrapassando, por exemplo, Londres.    

Para elaborar o ranking, o estudo avaliou a quali-

dade de vida em quase centena e meia de cidades 

a nível mundial, e considerou cinco categorias, no-

meadamente: “estabilidade”, “cultura e ambiente”, 

“serviços de saúde”, “infraestruturas” e “educação”. 

Este ano, a lista é liderada por uma cidade europeia, 

o que acontece pela primeira vez: Viena. A capital 

austríaca destronou a australiana Melbourne, que 

ocupava o primeiro lugar há sete anos consecutivos 

e que passou, agora, para segundo lugar. 

O operador alemão Tui Cruises escolheu Lisboa 

para batizar o navio de cruzeiros da nova gera-

ção “Mein Schiff 2”, revelou o Porto de Lisboa. 

Esta é a primeira vez que as águas lisboetas são 

escolhidas para o batismo de um navio de cru-

zeiros de última geração, e vai acontecer no dia 

9 de fevereiro de 2019, quando o “Mein Schiff” 

escalar a capital portuguesa na rota inaugural, 

que ligará Bremerhaven a Las Palmas de Gran 

Canaria, com escalas em La Corunha, Leixões, 

Lisboa, Cádis e Arrecife.

O novo navio, que vai ser construído na Finlân-

dia, tem capacidade para 2.894 passageiros e mil 

tripulantes e vem juntar-se ao “Mein Schiff 1”, 

batizado em maio deste ano, em Hamburgo, e 

que chegou a Lisboa, pela primeira vez, este mês.

“A Administração do Porto de Lisboa e a Lisbon 

Cruise Port congratulam-se com a escolha, pela 

primeira vez, da cidade de Lisboa para o batismo 

de um navio de cruzeiros acabado de sair de 

estaleiro, o que destaca a importância crescente 

da capital portuguesa como centro de cruzeiros”, 

referiu o Porto de Lisboa, em comunicado.

PORTO DE LISBOA

ACOLHE BATISMO 
DE NAVIO 
DE CRUZEIROS 
DA NOVA GERAÇÃO

A TAP foi distinguida como “Favorite Airline in 

Europe”, nos Trazee Travel Awards 2018, atribuí-

dos pela revista digital norte-americana Trazee 

Travel. 

A concurso estavam mais quatro companhias 

aéreas, que foram selecionadas através do voto 

online de leitores e colaboradores da revista, 

que há quatro anos premeia os melhores do 

setor do turismo, a nível mundial. Considerando 

que a publicação se dedica a viajantes dos 18 

aos 35 anos de idade, este prémio vem reforçar 

o compromisso que a TAP tem vindo a assumir, 

ao adotar um posicionamento cada vez mais 

próximo do público jovem e procurando ir ao 

encontro das suas necessidades e motivações. 

AVIAÇÃO

TAP ELEITA “FAVORITE AIRLINE IN EUROPE”
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As receitas turísticas cresceram quase 14% no 

primeiro semestre deste ano, face ao mesmo 

período de 2017, tendo atingido os 6,9 mil mi-

lhões de euros, segundo dados divulgados pelo 

Banco de Portugal.

Em junho, de acordo com os mesmos dados, as 

receitas da atividade turística subiram 13,6% face 

ao mesmo mês do ano anterior, chegando aos 1,43 

mil milhões de euros.

Tendo em consideração o primeiro semestre de 

2018, foram os meses de fevereiro, março e maio 

que apresentaram as subidas mais expressivas, 

16,1%, 20,3% e 19,5%, respetivamente. Em ter-

mos de mercados, os que mais cresceram nos pri-

meiros seis meses do ano foram a Irlanda (33,7%), 

Itália (20,6%), Estados Unidos (18,5%) e Bélgica 

(17,2%).

Embora as receitas turísticas tenham revelado uma 

variação positiva a dois dígitos, o ritmo de cresci-

mento do número de hóspedes e de dormidas foi 

bastante mais ligeiro. Os estabelecimentos hotelei-

ros nacionais receberam 9,6 milhões de hóspedes, 

no primeiro semestre do ano, o que representa uma 

subida homóloga de 2,6%; já nas dormidas, o au-

mento foi de 0,5%, o que significa um total de 25,3 

milhões de dormidas. Através destes dados, con-

clui-se que os operadores do setor turístico estão, 

não só, a faturar mais, como estão também a faturar 

mais em meses que são considerados de época 

baixa. Neste primeiro semestre, março e maio fo-

ram os meses que registaram as maiores subidas 

homólogas das receitas, em ambos os casos de 

cerca de 20%.

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes 

Godinho, citada no comunicado, afirma que os 

números revelam que o turismo continua em 

crescimento, sublinhando que o ritmo das receitas 

significa que o país está “a crescer em valor, conse-

guindo atrair turistas que gastam mais”. “Portugal 

está cada vez mais a afirmar-se pela qualidade e 

diversidade da oferta e por ser um destino para 

todo o ano”, conclui Ana Mendes Godinho.

SETOR

RECEITAS TURÍSTICAS AUMENTARAM 
NO PRIMEIRO SEMESTRE

Lisboa foi a cidade portuguesa mais procurada 

pelos viajantes espanhóis, britânicos, alemães, 

italianos e holandeses, entre 15 de junho e 15 

de agosto, revelou o motor online de procura de 

voos e hotéis Jetcost. Os dados mostram ainda 

que a capital portuguesa foi também a preferi-

da dos portugueses, e a segunda mais procura-

da pelos franceses.

Estas conclusões foram conseguidas através 

da análise das procuras efetuadas na internet, 

o que, de acordo com a Jetcost, “permite que 

os resultados conseguidos sejam muito fiáveis, 

pois têm como base procuras reais e não son-

dagens”.

“Não é nenhuma surpresa que a capital seja 

o destino mais procurado pelos europeus, em 

Portugal”, afirmou um porta-voz da Jetcost, em 

comunicado. “Lisboa é uma cidade com muito 

encanto, uma excelente gastronomia e os lis-

boetas acolhem bem todo o tipo de turistas. 

Nisso parecem concordar todos os europeus e 

os portugueses”, concluiu.

FÉRIAS DE VERÃO

LISBOA NAS 
PREFERÊNCIAS 
DOS EUROPEUS
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AIRBNB

2,6 MILHÕES DE EUROS 
EM RECEITAS DE TAXA TURÍSTICA 
A plataforma online de alojamento Airbnb en-

tregou à Câmara de Lisboa mais de 2,6 milhões 

de euros provenientes da taxa municipal turís-

tica cobrada, em nome dos anfitriões, durante 

os primeiros seis meses de 2018.

A coleta e entrega das receitas de taxa tu-

rística surge na sequência de um acordo ce-

lebrado entre a Airbnb e a cidade de Lisboa, 

em 2016, que visa “promover uma partilha 

de alojamento responsável e simplificar a 

cobrança do imposto turístico para todos, em 

benefício dos residentes”, referiu a empresa, 

em comunicado. Assim, a taxa começou a 

ser aplicada em janeiro desse ano sobre as 

dormidas de turistas nacionais e estrangeiros 

nas unidades hoteleiras e de alojamento local, 

sendo cobrado um euro por noite até um má-

ximo de sete euros.

Para o country manager da Airbnb Marketing 

Services para Portugal e Espanha, Arnaldo 

Muñoz, esta plataforma online de alojamento 

“torna também mais fácil para os anfitriões 

pagar a sua justa parte dos impostos e contri-

buir financeiramente para a cidade”.

Contudo, o representante da Airbnb em Por-

tugal revela-se receoso face às novas regras 

propostas para o alojamento local, afirmando 

que “são um passo na direção errada, pois vão 

prejudicar as famílias locais e aumentar a bu-

rocracia para todos”. Arnando Muñoz afirma 

ainda que, apesar dessas alterações, irão con-

tinuar “a trabalhar com os legisladores sobre 

regras baseadas no senso comum”.

NATIONAL POST 

FALA DAS 
EXPERIÊNCIAS RICAS 
A PREÇOS ACESSÍVEIS 
EM PORTUGAL

O jornal canadiano National Post publicou um 

artigo sobre Portugal, no qual afirma que é um 

país que proporciona experiências ricas e únicas 

a preços acessíveis e fala das duas cidades “mais 

populosas”, Lisboa e Porto.

A publicação refere que é um “destino ideal para 

os amantes de comida e vinho com orçamentos 

de viagem limitados”, com dezenas de regiões 

vinícolas e uma cozinha mediterrânea que “va-

ria entre clássica e inovadora”. Além disso, pode 

ler-se que a “cultura e a história são mais do 

que suficientes” para ocupar o tempo entre as 

refeições. Há espaço para falar do Mercado da 

Ribeira, do Cantinho do Avillez e das suas estre-

las Michelin, sem esquecer os pastéis de Belém. 

Para quem for a Lisboa, o jornal deixa ainda al-

guns pontos de interesse imperdíveis, nomea-

damente a Casa-Museu Medeiros e Almeida, 

e Sintra, uma vila com “magníficos castelos e 

palácios construídos entre os séculos XX e XIX”.

TERMINAL DE CRUZEIROS DE LISBOA

PRIMEIRA EDIÇÃO 
DA REGATA DE PORTUGAL
O Terminal de Cruzeiros de Lisboa recebe a pri-

meira edição da Regata de Portugal, que se rea-

liza de 3 a 7 de outubro. Com entrada livre, o 

evento apresenta uma vasta programação, que 

contempla diversas áreas, da vela, à gastrono-

mia, passando pela música, arte e sustentabi-

lidade.  

No mar estarão em competição 12 equipas do 

circuito internacional World Match Racing Tour, 

enquanto em terra haverá DJ Sets, exposições de 

arte com criações de artistas urbanos nacionais, 

atividades no Navio Escola Sagres, dois espaços 

gastronómicos comandados pelo chef Vitor So-

bral, entre outras atividades. O recinto abre por-

tas às 10:00 e encerra às 24:00, proporcionando 

14 horas de festa por dia.

“Queremos celebrar Portugal e os portugueses”, 

afirma o responsável pela organização da Re-

gata de Portugal, Francisco Mello e Castro. De 

acordo com o mesmo, este é um evento que 

“pretende enaltecer o mar de portugueses que 

levam o país além-fronteiras, seja a bordo de 

um dos mais velozes catamarãs, seja através de 

uma música que põe multidões a dançar noutros 

continentes, seja através de uma peça de arte 

que percorre o mundo ou de sabores e aromas 

tão típicos do nosso país que fazem as delícias 

dos paladares estrangeiros”.

Para o velejador olímpico e embaixador da Re-

gata de Portugal para a Vela, Bernardo Freitas, 

“a realização deste evento terá um impacto mui-

to positivo para Lisboa e, também, para o país”.
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PRÉMIOS VIRTUOSO

PORTUGAL É “HOTTEST 
DESTINATION” 2018
Portugal foi eleito “Hottest Destination” em 

2018 pelos Virtuoso Awards, atribuídos pela 

maior rede global de viagens de luxo durante a 

30.ª edição da Virtuoso Travel Week, que decor-

reu nos Estados Unidos.

Com mais de 15 mil associados, a Virtuoso agre-

ga operadores turísticos e agentes de viagens de 

todo o mundo, sendo que 9 mil são oriundos dos 

EUA. Face a isto e tendo Portugal sido conside-

rado “o destino a visitar” (uma tradução livre de 

Hottest Destination), este canal é considerado 

“relevante para a realização de ações promocio-

nais do destino Portugal junto do mercado nor-

te-americano”, segundo o Turismo de Portugal.

Em 2017, os EUA foram um dos mercados emis-

sores que mais cresceu, com um aumento de 

35% no número de hóspedes, o que também 

está associado ao reforço das ligações aéreas 

entre os EUA e Portugal. 

Para a secretária de Estado do Turismo, Ana 

Mendes Godinho, esta distinção “é uma ótima 

notícia e mostra que Portugal se afirma cada 

vez mais como um destino de qualidade, que 

é atraente para turistas que gastam mais. “É 

especialmente importante numa altura em que 

os EUA são já o nosso quinto principal mercado 

em termos de receitas, o que reflete não só a 

duplicação da capacidade aérea como também 

a aposta reforçada que temos feito neste país”.

THE TELEGRAPH

ELEGE OS MELHORES 
HOTÉIS EM 
PORTUGAL
O diário britânico The Telegraph revelou uma 

lista com os melhores hotéis em Portugal, esco-

lhidos por um especialista do jornal, e o Top 10 

inclui seis unidades de Lisboa.

A publicação contempla desde hotéis de luxo, a 

hotéis boutique, passando por hotéis mais eco-

nómicos. Entre as unidades hoteleiras lisboetas 

faladas pelo The Telegraph, estão o Altis Avenida 

Hotel, o Martinhal Lisbon Chiado Family Suites, o 

Pousada de Lisboa, o InterContinental Lisbon, o 

Altis Avenida e Memmo Príncipe Real. “Leia os 

comentários e reserve”, convida o jornal.

O “From Start-to-Table” é um programa que 

desafia empreendedores no ecossistema da 

restauração e foi apresentado oficialmente 

este mês, num evento que contou com várias 

personalidades do setor da restauração e da 

comunidade empreendedora em Portugal. A 

necessidade de inovar nesta área, e o potencial 

dos empreendedores, dos projetos e do próprio 

contexto do turismo no país foram os temas em 

destaque no evento.

Na sessão, o CEO da Startup Lisboa, Miguel Fon-

tes, referiu que o programa pretende “dar apoio 

aos empreendedores deste setor com cada vez 

mais relevância em Portugal e no mundo”. A 

secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes 

Godinho, e o vice-presidente da Câmara Mu-

nicipal de Lisboa, Duarte Cordeiro, também 

marcaram presença no evento. “Estamos aqui 

a juntar três áreas que estão a mudar o país e 

que nos têm posicionado internacionalmente: 

o turismo, a inovação e o empreendedorismo. 

O setor do Turismo, Hotelaria e Restauração 

criou 100 mil postos de trabalho nos últimos 

dois anos e somos seguramente um país que 

tem condições para atrair cada vez mais pes-

soas e projetos neste setor”, referiu Ana Men-

des Godinho. Já Duarte Cordeiro, afirmou que 

“não há razão nenhuma para que o sucesso de 

Lisboa não se internacionalize”, referindo tam-

bém que este é um aspeto fundamental que a 

Câmara Municipal de Lisboa pretende ajudar a 

promover.

RESTAURAÇÃO

STARTUP LISBOA PROMOVE 
“FROM START-TO-TABLE”
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As previsões da evolução do setor hoteleiro para 

2019, em Lisboa, apontam para um crescimento 

em indicadores como a taxa de ocupação, a re-

ceita média por quarto disponível (RevPar) e a 

receita média por quarto vendido (ADR). As con-

clusões são do estudo “Best placed to grow – Eu-

ropean Cities hotel forecast for 2018 and 2019”, 

da consultora PwC, que analisa as perspetivas 

do setor hoteleiro em 12 das principais cidades 

da Europa, num contexto de crescimento eco-

nómico e de aumento do número de viagens.

No que diz respeito à taxa de ocupação as esti-

mativas apontam para Lisboa com 77,8%, posi-

cionando-se em quarto lugar entre as 12 cida-

des europeias, uma posição que tem mantido 

nos últimos dois anos.

Quanto ao RevPar, Lisboa surge na oitava posi-

ção, tal como em 2017 e 2018, com o valor de 

100,6 euros, que representa uma evolução posi-

tiva na ordem dos 6,5%.

Relativamente ao ADR, Lisboa subiu uma posi-

ção e ocupa o 8.º lugar no ranking, com uma 

média de 127,7 euros. 

No relatório da PwC pode ler-se que “Lisboa 

continua a brilhar, com notáveis ganhos de ADR 

a dois dígitos, impulsionando o crescimento do 

RevPAR”. “Olhando para o futuro, a popularidade 

de Portugal e de Lisboa e o grande número de 

eventos planeados em Lisboa deverão continuar 

a impulsionar os ADR”, lê-se. 

De acordo com a consultora, entre 2018 e 2019, 

está prevista a abertura de 25 novos hotéis, adi-

cionando cerca de 2.400 quartos à oferta atual 

da cidade.

HOTELARIA

PREVISÕES POSITIVAS 
PARA 2019

O maior evento vegan da Europa, o Veggieworld, 

vai decorrer nos dias 17 e 18 de novembro, no Pátio 

da Galé, onde apresenta dezenas de expositores, 

showcookings, workshops, provas de vinho e es-

petáculos.

Esta é a segunda vez que o festival se realiza na ca-

pital, uma situação que a organização justifica com o 

sucesso da edição de abril e a “enorme procura por 

LISSABON-KRIMI

CAPITAL É CENÁRIO 
DE GRAVAÇÕES 
DE SÉRIE ALEMÃ
Lisboa recebe as gravações da reconhecida série 

alemã “Lissabon-Krimi” (“Policiais de Lisboa”), 

que têm início este mês. A cidade já tinha sido o 

cenário escolhido para os dois primeiros episódios 

da série, “Der Tote in der Brandung” (“Mortos no 

Surf”) e “Alte Rechnungen” (“Contas Antigas”), 

produzidos para o primeiro canal (Das Erste) da 

televisão pública alemã (ARD), exibidos em abril.

Os “Lissabon-Krimi” são realizados por Jens Wis-

chnewski, numa coprodução com a AG Filmes, 

contam com um elenco composto por atores 

alemães e portugueses. 

VEGGIEWORLD 

LISBOA VOLTA A RECEBER O MAIOR EVENTO 
VEGAN DA EUROPA

parte dos expositores e visitantes”.

“Portugal mostrou à Europa que tem potencial tendo 

ao seu dispor inúmeras condições favoráveis para a 

realização de um evento desta importância. A cons-

ciência do bem-estar baseada num consumismo 

sustentável é um bem de qualidade, que encontra 

em Portugal um futuro próspero e risonho”, lê-se no 

site da VeggieWorld.
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CINCO RAZÕES PARA VISITAR

PALÁCIO MARQUÊS DA FRONTEIRA
O Palácio Marquês da Fronteira é um “vislumbre de Lisboa antes 
do terramoto de 1755”, sintetiza a assessora Vanda Anastácio, 
que revela também cinco motivos para uma visita. A história 
que envolve este espaço, construído no século XVII, a coleção 
de azulejos presente no palácio e nos seus jardins, a beleza 
e a singularidade da decoração – tanto do interior como do 
exterior–, bem como o facto de ser uma casa-museu habitada, 
são alguns dos motivos para ir até ao Largo de São Domingos 
de Benfica e visitar o palácio.

1 
O palácio e os seus jardins incluem 

o maior conjunto de azulejos do 

século XVII, que chegou aos nossos 

dias no local para onde foram 

concebidos. Trata-se de uma coleção 

excecional que permite ter uma ideia 

panorâmica da azulejaria barroca 

europeia, representada através de 

exemplares de fabrico português, 

holandês e espanhol.

2
O Palácio Fronteira é uma das raras 

construções lisboetas do século 

XVII que não foi destruída pelo 

terramoto de 1755. O seu recheio 

dá testemunho da intensa circulação 

de mobiliário, tapeçarias e objetos 

de uso entre o oriente e os grandes 

centros europeus produtores de arte 

desde a época do renascimento. 

Trata-se de uma vasta e variada 

coleção reunida ao longo dos últimos 

quatro séculos. 

3
A singularidade e beleza do 

programa decorativo da casa dos 

jardins, que exalta a identidade 

portuguesa depois da restauração 

da independência do reino, em 

1640.  A visita ao palácio proporciona 

uma visão panorâmica da História 

de Portugal: o jardim alberga uma 

galeria dos reis de Portugal, a sala 

4
O Palácio Fronteira é um raríssimo 

caso de um monumento que se 

manteve em posse privada na 

mesma família desde o século XVII. 

É uma casa-museu habitada, onde 

ainda vivem descendentes de Dom 

João de Mascarenhas, o 1.º Marquês 

de Fronteira que mandou construir o 

palácio e delineou o seu programa 

arquitetónico e iconográfico.

5
O lado feérico, alegórico, mágico 

e ao mesmo tempo erudito da 

decoração dos jardins, da “Casa do 

fresco”, inspirada na tradição das 

grutas de jardim europeias, e do 

terraço “das Artes Liberais”, que 

dão a ver a tradição dos grandes 

mestres jardineiros renascentistas 

e barrocos, numa mescla de 

tendências tomadas de modelos 

italianos e franceses de efeito 

surpreendente.

de aparato do palácio é conhecida 

como “Sala das Batalhas”, por exibir 

uma série de painéis de azulejo 

representando as vitórias das tropas 

portuguesas nas campanhas da 

restauração, a coleção de pintura 

inclui retratos de personagens da 

família que exerceram funções como 

vice-reis, chefes militares, ministros 

do reino.
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EXPERIÊNCIA PILAR 7 – CENTRO 
INTERPRETATIVO DA PONTE 25 DE ABRIL

BALANÇO POSITIVO DO PRIMEIRO 
ANO DE ATIVIDADE
A Experiência Pilar 7 foi inaugurada em setembro de 2017 e, desde 
então, proporciona uma descoberta da Ponte 25 de Abril, bem como 
uma perspetiva diferente sobre a mesma e sobre Lisboa, através de 
um dos seus pilares: o número sete. Agora, no mês em que completa 
um ano, fazemos um balanço. 

Localizada na Avenida da Índia, em Alcântara, 

a Experiência Pilar 7 – Centro Interpretativo da 

Ponte 25 de Abril foi visitada por um total de 

86.983 pessoas, no ano de inauguração, refletin-

do uma média diária de 239 visitas. 

SOBRE A ATRAÇÃO

Esta atração proporciona uma viagem pela histó-

ria da construção da ponte, bem como uma nova 

visão sobre a estrutura e a cidade, numa expe-

riência sensorial única.  Através de um elevador, 

localizado no sétimo pilar que sustenta a ponte, 

os visitantes sobem até à altura do tabuleiro ro-

doviário – que fica a cerca de 80 metros do chão 

– e encontram um miradouro panorâmico, parcial-

mente feito de vidro, onde podem contemplar as 

duas margens do rio Tejo.

E se a Experiência Pilar 7 permite que se suba até 

ao tabuleiro da ponte, a sala dedicada à Realida-

de Virtual dá a oportunidade de conhecer espaços 

inacessíveis, como o ponto mais alto dos pilares 

da estrutura. Nesta experiência imersiva, é-se 

guiado por dois técnicos que fazem a manuten-

ção da ponte e fica-se a conhecer qual a sensação 

de estar no ponto mais alto da mesma e de andar 

sobre os cabos que ligam os seus pilares.

O PILAR É O 7 E AS PESSOAS 
QUE O VISITARAM SÃO…

Entre setembro do ano passado e agosto de 

2018, a Experiência Pilar 7 foi visitada por 66.019 

pessoas, de 51 nacionalidades diferentes, vindas 

de quatro continentes.

Ao analisar os países de origem dos visitantes 

desta atração, verifica-se que Portugal surge des-

tacado, representando 74% do total, uma percen-

tagem que corresponde a 48. 851 visitas. Dentro 

do Top 5, além de Portugal, e por ordem decres-

cente, estão França, com 4.176 visitas (6,3%), Es-

panha, com 2.836 (4,3%), Alemanha, com 2.836 

(3,3%) e Reino Unido, com 1954 visitas (3%).
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A REALIDADE 
VIRTUAL DA PONTE

Numa perspetiva geral, considerando o pri-

meiro ano de atividade da sala de Realidade 

Virtual, verifica-se que já 20.964 pessoas vi-

veram a sensação de estar (ainda que virtual-

mente) no topo daquela que é considerada 

uma das pontes mais bonitas da Europa.

À semelhança da Experiência Pilar 7, também 

esta sala recebeu visitantes de quatro conti-

nentes, embora, neste caso, sejam oriundos 

de 47 países. Numa análise por nacionalida-

des, verifica-se que, mais uma vez, foram os 

portugueses, franceses, espanhóis, alemães 

e britânicos que mais visitaram. Juntos, estes 

visitantes correspondem a 16.459 visitas, um 

número que equivale a 78,5% do total.

UMA EXPERIÊNCIA 
COM LISBOA CARD

São cada vez mais as pessoas que vêm até 

Lisboa e optam por adquirir o Lisboa Card 

para conhecerem a cidade. A prova disso é 

que, em 2017, este cartão bateu o recorde 

de vendas. No que respeita a uma visita à 

Experiência Pilar 7, foram muitos os que de-

cidiram visitá-la com recurso a este cartão, 

precisamente porque uma das vantagens é a 

entrada ser gratuita. 

No total, desde a sua abertura até agosto des-

te ano, 14,9% dos visitantes desta atração, 

fizeram-no com recurso ao Lisboa Card. Fala-

mos, assim, de 9.834 pessoas, sendo 9.005 

adultos e 829 crianças.

Já no que concerne à Sala de Realidade Vir-

tual, considerando o mesmo período de tem-

po, conclui-se que 36,7% dos que viveram 

esta experiência imersiva utilizaram o Lisboa 

Card, o que corresponde a 7.693 pessoas. 

Deste número, 7.065 são adultos, e 628 são 

crianças.

4.5 EM 5 NA AVALIAÇÃO 
DO TRIPADVISOR

O site de viagens TripAdvisor fornece infor-

mações e opiniões dadas por viajantes sobre 

conteúdos relacionados ao turismo, tais como 

monumentos, restaurantes e hotéis, entre ou-

tros. Para fazermos o balanço deste primeiro 

ano de atividade da Experiência Pilar 7, fomos 

à procura das avaliações dos visitantes nessa 

plataforma digital. Assim, numa escala de 1 a 

5, onde 1 equivale a terrível e 5 corresponde a 

excelente, esta experiência obteve uma clas-

sificação de 4.5. 

Quanto às opiniões dos visitantes, a Expe-

riência Pilar 7 conta com comentários como 

“a não perder”, “experiência única”, “de tirar 

respiração”, e há ainda quem a considere uma 

“experiência um pouco assustadora, um pouco 

desconcertante... Mas ótima”. Ao todo foram 

cerca de 80 as reviews à experiência, feitas 

em três idiomas, português, inglês e francês.



T  | Tendências

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

14

EXPERIÊNCIAS ÚNICAS 
CONTINUAM NO CENTRO 
DA PROCURA

Esta tendência não é nova, mas está em as-

censão: seja para aprender sobre outras cul-

turas, para “recarregar energia” na natureza, 

ou viver uma “aventura inesquecível”, os 

viajantes continuam a procurar experiências 

únicas e autênticas. Nesta perspetiva, e para 

se destacarem, as empresas e atividades do 

setor do turismo devem priorizar a qualidade 

da experiência, tal como os destinos devem 

concentrar as suas campanhas de marketing 

em torno de experiências únicas que podem 

proporcionar. 

RESERVAS ATRAVÉS DO MOBILE

As reservas online e feitas através de disposi-

tivos móveis continuam a crescer.

TURISMO

O QUE ESTÁ A MUDAR NO SETOR?
Considerando o aumento do turismo, as preferências de 
viagens, as diferentes gerações de viajantes, bem como as 
preocupações com sustentabilidade e segurança, os operadores 
turísticos vão “enfrentar viajantes com altas expectativas”, 
segundo a TrekkSoft. Assim, esta empresa de gestão de 
compras e pagamentos direcionada para operadores turísticos e 
fornecedores de atividades revelou algumas tendências que se 
estão a intensificar no setor do turismo.

De acordo com dados divulgados pela Trekk-

Soft, 82% das reservas foram feitas através 

do próprio site das empresas de viagens e 

atividades, sendo que, dessa percentagem, 

quase metade (49%) foram feitas via mo-

bile.

Embora a taxa de conclusão de reservas 

através de dispositivos móveis seja menor 

comparativamente a outros meios, observa-

-se uma tendência de crescimento face a 

2016, ano em que se situava nos 31%. 

O CEO da SANDEMANs NEW Europa, Dave 

O’Kelly, revelou que mais de 50% das reser-

vas da empresa “são feitas em dispositivos 

móveis e, geralmente, duas semanas antes 

da chegada ao destino”. “Isso dá-nos muitas 

oportunidades. Podemos interagir de forma 

mais fácil, estimulante e interessante antes, 

durante e depois da tour. Além disso, permi-

te-nos oferecer uma melhor experiência aos 

nossos clientes”, concluiu.

OPINIÕES ONLINE TÊM IMPACTO 
NAS RESERVAS

De acordo com a TrekkSoft, 9 em 10 viajantes 

consideram que a leitura de opiniões onli-

ne é importante e 95% dos turistas con-

fiam nas opiniões presentes em sites.

“As empresas de turismo devem gerir 

conscientemente sua reputação online. 

Os viajantes podem encontrar todas as 

informações, e eles vão procurá-las”, afir-

mou a coautora do Tourism Trends Report 

2018 e content manager da TrekkSoft, 

Lucy Fuggle. 

Um dos exemplos é a classificação que 

as empresas obtêm no TripAdvisor. Aqui, 

uma boa classificação é “a chave para o 

sucesso nesta indústria”. Neste sentido, as 

empresas do setor do turismo devem de-

dicar-se à qualidade e excelência durante 

todas as etapas da viagem do cliente.
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AS DIFERENÇAS GERACIONAIS 
ESTÃO A SER APAGADAS

Numa altura em que a indústria e os profis-

sionais de marketing acreditavam ter traça-

do e definido as necessidades e desejos de 

cada geração: o mercado do turismo voltou 

a mudar. 

Segundo a TrekkSoft, as pessoas com ida-

des compreendidas entre os 30 e 50 anos 

estão mais interessadas numa “escapadela 

relaxante”, enquanto as pessoas com mais 

de 65 anos estão interessadas em aventuras 

e oportunidades para socializar. Na verdade, 

estão todos à procura de experiências autên-

ticas. Assim, as empresas de turismo devem 

deixar de se concentrar apenas numa faixa 

etária específica e passar a oferecer passeios 

e atividades que atendam aos diferentes es-

tilos de vida.

Ainda em 2018, a TrekkSoft diz para o setor 

se preparar para “conhecer os aventureiros 

baby boomers, viajantes frequentes da gera-

ção X e da geração do milénio (millennials), 

bem como os conhecedores de tecnologia da 

geração Z”. 

OLHAR PARA OS MILLENNIALS, 
PARA OS PAIS DELES OU PARA 
AMBOS?

Os viajantes da Geração X podem não repre-

sentar o maior ou mais popular segmento 

do mercado, contudo, são a geração com 

maior poder de compra e tempo para via-

jar. Por exemplo, uma pesquisa internacional 

realizada na China, na Alemanha e nos EUA, 

concluiu que 68% das pessoas da Geração X 

são os principais decisores quando se trata de 

comprar viagens e atividades. 

Verifica-se também que uma elevada per-

centagem da Geração X tem filhos em casa, 

“o que significa que a vida familiar é uma 

prioridade”, sendo que geralmente coorde-

nam as suas viagens com o ano letivo. Nesta 

perspetiva, para este segmento, as férias e 

viagens multigeracionais revelam-se muito 

importantes.

O AUMENTO DOS MERCADOS 
DO ORIENTE

Em 2017, viu-se um aumento significativo 

nos mercados de saída do Oriente, espe-

cialmente os mercados árabe e indiano. 

Para 2020, os investigadores preveem 

que o mercado árabe cresça 50%, e a Or-

ganização Mundial do Turismo (OMT) es-

pera que 50 milhões de indianos viajem 

para o exterior. 

O MERCADO CHINÊS ESTÁ 
A MUDAR AS PREFERÊNCIAS 
TURÍSTICAS

O mercado chinês está a apresentar algu-

mas mudanças no que concerne às suas 

preferências nas turísticas: à medida que 

viajam com maior frequência, verifica-se que 

repetem certos destinos e países. Por sua 

vez, esses mesmos viajantes representam 

uma grande oportunidade para a indústria, 

pois já se familiarizaram com a cultura e a 

língua locais e voltam para conhecer mais.

Outro fenómeno interessante sobre o merca-

do chinês é que há mais mulheres a viajar do 

que homens, embora estas só representem 

46% da população chinesa. Estas mulheres 

tendem a ter muita experiência em viagem, 

querem explorar o mundo, são mais aventu-

reiras e têm um melhor domínio do inglês.

MERCADOS QUE ESTÃO 
A CRESCER RAPIDAMENTE

No que respeita a mercados que estão em 

crescimento, destacam-se os solteiros e a 

comunidade Lésbica, Gay, Bissexual, Traves-

ti, Intersexual (LGBTI). Quando viajam, estes 

segmentos preocupam-se com a segurança, 

sendo considerados cautelosos aquando da 

escolha de um destino.

Em relação a esta comunidade, o CEO e pre-

sidente da Associação Internacional de Via-

gem Gay e Lésbica, John Tanzella, referiu 

que,“definitivamente”, em 2018 haverá 

mais destinos e mais empresas a apoiar 

o turismo LGBTI.
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E  | Entrevista

SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL, ECONÓMICA 
E SOCIAL
A sustentabilidade ambiental, económica 
e social faz parte da génese do Neya 
Lisboa Hotel, um projeto que assenta na 
minimização dos impactos ambientais da 
atividade que desenvolve, afirma 
a diretora-geral, Sara Freire.

SARA FREIRE
DIRETORA-GERAL 
DO NEYA LISBOA HOTEL

E
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O NEYA Lisboa Hotel oferece um 

ambiente acolhedor, caracteri-

zado por um design distintivo 

que valoriza os pormenores. 

Como é que isto se traduz na 

prática?

O hotel está localizado numa zona 

central da cidade dotada de aces-

sos fáceis e rápidos, encontrando-

-se próximo das principais artérias. 

No entanto, apesar da centralidade, 

a zona é calma, o que permite aos 

hóspedes estadas tranquilas e mo-

mentos de repouso e serenidade. 

Todos os ambientes do hotel foram 

projetados de modo a criar uma 

envolvência relacionada com a na-

tureza, conceito base do projeto. Es-

tes apontamentos saltam à vista na 

decoração do bar e do restaurante; 

na estética que valoriza a elegân-

cia das tonalidades terra, formas e 

padrões orgânicos; na atribuição de 

nomes de árvores às salas de even-

tos; na adoção de diferentes temá-

ticas naturais para as suites; e no 

aproveitamento da luz natural, por 

exemplo através da grande fachada 

envidraçada do restaurante, situado 

no piso térreo. O ambiente pretende 

ser confortável, tranquilo e intimista 

para proporcionar conforto e bem-

-estar ao hóspede, mas, simulta-

neamente, envolvê-lo no conceito.

Os ambientes da floresta, mon-

tanha, praia, campo e da cidade 

de Lisboa inspiraram a criação 

de cinco espaços envolventes. 

Como os descreve e quais são as 

principais caraterísticas de cada 

um deles?

No que concerne a responsabili-

dade ambiental, o conceito do 

NEYA Lisboa Hotel levou à criação 

de espaços inspirados na natureza 

em cada uma das suites, através 

de cores, texturas e sensações, de 

modo a transportar o hóspede para 

ambientes naturais que represen-

tam harmonia, equilíbrio e energia 

positiva. Ambientes que devemos 

proteger através de práticas diárias 

responsáveis e da utilização efi-

ciente dos recursos que a natureza 

coloca à disposição de todos. Além 

de proporcionarmos experiências 

únicas, procuramos sensibilizar tam-

bém os hóspedes para a necessida-

de de preservação. 

PELA 
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

O conceito de sustentabilidade 

do hotel foi pensado de raiz. 

Quer falar-nos um pouco mais 

sobre esta questão?

Trata-se de um projeto hoteleiro 

assente num conceito de susten-

tabilidade ambiental, económica e 

social adotado de raiz. Teve início 

com a requalificação do edifício, 

que se encontrava degradado. 

Desde logo isto permitiu reduzir 

o impacto ambiental em termos 

construtivos e contribuir para a 

reabilitação urbana, revitalizando 

o coração da cidade. Foram usados 

materiais e equipamentos de ori-

gem portuguesa e optou-se por so-

luções potenciadoras da eficiência 

energética e diminuição da pegada 

carbónica, tendo sempre em con-

sideração o conforto dos hóspedes 

e a contribuição para a economia 

portuguesa. O planeamento das di-

versas soluções na fase de projeto 

levou a que fossem consideradas 

todas as necessidades com vista a 

um desempenho sustentável ele-

vado, tal como soluções técnicas 

e espaços adequados, de modo a 

minimizar o impacto ambiental as-

sociado à exploração. Permitiu ain-

da trazer para o ambiente formal 

de hotel elementos da Natureza 

suscetíveis de aproveitamento para 

outros fins.

Em que consiste o modelo de 

gestão praticado que tem por 

objetivo reduzir o impacto da 

atividade do hotel no ambiente 

e na comunidade?

O NEYA Lisboa Hotel implementou 

um Sistema Integrado de Gestão 

certificado pelas Normas de Qua-

lidade (ISO 9001), Ambiente (ISO 

14001) e Segurança, Higiene e 

Saúde no Trabalho (OHSAS 18001). 

Este sistema permitiu reforçar e 

dinamizar a política de sustenta-

bilidade já reconhecida pelas cer-

tificações Five-Leaf, Green Key e 

GreenLeaders, tornando-se num 

O NEYA Lisboa 
Hotel é um 
exemplo da 
hotelaria 
nacional e 
do turismo 
responsável, 
podendo ser 
inspirador 
para que 
outras 
unidades 
adotem 
procedimentos 
de gestão 
sustentáveis

A indústria dos eventos tem 

um grande impacto ambiental, 

social e económico, implica 

um gasto enorme de recursos 

energéticos e existe muito 

desperdício de papel nas 

reuniões, por exemplo com 

a entrega de flyers e com o 

uso excessivo de materiais 

descartáveis, sobretudo nas 

refeições, afirma Sara Freire. O 

NEYA Lisboa Hotel, prossegue, 

encontrou uma forma de se 

diferenciar, através da criação 

da iniciativa Eco Meetings, ao 

mesmo tempo que contribui 

para a consciencialização dos 

clientes para esta problemática. 

“As medidas adotadas 

envolvem a promoção de 

eventos paperless, optando 

pelo formato digital para 

a partilha de documentos; 

otimização dos consumos 

de energia e água; redução 

significativa dos itens 

descartáveis e gestão adequada 

dos resíduos, diminuindo as 

emissões atmosféricas; opção 

de menus de coffee break 

com ingredientes frescos, de 

época e de produtores locais, 

e baixos em carbono, como 

forma de promover a economia 

local; e doação de excedentes 

alimentares válidos não 

efetivados a instituições locais”, 

acrescenta.

Eventos amigos do ambiente 
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exemplo de excelência no pano-

rama da sustentabilidade hoteleira 

em Portugal, bem como num dos 

poucos hotéis certificados com as 

três normas. Este modelo de ges-

tão inclui a abordagem de todos 

os descritores ambientais, sociais e 

económicos. Define continuamente 

objetivos e metas de sustentabi-

lidade e garante o acompanha-

mento de resultados, assim como 

o estrito cumprimento de toda a 

legislação aplicável. A componente 

ambiental é parte fundamental na 

gestão do hotel, desde a sua idea-

lização às boas práticas diárias. O 

objetivo passa pela implementa-

ção de práticas eficientes que con-

tribuam para a diminuição da pegada 

ecológica, como eficiência energética, 

emissões de CO2, otimização dos con-

sumos de água, redução da produção 

de resíduos e escolha dos materiais, 

equipamentos e consumíveis, entre 

outras práticas como a mobilidade 

e a preferência por produtos locais e 

da época para o restaurante. A nível 

social, o NEYA Lisboa Hotel adotou um 

modelo de gestão com forte compo-

nente social e abordagem inovadora, 

já que não se limita a uma entrega 

financeira, mas a uma dádiva de 

tempo, trabalho e dedicação, cana-

lizando recursos da sua estrutura de 

negócio para ajudar. Exemplo disto é 

a iniciativa “Quarto Solidário – Acolher 

quem cuida” para apoiar famílias ca-

renciadas com crianças hospitalizadas. 

É-lhes oferecido alojamento, incluin-

do o pequeno-almoço, bem como 

acompanhamento e apoio por parte 

dos colaboradores. A divulgação das 

nossas ações de desenvolvimento so-

cial e económico e de preservação do 

meio ambiente, pelos beneficiados, 

comunidade, operadores turísticos e 

fornecedores é fundamental para o 

envolvimento dos clientes e dos cida-

dãos, bem como para a promoção de 

comportamentos e atitudes positivos. 

BOAS PRÁTICAS 
PREMIADAS

Recentemente, o hotel foi distin-

guido com o prémio Green Project 

Award 2017. Qual o significado 

desta distinção?

O Green Project Awards Portugal é 

uma iniciativa de referência nacional, 

da Agência Portuguesa do Ambiente, 

GCI e Quercus ANCN, que reconhece 

as boas práticas em projetos que 

promovam o desenvolvimento 

sustentável, mobilizando empre-

sas e sociedade. É uma grande 

honra para o NEYA Lisboa Hotel 

ver reconhecido o seu conceito 

de sustentabilidade tripartida, 

com o qual concorreu, acaban-

do por revelar-se o projeto que 

mais contribuiu para o desenvol-

vimento sustentável do Turismo 

em Portugal em 2017. Este reco-

nhecimento resulta do trabalho 

diário de toda a equipa, que se 

reflete na redução dos consumos 

de energia e água, na promoção 

da mobilidade sustentável, na 

gestão eficiente de resíduos, na 

escolha de produtos amigos do 

ambiente e biodegradáveis, na 

preferência por produtos locais 

e frescos, no contributo para a 

economia nacional e nas ações 

de responsabilidade social, entre 

outras práticas que identificam o 

hotel.

Que outras distinções relaciona-

das com a prática de sustenta-

bilidade foram já atribuídas ao 

hotel?

Além das certificações referidas 

anteriormente, o hotel obteve o 

prémio internacional  Green Key 

atribuído pela Foundation for Envi-

ronmental Education (FEE), coorde-

nada em Portugal pela Associação 

Bandeira Azul da Europa (ABAE); a 

certificação Five-Leaf System, com 

nota máxima na avaliação do de-

sempenho ambiental e eco-perfor-

mance; o certificado GreenLeaders, 

atribuído pelo TripAdvisor; os Selos 

de Responsabilidade Ambiental 

“We care” e Social “We share”, atri-

buídos pela Associação da Hotelaria 

de Portugal (AHP); o certificado do 

Portugal Bike Friendly; a distinção 

Em relação 
a Lisboa está 
em curso 
um projeto 
ambicioso de 
transformação 
de hotel 
sustentável 
em hotel 
“carbono zero”
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“Best Green Hotel”, nos Publituris 

Portugal Trade Awards; a eleição de 

hotel mais sustentável do país no 

Guia Boa Cama, Boa Mesa de 2016; 

e a nomeação para os Worldwide 

Hospitality Awards, prémios da As-

sociação da Hotelaria, Restauração 

e Similares de Portugal (AHRESP) 

na categoria “Sustentabilidade Am-

biental”, Troféus Luso-Franceses e 

World Travel Awards na categoria 

de “Portugal’s Leading Green Ho-

tel”.

Qual o papel da hotelaria na 

promoção de boas práticas en-

quanto agente social e econó-

mico?

O NEYA Lisboa Hotel é um exemplo 

da hotelaria nacional e do turismo 

responsável, podendo ser inspi-

rador para que outras unidades 

adotem procedimentos de gestão 

sustentáveis. O seu modelo de 

gestão é, ainda, referência para 

as principais escolas hoteleiras e 

universidades (nacionais e interna-

cionais), que escolhem este hotel 

para visitas de estudo e trabalhos 

académicos, fomentando futuras 

boas práticas de todos os interve-

nientes. Somos também parceiros 

da Câmara Municipal de Lisboa no 

projeto “Urban Waste”, que pro-

move a redução da produção de 

resíduos em destinos turísticos. O 

NEYA Lisboa Hotel foi igualmen-

te convidado para ser o modelo a 

seguir por outras unidades hotelei-

ras na Europa devido às ações de 

gestão de resíduos implementadas. 

Estamos conscientes do impacto da 

nossa atividade na comunidade 

local e no ambiente e, por isso, 

trabalhamos diariamente para pro-

porcionar aos hóspedes a melhor 

experiência possível, mas sempre 

de forma responsável e ativa em 

termos de preservação do patrimó-

nio ambiental, humano e cultural. 

Temos um papel importante en-

quanto promotores de comporta-

mentos mais positivos e respon-

sáveis em relação ao turismo, e 

tentamos fazê-lo dando o exemplo.

CAPITAL 100% 
PORTUGUÊS

O NEYA Lisboa Hotel tem 100% 

de capital português. Qual foi o 

investimento e quantos postos 

de trabalho assegura?

O NEYA Lisboa Hotel pertence efe-

tivamente ao Grupo Largo Tempo 

SGPS, propriedade de uma família 

portuguesa com origem em Mo-

çambique.  O investimento é, como 

diz, 100% de capital português. 

Inicialmente foi de 11,5 milhões 

de euros e criou 43 postos de tra-

balho. Está prevista ainda este ano 

a abertura de um segundo hotel 

no Porto. Em relação a Lisboa, os 

stakeholders já têm um segundo 

O NEYA Lisboa Hotel possui 

76 quartos, incluindo 4 

Suites, 19 quartos Duplos, 

43 quartos Twin, 9 quartos 

Single e 1 quarto adaptado 

para pessoas com mobilidade 

reduzida. “Os espaços foram 

pensados para proporcionar 

descanso profundo num 

ambiente acolhedor, 

caraterizado por tranquilidade 

e bem-estar”, declara Sara 

Freire. Todos os quartos 

incluem pequeno-almoço 

buffet, uma almofada de 

massagem shiatsu, amenities 

de higiene pessoal de origem 

portuguesa, wi-fi de alta 

velocidade, minibar, cofre 

eletrónico, IPTV, e cesto para 

recolha seletiva de resíduos, 

entre outros serviços, 

sempre tendo em vista a 

comodidade dos hóspedes, 

adianta.

Para um 
descanso 
profundo 

O NEYA Lisboa 
Hotel empenha-se 
diariamente para 
que a sua atividade 
fomente o respeito 
pela diversidade 
cultural, pela 
comunidade local, 
pelo património 
histórico e 
imaterial, pelas 
tradições e 
produtos locais e 
pelos ecossistemas
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investimento previsto para breve. 

Será no centro de Lisboa, próximo 

do Saldanha.

Qual o target do hotel e como se 

carateriza o perfil do hóspede?

O NEYA Lisboa Hotel apresenta dois 

targets distintos, um focado no seg-

mento de lazer (Leisure), composto 

sobretudo por turistas europeus – a 

maioria vindos da Europa do nor-

te – e por brasileiros, que procuram 

um hotel calmo no centro da cidade.  

Valorizam a qualidade do serviço/

oferta. Os quartos possuem uma forte 

atenuação acústica muito apreciada 

pelos hóspedes, que são, sobretu-

do, casais entre os 35 e os 44 anos. 

Procuram novas experiências num 

ambiente urbano e cosmopolita. Im-

porta salientar que são já muitos 

os hóspedes que se preocupam 

com questões ambientais e que 

estão conscientes do impacto 

que as suas viagens têm no pla-

neta, procurando, assim, uma ex-

periência mais sustentável. O se-

gundo grupo alvo do nosso hotel 

é o dos hóspedes portugueses 

que viajam em negócios. Ficam 

instalados num ponto central da 

cidade, mas simultaneamente 

perto de uma zona empresarial, 

sendo ainda de referir a vasta 

rede de transportes que podem 

usar. 

Qual o peso da Meeting Indus-

try na atividade do hotel?

O segmento de Meeting Indus-

try não é uma das áreas chave 

do hotel – as salas de reunião 

têm capacidade limitada a 60 

pessoas. No entanto, tentamos 

ultrapassar este obstáculo ofe-

recendo um serviço diferenciado, 

muito do agrado das empresas. 

O hotel dispõe de quatro salas 

– Castanheiro I e Castanheiro 

II, Pinheiro e Sobreiro –, todas 

aptas a acolher reuniões, con-

ferências, festas e exposições. 

Disponibiliza o equipamento 

necessário, assim como garante 

coffee breaks, menus finger food 

e buffets. O ambiente das salas 

de reunião é discreto e funcional, 

com luz natural, isolamento tér-

mico e acústico, ar condicionado, 

equipamentos multimédia – de 

modo a usar o mínimo possível 

de papel – e paredes amovíveis. 

Nota, ainda, para a iniciativa ECO 

Meetings, que garante, mediante 

acompanhamento de um técnico 

de qualidade, ambiente e segu-

rança, total apoio ao planeamen-

to de eventos sustentáveis.

Que novidades estão previs-

tas para este ano?

O grupo NEYA Hotels prevê, no 

geral, um ano com muitas no-

vidades, crescimento e, acima 

de tudo, evolução. Em relação a 

Lisboa está em curso um projeto 

ambicioso de transformação de 

hotel sustentável em hotel “car-

bono zero”, ou seja, como se o 

hotel não existisse e não fizesse 

emissões. O NEYA Lisboa Hotel 

está também a investir na aqui-

sição de mais bicicletas, disponí-

veis gratuitamente para os hós-

pedes, no âmbito de uma aposta 

clara na mobilidade sustentável. 
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Outro projeto passa pela criação 

de uma horta biológica no telha-

do do hotel, onde serão produ-

zidos legumes para consumo no 

restaurante Viva Lisboa, de acor-

do com o objetivo de utilizar in-

gredientes de qualidade, frescos, 

de época e de origem nacional. 

No contexto dos Eco-Meetings 

– Eventos sustentáveis está tam-

bém para breve um anúncio com 

base no qual 5% do valor de cada 

reunião será doado para reflores-

tação de áreas ardidas. A outra 

novidade do grupo é, como disse, 

a abertura de um hotel no Porto.

Nestes sete anos de atividade 

– o hotel foi inaugurado em 

2011 –, o que destaca como 

mais relevante?

Começo por destacar uma missão 

cumprida: o hotel tornar-se uma 

referência no âmbito do turismo 

sustentável. Acresce a redução 

alcançada em termos do impacto 

da atividade no ambiente, através 

de políticas de responsabilidade 

ambiental, bem como os resul-

tados positivos das boas práticas 

de responsabilidade social junto 

da comunidade local e no apoio à 

criança e respetiva família. 

De salientar, ainda, o crescimen-

to responsável que faz deste 

hotel um exemplo para outras 

unidades, escolas, comunidade, 

hóspedes e colaboradores. Man-

termo-nos coerentes na nossa vi-

são e fiéis ao nosso conceito, vai 

permitir-nos crescer e replicar as 

boas práticas.

UM DOS MELHORES 

Sara Freire, diretora-geral do 

NEYA Lisboa Hotel, possui 

formação superior em Direção 

Hoteleira pela Escola de 

Hotelaria e Turismo de Lisboa, 

bem como uma pós-graduação 

em Gestão Hoteleira pelo 

Instituto Superior de Línguas 

e Administração. Com um 

vasto percurso em hotelaria, 

Sara Freire, que anteriormente 

ocupou o cargo de diretora 

comercial, passou pelos Thema 

Hotels & Resorts (Lágrimas 

Hotels e Hotéis Alexandre de 

Almeida), WR Hotels Lisboa, 

Sana Metropolitan Hotel e 

Lisbon Marriott Hotel.

Sara Freire: perfil 
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DESTINOS DO 
MUNDO

Como enquadra o hotel na 

oferta hoteleira de Lisboa? 

O NEYA Lisboa Hotel tem mostrado 

ser uma mais-valia no plano de oferta 

hoteleira para a cidade. Trata-se de 

um hotel único e com um conceito 

diferenciador. Hoje em dia os clientes 

não procuram apenas um hotel, pro-

curam uma experiência que possa en-

riquecer a viagem. E o cliente torna-se 

parte integrante dessa diferença, pois 

ao hospedar-se no hotel está a parti-

cipar ativamente nesse processo e a 

contribuir para o turismo responsável.

Como vê Lisboa enquanto destino 

turístico?

Lisboa é considerada como um dos 

melhores destinos turísticos do mun-

do pelas suas caraterísticas únicas e 

esse reconhecimento tem promovido 

um crescimento muito célere do Tu-

rismo nos últimos anos. É uma cidade 

com cultura e uma herança histórica 

e imaterial muito rica. Possui tradição 

lado a lado com inovação e empreen-

dedorismo, tem um património artís-

tico, cultural e gastronómico único e 

oferece um acolhimento memorável. 

É uma cidade que concilia a riqueza 

do passado com inovação. É uma 

cidade animada e movimentada 

que surpreende em cada esquina 

dos bairros históricos ou das zonas 

trendy. E possui oásis de natureza e 

tranquilidade em cada jardim e mi-

radouro. São muitas as razões que 

tornam Lisboa um destino turístico 

tão apetecível.

O aumento da notoriedade de 

Lisboa como destino turístico 

tem-se refletido na atividade do 

hotel? 

De ano para ano o aumento da no-

toriedade de Lisboa tem-se refletido 

no nosso crescimento, mas nunca 

nos desviou do conceito base e posi-

cionamento no sentido de contribuir 

para um turismo responsável e sus-

tentável. Queremos crescer, mas de 

forma sustentável e replicar a nossa 

visão nas próximas unidades. Esta-

mos conscientes do impacto que o 

crescimento do turismo pode ter na 

comunidade, no ambiente e no pa-

trimónio local. Por isso, o NEYA Lis-

sim, para o desenvolvimento do 

país e da inovação da atividade 

económica de forma responsável ao 

promover o turismo sustentável. Na 

prática, trabalhando no dia-a-dia, no 

contacto com colaboradores, forne-

cedores, parceiros, vizinhos, visitan-

tes e, sobretudo, com os hóspedes, 

pois acreditamos que cada um deles 

representa uma oportunidade para 

sensibilizar e inspirar comportamen-

tos mais positivos e responsáveis 

em relação ao turismo e ao seu 

impacto na comunidade local e no 

ambiente.

O NEYA Lisboa 
Hotel adotou 
um modelo 
de gestão 
com forte 
componente 
social e 
abordagem 
inovadora, 
já que não 
se limita a 
uma entrega 
financeira, mas 
a uma dádiva 
de tempo, 
trabalho e 
dedicação

boa Hotel empenha-se diariamente 

para que a sua atividade fomente o 

respeito pela diversidade cultural, 

pela comunidade local, pelo patri-

mónio histórico e imaterial, pelas 

tradições e produtos locais e pelos 

ecossistemas.

O NEYA Lisboa Hotel contribui, as-
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CHEGADA A LISBOA

Embora seja considerado um roteiro, o texto “Lisbon 

in 3 Days” (“Lisboa em três dias”, em português) é 

também uma espécie de diário de viagem, pelo 

que, todas as dicas são dadas na primeira pessoa 

e com base na experiência vivida por Pamela. Co-

meçamos pela sua chegada a Lisboa. A blogger 

chegou à capital numa segunda-feira à noite e 

aproveitou para jantar no Doca Peixe, um restau-

rante localizado debaixo da Ponte 25 de Abril, ou 

como a autora gosta de lhe chamar “Golden Gate 

Bridge 2.0” (ou seja, uma versão atualizada da pon-

te de São Francisco, na Califórnia). E no que respeita 

a gastronomia, Pamela refere que os restaurantes 

servem mais do que o preço que se paga, o que é 

“uma lufada de ar fresco comparativamente a ou-

tros locais”. Confessa ainda ter bebido muito vinho, 

até porque diz ter “um amor recém-descoberto pelo 

vinho português”.

DIA 1: FORA DO CENTRO 
DE LISBOA

Para o primeiro dia, a autora do blogue decidiu re-

servar uma tour privada, de um dia inteiro, entre Lis-

boa, Sintra, Cascais e Estoril. A primeira paragem na 

viagem entre Lisboa e Sintra aconteceu no Palácio 

Nacional de Queluz. O objetivo? Comprar bilhetes 

para o Parque e Palácio da Pena. Embora não te-

nha visitado o Palácio Nacional de Queluz, uma vez 

que não estava integrado no itinerário, Pamela reco-

menda que o visitem, pois é considerado um marco 

na arquitetura portuguesa e paisagismo, conhecido 

como o “Versalhes Português”. Destaca ainda os 

“belos jardins e o interior do palácio”, e a Pousada 

Palácio de Queluz que fica do outro lado da rua, para 

quem está à procura de “uma grande experiência 

que o leve de volta ao século XVIII”.

A paragem seguinte foi, então, no Palácio da Pena. 

No local, revela ter visto apenas o exterior, pois a 

visita ao interior demoraria algum tempo (que não 

TRAVEL LIKE A CHIEFF

TRÊS DIAS NA CAPITAL 
Nesta edição vamos ver Lisboa através do premiado blogue 
de viagens Travel Like a Chieff. A autora, Pamela Chieffalloa, 
passou três dias em Lisboa e partilhou e o roteiro para 
explorar a cidade, baseado na sua experiência pessoal. 
Contudo, alerta os leitores que uma visita à capital deve 
contemplar mais de 72 horas. “Gostaria de poder dizer que 
visitar Lisboa em três dias é exequível, mas há tantas atrações 
para ver fora do centro da cidade que seria necessário muito 
mais tempo para ver tudo”, refere a blogger. Por outro 
lado, conclui que para quem visita a capital portuguesa pela 
primeira vez “este é o roteiro perfeito”. 

tinha – por estar numa tour privada e programada). 

Assim, deixa a indicação aos seus leitores que, caso 

queiram percorrer todo o Palácio, necessitam de três 

horas.

SINTRA: UMA VILA 
DOCE E CHARMOSA

Ora, para Pamela, “uma viagem ao Parque e ao Pa-

lácio da Pena deve ser seguida de uma visita à pito-

resca vila portuguesa de Sintra”. Foi lá que a blogger 

e o seu guia almoçaram, e foi também onde provou 

os “deliciosos travesseiros, uma iguaria de Sintra”, 

da Piriquita, que destaca como imperdíveis.

O PONTO MAIS 
OCIDENTAL DA EUROPA 

A partir de Sintra, o caminho foi feito de carro até ao 

Cabo da Roca: o ponto mais ocidental de Portugal e 

da Europa. “O único lugar onde faz sentido que as 

pessoas pensassem que o mundo era plano”, brinca 

a blogger. As vistas são descritas como espetacula-

res, e fica também a dica – para quem gosta de ca-

minhadas – que alguns trilhos do Cabo da Roca são 

caminhos que vão ter às praias de Lisboa e Sintra, 

entre muitos outros sítios.

CASCAIS E ESTORIL

“Lá fomos nós a Cascais, um subúrbio de luxo de 

Lisboa, também uma antiga vila de pescadores que 
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se tornou o destino de férias preferido de muitos”, 

começa por dizer. E são muitas, também, as coisas 

que podem ser feitas em Cascais. A blogger referiu 

alguns exemplos, como jantar ao ar livre, aproveitar 

uma tarde na Praia da Rainha, fazer compras ou ficar 

num dos muitos hotéis de 5 estrelas da área.

No regresso a Lisboa, Pamela e o seu guia turís-

tico passaram pelo Estoril e, apesar de não terem 

parado, ficou com uma visão geral do local. E mais 

uma vez, deixa dicas aos futuros visitantes da capital 

portuguesa. Neste caso, indica que o Estoril está a 

“uma curta caminhada” de Cascais, e que se pode 

Baixa e Bairro Alto. Pamela queria uma tour que 

incluísse também provar os vinhos e os petiscos 

portugueses, mas o “passeio foi focado em fatos 

históricos ao invés de provar comida deliciosa, en-

quanto andávamos pelas ruas de Lisboa”. Confessa 

que não escolheu a tour mais adequada, e quando 

se apercebeu já era tarde demais para cancelar a re-

serva. Ainda assim, já no final do passeio, conseguiu 

provar vinhos e alguma comida típica… 

VINHOS E PETISCOS

Na última paragem da sua tour, a blogger conse-

guiu, finalmente, provar vários queijos portugueses, 

charcutaria, presunto Pata Negra, compotas, azeites 

e vinho, que era “delicioso” – e que a fez levar 

seis garrafas para casa.

Resolveu, contudo, alertar os futuros visi-

tantes de Lisboa a terem em consideração 

se os espaços que visitam para petiscar ou 

provar vinhos são ou não frequentados por 

portugueses. Caso sejam, é mais provável que 

os produtos sejam bons e a experiência será 

mais autêntica

DIA 3
COMPRAS, GASTRONOMIA 
E DELÍCIAS TRADICIONAIS 

Para fazer compras, a blogger deixa várias 

sugestões, consoante os gostos de cada pes-

soa. “Se está à procura de marcas de luxo, 

a melhor aposta é a Avenida da Liberdade”, 

diz, referindo que se pode começar pela Rua 

Castilho – que foi também por onde começou 

o seu passeio antes de almoço. Já para quem 

procura lojas locais com itens exclusivos, a 

sugestão recai sobre Chiado e o Bairro Alto.

variedade de conceitos, como um bar gourmet, 

um jantar requintado ou um cabaré gourmet.

BELÉM

A autora do blogue não conseguiu ir a Belém, mas 

não foi por isso que deixou de mencionar o local. 

Para chegar até lá, recomenda que se apanhe o 

elétrico ou um táxi e fala também dos pontos tu-

rísticos imperdíveis: o Mosteiro dos Jerónimos, o 

Padrão dos Descobrimentos, a Torre de Belém, os 

pastéis de Belém, o Palácio de Belém e o Jardim 

Botânico Tropical.

reservar um dos resorts de luxo da área e desfru-

tar de ambas as localidades. Há espaço ainda para 

uma referência ao Casino Estoril, nomeadamente 

ao facto de ter sido frequentado por membros da 

realeza, espiões e refugiados, durante a Segunda 

Guerra Mundial, e de ter inspirado os filmes do 007, 

de Ian Fleming.

DIA 2

No segundo dia na capital portuguesa, Pamela re-

servou tempo para aproveitar e relaxar na piscina, 

situada no último andar do hotel de cinco estrelas 

no qual ficou hospedada – ou não fosse este um 

blogue de luxo, lifestyle e viagens. Depois disso, às 

15:00, seguiu para uma tour privada, desta vez, por 

Lisboa. 

TOUR POR LISBOA 

Foi no Monumento dos Restauradores que a autora 

do blogue se encontrou com o seu guia turístico e 

partiu à descoberta dos bairros do Chiado, Carmo, 

ALMOÇO 

“As compras devem ser sempre seguidas de 

um almoço adorável, então foi o que eu fiz”, 

refere Pamela no blogue. Escolheu o Eleven, 

um restaurante com estrela Michelin, do chef 

Joachim Koerper, e diz ter tido a “melhor refei-

ção em Lisboa”. 

JANTAR

E “o final perfeito” para as três noites em Lisboa 

foi um jantar num dos muitos restaurantes do 

chef José Avillez: o Bairro do Avillez. Sublinha o 

facto de no local se poder escolher entre uma 
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PARTE INTEGRANTE 
DA HISTÓRIA DA VILA

A Fortaleza de Santiago foi construída entre 

1642 e 1648, numa altura em que D. João IV 

verificou a necessidade de reforçar a defesa 

da costa atlântica, perante os ataques da ar-

mada espanhola. Tendo em vista este perigo, 

os engenheiros militares reestruturaram as 

fortalezas construídas no século XVI e delinea-

ram projetos para novas defesas, reforçando 

as linhas de fogo já existentes. 

No caso de Sesimbra, o monarca designou o 

jesuíta de origem flamenga e engenheiro mili-

tar João de Cosmander para orientar a constru-

ção da nova fortaleza que iria proteger a baía 

da vila dos piratas e dos ataques espanhóis. 

Assim, o projeto foi erguido no local do antigo 

FORTALEZA DE SANTIAGO

UMA LIGAÇÃO ENTRE O PASSADO 
E O PRESENTE DE SESIMBRA
A Fortaleza de Santiago foi estrategicamente construída no 
coração da baía de Sesimbra, no século XVII, numa época 
em que o mar mostrava ser perigoso e era necessário 
defender as fronteiras marítimas. Assim, a preservação 
desta estrutura, que faz parte de Sesimbra e da sua 
história há 365 anos, permite que o passado da vila e dos 
sesimbrenses, bem como o seu património coletivo, se 
mantenha vivo. Nesse sentido, em 2016, passou a abrigar 
o Museu Marítimo de Sesimbra.

O 
monumento, 
que é o 
símbolo de 
Sesimbra, foi 
transformado 
numa espécie 
de casa da 
cultura

Forte da Marinha, uma fortaleza manuelina, 

que se considerava inadaptada aos esforços 

de guerra. Após a conclusão da obra, o co-

mando foi entregue ao Capitão-Mor, Diogo 

Garcês Palha.

A FORTALEZA

Com uma estrutura sólida de aspeto auste-

ro, a fortaleza foi desenvolvida numa planta 

poligonal estrelada, com um corpo central e 

baluartes dispostos ao longo da costa – ou não 

fosse esta uma obra defensiva.

Quanto ao espaço interior, que corresponde a 

um pátio colocado a um nível inferior ao da 

artilharia, foi dividido para acolher as várias 

dependências militares, entre elas a residên-

cia do governador, as cisternas, o paiol e a 

capela. Numa das paredes do pátio, junto à 
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entrada da fortaleza, existia uma pintura em 

madeira, executada em meados do século 

XVII, alusiva às Guerras de Restauração, que 

mostrava São Tiago a combater. 

Já a zona norte da fortaleza, virada à vila, 

apresenta um aspeto menos austero, sendo 

decorada por janelas de moldura contracur-

vada e ferro forjado, com portal em arco de 

volta perfeita encimado por pedra de armas 

com escudo nacional e inscrição da data de 

inauguração, 1648. 

Em 1712, D. João V decidiu instalar o Gover-

no Militar da Região na Fortaleza de Santiago, 

possibilitando o controlo das rotas marítimas 

do Sul, que se dirigiam a Lisboa. Mais de um 

século depois, em 1832, a guarnição abando-

nou a fortaleza e, em 1879, a Guarda Fiscal 

ocupou as dependências habitacionais do 

edifício, que, sete anos mais tarde, passou a 

funcionar também como alfândega.

OS ESFORÇOS PARA 
A PRESERVAÇÃO

Esta imponente construção, no centro da 

praia, passou a ser parte integrante da vila e, 

por esse motivo, quando a Fortaleza de San-

tiago entrou em processo de degradação, tan-

to os sesimbrenses como a câmara municipal 

mostraram vontade de preservá-lo e torná-lo 

público.

No dia 4 de maio de 2006, Dia do Municí-

pio, as portas deste edifício abriram-se e os 

habitantes de Sesimbra puderam entrar na 

Fortaleza de Santiago, pela primeira vez, sem 

constrangimentos, num momento que marcou 

a história recente do concelho. A partir daí, 

embora a fortaleza apresentasse sinais de de-

gradação, recebeu diversas atividades e tor-

nou-se num dos polos de atração de Sesimbra.

Ao longo dos anos, a câmara municipal tentou 

obter a posse da fortaleza, para iniciar traba-

lhos de recuperação. Esse momento chegou 

em 2010, ano em que autarquia tomou posse 

plena da ala nascente, que correspondia sen-

sivelmente a metade dos edifícios, abrindo 

caminho à sua preservação, só mais tarde, já 

com as obras em curso, foi dada posse defi-

nitiva da totalidade da Fortaleza de Santiago.

DA HISTÓRIA PARA 
O PÚBLICO

A preservação do espaço e da estrutura inicial 

permitem que ainda hoje se possa apreciar 

a Fortaleza de Santiago, visitá-la e conhecer 

mais sobre esta e a sua história. Assim, em 

2014, a Fortaleza abriu ao público, totalmente 

restaurada e tornou-se possível compreender 

como funcionava originalmente cada espaço 

que a compõe. Falamos da zona dos paióis, da 

casa do Governador e das camaratas.

Desde então, esta estrutura seiscentista co-

meçou a receber uma programação cultural 

regular, com exposições, espetáculos musicais, 

animações, receções e conferências. Com isto, 

o monumento, que é o símbolo de Sesimbra, 

foi transformado numa espécie de casa da cul-

tura, sem esquecer que a vista da praia, da vila 

e do Porto de Abrigo, o tornam também num 

lugar de eleição para contemplar Sesimbra.

O MUSEU MARÍTIMO 
DE SESIMBRA

Nos dias de hoje, a Fortaleza de Santiago aco-

lhe o Museu Marítimo de Sesimbra, que “dá 

a conhecer a história do mar, da pesca e da 

comunidade piscatória desde os primeiros tem-

pos até à atualidade”.

Sendo o mar parte integrante da história da vila, o 

museu, inaugurado em 2016, veio permitir que se 

conheça e compreenda melhor essa história e essa 

ligação.

Do “valioso património” apresentando pelo museu, 

faz parte, por exemplo um cepo de âncora com 

cinco mil anos, associado à navegação no período 

romano, bem como um conjunto de anzóis e pe-

sos de rede, cuja data se situa entre 2500 e 200 

a.C. Estes são também os artefactos mais antigos 

da exposição.

O museu está dividido nos vários espaços existentes 

na Fortaleza de Santiago, sendo cada um deles de-

dicado a temáticas distintas. As devoções marinhei-

ras e marítimas, artes de pesca, o Parque Marinho, 

o Rei D. Carlos, e a forma como os pescadores de 

Sesimbra viajavam, são alguns dos temas presentes 

no museu.

Muitos dos objetos expostos foram cedidos por pes-

cadores sesimbrenses, ou pelas famílias destes, e 

pertenceram a diversas embarcações, tal como uma 

parte das maquetas presentes no museu foi feita 

por autores sesimbrenses, revelando uma união 

este o espaço museológico e a comunidade.

Em 2017, o Museu Marítimo de Sesimbra recebeu 

uma menção honrosa e foi distinguido com os pré-

mios “Aplicação de Gestão e Multimédia” e “Serviço 

de Extensão Cultural”, no Prémio Museu do Ano, da 

Associação Portuguesa de Museologia.
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Nasci em Lisboa e aqui tenho vivido grande 

parte da minha vida. Mudei de casa algumas 

vezes e, por isso, tenho a experiência de morar 

e trabalhar em bairros muito diferentes: Campo 

de Ourique, Bairro Alto, Chiado, Campo Pequeno, 

Alameda, Baixa, Avenida, Lapa... todos diferen-

tes, representativos desta Lisboa bonita que nos 

apaixona em cada recanto.

Uma característica que me encanta em Lisboa, e 

que deve ser transversal a todas as pessoas, é a 

luz e a sua localização privilegiada junto ao Tejo. 

Os miradouros espalhados pelas colinas permi-

tem-nos ver Lisboa em todo o seu esplendor e 

são experiências imperdíveis.

Lisboa é mesmo linda! E a cada dia verificamos 

mudanças positivas, os edifícios recuperados, 

novos restaurantes, lojas, cafés, jardins... está 

mais cosmopolita que nunca e atrai cada vez 

mais estrangeiros, não apenas turistas, mas re-

sidentes. Está mais multicultural e isso é uma 

riqueza, porque, apesar de perdermos alguma 

privacidade, ganhamos no convívio com outras 

realidades e outras culturas.

Adoro passear a pé pela Ribeira das Naus, mistu-

rar-me com os turistas e tirar fotografias. Tenho 

vários locais de eleição, alguns de toda a vida 

e outros mais recentes, porque gosto muito de 

ModaLisboa.  – Lisboa Fashion Week. Um evento 

com mais de 27 anos de história, criado para a 

cidade de Lisboa e, desde então, organizado em 

parceria com a câmara municipal. É o evento de 

moda com maior reconhecimento em Portugal 

e tem como missão a promoção e o desenvolvi-

mento da Indústria de Moda em Portugal, bem 

como do capital criativo nacional.

LISBOA COSMOPOLITA 
E MULTICULTURAL
Este Postal de Lisboa é fashion. Porquê? Porque foi escrito 
pela “mãe” da Moda Lisboa, Eduarda Abbondanza, que 
já morou em diversos bairros da capital e que nos revela, 
agora, os seus locais preferidos. Da arte à gastronomia, 
passando pelos miradouros e pelo rio Tejo, o postal faz-nos 
viajar por vários pontos da cidade e ainda nos revela as 
datas da próxima edição da Moda Lisboa.

descobrir e experimentar coisas novas: a Funda-

ção Calouste Gulbenkian e o seu emblemático 

Jardim; a Taberna Japonesa em Campo de Ou-

rique; a Taberna das Flores no Príncipe Real, os 

miradouros de São Pedro de Alcântara, da Graça 

e de Santa Catarina, as lojas dos designers por-

tugueses no Príncipe Real e a Vida Portuguesa 

no Chiado, a Vintage e a galeria Underdogs em 

Marvila; a pastelaria Versailles; a nova loja da 

Castelbel no Campo das Cebolas, a Basílica e o 

Jardim da Estrela, etc., etc.. Podia continuar esta 

lista infinitamente porque Lisboa é assim: uma 

infinita oferta de experiências incríveis.

O meu postal não estaria completo sem referir a 

A próxima edição está aí à porta: de 11 a 14 de 

outubro, voltamos ao Pavilhão Carlos Lopes e à 

Estufa Fria para apresentar as coleções primave-

ra-verão dos nossos designers e, paralelamente, 

um conjunto de iniciativas abertas ao público 

que incluem conferências, mesas redondas, 

exposições, uma pop-up store e muitas outras 

novidades.
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AGOSTO 2018

ASSOCIATIVISMO
DESENVOLVIMENTO DO 
ASSOCIATIVISMO

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

Restaurantes 9

Alojamento 7

Agências de viagens e turismo 17

Passeios e circuitos turísticos 11

Transferes e Rent-a-Car 7

TOTAL 51

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de agosto, foram enviadas 28 propostas de adesão.

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

publicações Follow Me Lisboa e Revista Turismo de Lisboa.

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

>	Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

>	Revista Follow Me Lisboa;

>	Eventos confirmados para Lisboa LCB 2018-2023;

>	Eventos confirmados para Lisboa LVB 2018-2023;

>	Convite | Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da ERT-RL 2018/2023.

PROMOÇÃO TURÍSTICA

PROMOÇÃO DO DESTINO – CANAIS ONLINE – PROJETO DI-
GITAL
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE E APP
>	Adaptação de imagens aos diferentes formatos;

>	Adaptação de textos e hiperligações;

>	Introdução dos PDF das publicações mensais;

>	Atualização de outros conteúdos.

PROMOÇÃO NOS MOTORES DE BUSCA
>	Apreciação das propostas e implementação da campanha.

PROMOÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS
>	Análise das propostas apresentadas.

POSTS REDES SOCIAIS
>	Facebook: 66

>	Twitter : 74

>	Instagram: 58

VISITAS AO SITE: 137 604

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS CERTAMES GENERALISTAS (FITUR, 

TRAVEL WEEK, ITB, WTM, TOP RESA, ARABIAN TRAVEL MARKET, ITB CHINA, 

TOURNATOUR, WORKSHOPS TURISMO DE PORTUGAL E OUTROS CERTAMES)
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>	MULTIMERCADOS – Gestão da participação da ARPT Lisboa e do seu trade 

nos certames internacionais de 2018, através do portal Feiras do TP.

>	TOURNATUR – Participação com stand integrado no espaço de Portugal. 

Certame destinado ao público.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>	ALEMANHA – Suplemento do jornal “Süddeutsche Zeitung”, em co-

laboração com o TP. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 ele-

mento;

>	ARZEBAIJÃO – Agência de Notícias “Azerbac”. Programa realizado 

em Lisboa. Presentes 2 elementos;

>	ESPANHA – Blogue “A Mama le gusta viajar”. Programa realizado 

em Lisboa. Presentes 4 elementos;

>	ESPANHA – Blogue “Ida y Vuelta”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 3 elementos;

>	ESPANHA – TV “RTVE”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos;

>	ESPANHA – TV “RTVE1” - Espanhóis pelo Mundo. Programa realizado 

em Lisboa e Região de Lisboa. Presentes 2 elementos;

>	EUA – Revista “Modeliste”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

2 elementos;

>	FRANÇA – Jornal “Le Temps”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa e região de Lisboa. Presente 1 elemento;

>	ITÁLIA – Revista “In Viaggio”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sente 1 elemento;

>	JAPÃO – TV “Tokyo”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 4 

elementos;

>	REINO UNIDO – Blogue “The Man Blue Print”. Programa realizado 

em Lisboa. Presente 1 elemento;

>	REINO UNIDO – “Evening Standard” (online) e “itsbeautifulhere.

com”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento.

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS
>	ALEMANHA - Fam trip “Lisboa e Região”. Programa realizado em Lisboa e 

Região. Presentes 7 participantes.

OUTROS

APOIO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO
>	EUA – Jornal “Jewish Telegraph”;

>	EUA – Revista ASPIRE;

>	EUA – Revista “Bon Appétit”;

>	EUA – Revista “Iconic Magazine”;

>	EUA – Revista “Serenpidity”;

>	EUA – TV “NBC News”;

>	EUA – Jornal “New York Post”;

>	SUÉCIA – Revista “ELLE Décoration”;

>	REINO UNIDO – Revista “Gurgle”;

>	REINO UNIDO – Revista “New Style”.

ENTREVISTAS
>	FRANÇA – Jornal “Le Journal du Dimanche”.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PROMOÇÃO E APOIO A CONGRESSOS E INCENTIVOS
Candidaturas de Lisboa incluindo:

>	5 candidatas ao Fundo Nacional

>	4 candidatas ao Fundo Lisboa

>	EULAR 2023/2025 – Nova tentativa de candidatura de Lisboa; 

>	Congresso médico 2021 – 3.000 pessoas – Formalização da candi-

datura de Lisboa;

>	Evento desportivo 2021+ – 55.000 pessoas – Análise para eventual 

candidatura de Lisboa;
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>	Congresso 2020 – Convocatória 3 PCO para reunião no Turismo de 

Lisboa para apresentação de respetivas propostas à Associação;

>	Congresso 2022 – Apoio à candidatura de Lisboa;

>	Congresso de Sustentabilidade 2021 – Nova tentativa de candidatura de 

Lisboa;

>	Evento legal 2022 – Candidatura de Lisboa;

>	Congresso medico 2020 – 2.500 pessoas – Candidatura de Lisboa.

APOIO EDIÇÕES EM LISBOA
>	Annual Meeting of the Histiocyte Society; 

>	PCA International Conference;

>	Ruta Quetzal; 

>	19th Physics of Highly Charged Ions; 

>	CRIWG;

>	ISWCS; 

>	32nd European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care;

>	46th Congress of the International Society for the History of Medicine 

(ISHM);

>	CIAC – Aposentados dos Correios do Brasil;

>	8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUILDING RESILIENCE. 

APOIO EDIÇÕES ANTERIORES A LISBOA
>	ITS Europe 2020; 

>	SEHO 2019.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>	VI Congresso médico 2019; 

>	VI Congresso médico 2019;

>	VI Congresso médico 2021; 

>	VI congresso médico 2021.

PROMOÇÃO GOLFE

PRESS TRIPS
>	REINO UNIDO – Press trip “Golf UK/TP”. Programa realizado em Lisboa e 

Região. Presentes 4 participantes;

>	REINO UNIDO – Press trip “Galvin Green”. Programa realizado em Lisboa e 

na Região de Lisboa. Presentes 14 elementos.

PARCERIAS COM OPERADORES TURÍSTICOS
>	ALEMANHA - Parceria de promoção com DER Touristik.

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS
>	REINO UNIDO – Fam trip “Sales Team Golf Kings”. Presentes 3 participan-

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

BIRDWATCHING 
>	Compra de espaço e envio de conteúdos.

REVISTA TURISMO DE LISBOA

>	Edição do 176.º número da Revista Institucional do Turismo de Lisboa. Esta 

publicação foi enviada para os Associados, Delegações do TP, lista institucio-

nal do TL, organismos oficiais ligados ao turismo, trade do setor, imprensa 

especializada. A revista tem uma aplicação para iPad.

MELHORIA DA INFORMAÇÃO 
E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

GUIA FOLLOW ME
>	Produção do n.º 272, de setembro;

>	Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>	Lisboa: 212.713

>	Sintra: 41.759

>	Ericeira: 7.675

>	Arrábida: 2.292

>	TOTAL DE TURISTAS ATENDIDOS: 264.439

>	Lisboa Story Centre: 9.227 visitantes

>	Arco da Rua Augusta: 16.548 visitantes

>	Mitos e Lendas de Sintra: 1.102 visitantes

>	Experiência Pilar 7: 9.792 visitantes

>	Lisboa Card: 29.168 (agosto) e 22.440 cartões vendidos em julho

>	PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 286

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DAS CENTRALIDADES

ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS DA ARRÁBIDA
>	Reunião de avaliação e ponto da situação dos projetos relativos à Centrali-

dade Arrábida, em Sesimbra.
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BOAS-VINDAS

_MALO CLINIC 
A MALO CLINIC é uma marca 100% portugue-

sa que explora a arte de criar sorrisos em 21 

países e 65 cidades, com dezenas de produtos 

e técnicas patenteadas. Ao todo são 85 clínicas 

de medicina dentária, sendo a MALO CLINIC 

Lisboa a maior do mundo. Paulo Malo, fun-

dador da clínica e criador da técnica cirúrgica 

All-on-4®, e a sua equipa desenvolveram uma 

técnica revolucionária – o MALO CLINIC PROTO-

COL, permitindo a reabilitação de desdentados 

totais com a colocação de apenas quatro im-

plantes de titânio, num procedimento rápido e 

pouco invasivo. Para a MALO CLINIC, a adesão à 

Associação Turismo de Lisboa surge como uma 

sequência natural. “Acreditamos que, como um 

dos maiores players na área da medicina den-

tária, poderemos acrescentar valor ao mercado, 

contribuir para o desenvolvimento do setor, 

bem como criar awareness junto de parceiros e 

potenciais pacientes”, afirma a marca. 

Avenida dos Combatentes, 43 A, Lisboa

Tel.: 217 228 100

www.maloclinics.com

_ECCO OCEAN
A estratégia da ECCO Ocean consiste em auto-

financiar investigação científica sobre o meio 

marinho através do ecoturismo. Fundada por um 

biólogo marinho, especializado em investigação 

científica sobre golfinhos, a empresa é, atual-

mente, a única licenciada para observação de 

cetáceos – golfinhos e baleias – em Lisboa.  Nos 

passeios de observação de cetáceos e outra bio-

diversidade marinha, apresenta também “a pai-

sagem natural que existe em redor de Lisboa”.  

Estes passeios são, na sua maioria, feitos no mar, 

embora haja outras opções, nomeadamente na 

Reserva Natural do Estuário do Tejo, para obser-

vação de aves. Promove ainda passeios na zona 

ribeirinha de Lisboa, para explorar “uma perspe-

tiva diferente sobre a cidade e promover os seus 

marcos históricos”, neste caso, com ênfase na 

fase dos descobrimentos e na história natural.  

A empresa vê na adesão à Associação Turismo 

de Lisboa (ATL) uma “marca de qualidade” nos 

seus serviços.

Rua da Casquilha, 10, 5.º Frente, Lisboa

Tel.: 968 760 544.

ecco-ocean.com
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_MUSEU 
DA FILIGRANA
O Museu da Filigrana apresenta a arte ances-

tral da manufatura da filigrana em Portugal, e 

é o primeiro espaço museológico no país e o 

segundo na Europa dedicado exclusivamente à 

filigrana.  O museu percorre a cronologia da evo-

lução dos metais preciosos e da filigrana no país, 

recreando o ambiente tradicional das oficinas fa-

miliares e apresentando as diferentes fases do 

processo de fabrico.

A entrada é gratuita, sendo disponibilizada uma 

visita guiada aos visitantes, com a possibilidade 

de uma demonstração por um artesão, que pode 

ser assegurada com marcação prévia. Além do 

Museu da Filigrana, o espaço conta ainda com 

uma loja, onde se pode encontrar uma oferta 

diversificada de produtos, como réplicas de al-

gumas das peças em exposição no museu, co-

leções atuais completas, em ouro e em prata, e 

coleções exclusivas do museu. 

A decisão de aderir à Associação Turismo de 

Lisboa surgiu devido “ao importante trabalho 

que esta associação desenvolve na promoção 

da cidade com especial destaque para a cultura 

e lazer”.

Largo de S. Carlos, 1, Lisboa

Tel.: 917 772 385

lisboa@museudafiligrana.pt

_ FRUTÓBIDOS
A Frutóbidos é uma empresa pioneira na pro-

dução do genuíno Licor de Ginja d’Óbidos, que 

se orgulha nas suas raízes e se mantém fiel à 

fórmula original – a partir da qual procuram ino-

var e diversificar. Apresentando-se como líder 

de mercado, oferece aos consumidores um Licor 

de Ginja d’Óbidos – Vila das Rainhas – com “os 

mais elevados padrões de qualidade e seguran-

ça alimentar”. 

O licor é composto por apenas quatro ingre-

dientes, nomeadamente, ginja, açúcar, água 

e álcool, sem adição de corantes nem aroma-

tizantes. Referenciado como um licor adequa-

do para se degustar em qualquer local, o Vila 

das Rainhas pode ser ainda utilizado para fins 

gastronómicos e na preparação de cocktails. A 

empresa aderiu à Associação Turismo de Lisboa, 

por diversos motivos, entre os quais a promoção 

turística, mas também para “participar num pro-

jeto de prestígio em conjunto com as restantes 

entidades e associações empresariais”. 

Estrada Nacional 114, 21A, 

Amoreira, Óbidos

Tel.: 262 969 479

www.frutobidos.pt
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SHERATON LISBOA HOTEL & SPA

NOVO DIRETOR DE 
FOOD & BEVERAGE

O Sheraton Lisboa Hotel & Spa contratou Jeróni-

mo Ferreira, que possui uma extensa carreira na 

área da gastronomia, para o cargo de diretor de 

Food and Beverage (F&B). Este foi um desafio 

que Jerónimo Ferreira aceitou com “orgulho e 

entusiasmo” e que o fez regressar a Portugal, 

após a passagem por vários hotéis e restauran-

tes de todo o mundo, como o Sheraton Grand 

Rio Hotel & Resort, no Rio de Janeiro, e o She-

raton Maria Isabel Hotel & Towers, na Cidade do 

México. “O bom filho à casa torna”, afirmou o 

novo diretor de F&B do Sheraton Lisboa Hotel & 

Spa, referindo ainda que este é um grupo onde 

sempre se sentiu em casa. “Aqui terei a oportu-

nidade de voltar a trabalhar com a cozinha por-

tuguesa, que tanto me inspira”, refere Jerónimo 

Ferreira.

Rua Latino Coelho, 1, Lisboa

Tel.: 213 120 000

www.sheratonlisboa.com

A ARTE DA TERRA

APRESENTA NOVA 
EXPOSIÇÃO EM 
OUTUBRO

A exposição “Deixa-me Olhar-te Pássaro Real”, 

apresentada n’ A Arte da Terra, reúne obras de 

António Lourenço, cujo conceito e estética se li-

gam à natureza. Com abertura ao público a 1 

de outubro, a exposição vai ficar patente no es-

paço durante 28 dias, podendo ser visitada de 

segunda a domingo, entre as 11:00 e as 20:00. 

António Lourenço, arquiteto de formação e pro-

fessor na área da Educação Visual, revela uma 

visão artística peculiar, desenvolvendo as suas 

obras através de um misto de técnicas nas quais 

os elementos da natureza, a cerâmica, a cor e o 

grafismo do papel artesanal, se conjugam “de 

forma única”.

Rua de Augusto Rosa, 40, Lisboa

Tel.: 212 745 975

www.aartedaterra.pt

DOLCE CAMPOREAL

VENCE PRÉMIO 
GREEN KEY E 
ELIMINA GARRAFAS 
DE PLÁSTICO

O hotel Dolce CampoReal recebeu, pelo segundo 

ano consecutivo, o galardão Green Key, um pré-

mio internacional atribuído a empreendimentos 

turísticos que realizam um esforço acrescido para 

proteger o meio ambiente. O resort tem imple-

mentado várias medidas para reduzir a sua pe-

gada ecológica, tendo anunciado recentemente 

o fim das garrafas de plástico. Em alternativa, 

o Dolce CampoReal vai colocar garrafas de vi-

dro reutilizáveis nos quartos, salas de reuniões, 

outlets e nourishment hub, e disponibilizar gar-

rafas de alumínio aos golfistas e colaboradores. 

Além disso, terá um sistema de filtros de água 

que poderá ser usado por todos os hóspedes. 

“Sermos considerados um empreendimento 

amigo do ambiente é muito gratificante. Adotar 

medidas que reduzam o impacto ambiental faz 

parte da nossa estratégia e a abolição das garra-

fas de plástico é mais uma prova disso mesmo”, 

refere a diretora-geral do Hotel Dolce Campo-

Real, Paula Duarte.

Rua do Campo, Turcifal

Tel.: 261 960 900 

www.dolcecamporeal.com
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OCEANÁRIO DE LISBOA 

ELEITO O “MELHOR AQUÁRIO DO MUNDO” 

JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA

TEM NOVO 
HABITANTE: CRIA 
DE ÓRIX-DE-
-CIMITARRA

O Jardim Zoológico de Lisboa convida os aman-

tes do mundo animal e da natureza a conhecer 

o seu mais recente habitante: uma fêmea de 

órix-de-cimitarra. Nascida a 19 de julho, a cria 

pode chegar aos 200 quilos na fase adulta e 

os seus cornos podem atingir 1,20 metros de 

comprimento, fazendo lembrar uma cimitarra 

– uma espada tradicional de alguns povos do 

Médio Oriente. A mais recente fêmea de Órix-

-de-cimitarra integra uma família constituída por 

dois machos e três fêmeas. Esta é uma espécie 

extinta na Natureza há mais de 20 anos e, se-

gundo José Dias Ferreira, curador de mamíferos 

do Jardim Zoológico “o nascimento de mais um 

exemplar representa um momento muito espe-

cial para o Zoo”, que se orgulha de “cooperar na 

sua reprodução e conservação”. 

Estrada de Benfica, 158-160, Lisboa

Tel.: 217 232 900

www.zoo.pt

HOTEL BRITANIA

NOMEIA QUARTO 
24 “QUARTO 
VINÍCIUS 
DE MORAES”

O Quarto 24 do Hotel Britania foi nomeado 

“Quarto Vinícius de Moraes” e convida, agora, 

à descoberta da obra do poeta, compositor e di-

plomata brasileiro, através de fotografias, livros, 

excertos de poemas e discos. Esta nomeação 

surge para lembrar a passagem de Vinícius de 

Moraes por Portugal, tendo chegado a Lisboa 

em 1968 com o intuito de conhecer melhor o 

país, Amália Rodrigues, os poetas portugueses, 

e de fazer um espetáculo. Assim, a realização 

dessas intenções, são também motivos que le-

varam o Hotel Britania a criar este espaço, no-

meadamente para recordar os espetáculos do 

ciclo “Boa Música do Brasil” no Teatro Villaret, e 

celebrar os 50 anos da gravação do disco “Amá-

lia/Vinícius”. 

Rua Rodrigues Sampaio, 17, Lisboa

Tel.: 213 155 016

www.hotel-britania.com

O Oceanário de Lisboa foi eleito, pela terceira vez, o 

“Melhor Aquário do Mundo” pelos Prémios “Travel-

lers’ Choice” do site de viagens TripAdvisor. Num to-

tal de 33.854 reviews feitas, o Oceanário de Lisboa 

obteve uma avaliação global de 4,5 em 5, com 64% 

das pessoas a classificarem-no como “excelente” e 

27% como “muito bom”. O espaço, que comemora 

o seu 20.º aniversário, já tinha ficado em primeiro 

lugar no “Top 10 Aquariums” em 2015 e em 2017, 

e é um dos equipamentos culturais mais visitados 

em Portugal, contando com mais de 23 milhões de 

visitantes, de 185 países diferentes, desde a sua 

abertura. “É através da nossa vasta e dedicada equi-

pa que conseguimos proporcionar uma experiência 

única e inesquecível”, afirmou o administrador do 

Oceanário de Lisboa, João Falcato. “Passados 20 

anos, ser considerado o melhor aquário do mundo 

é um orgulho e uma motivação para continuar a 

promover o oceano”, concluiu.   

Esplanada Dom Carlos I, Lisboa

Tel.: 218 917 000

www.oceanario.pt



 | Market Place
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

46

M

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

PENHA LONGA RESORT

ADERE A 
CAMPANHA 
“YOU EAT, WE GIVE”

O Penha Longa Resort juntou-se à campanha 

mundial “You Eat, We Give”, do grupo Marriott 

International, numa recolha de fundos solitária, 

através dos restaurantes Midori e LAB, by Sergi 

Arola. Até 31 de outubro, por cada refeição ser-

vida nestes dois restaurantes do Penha Longa 

Resort será doado 1 euro às Aldeias de Crianças 

SOS. Ao todo, na campanha, vão estar envolvi-

dos cerca de 200 hotéis do grupo Marriott Inter-

national, oriundos de 21 países europeus, que 

têm como objetivo conjunto conseguir angariar 

400 mil euros. O valor angariado com a “You Eat, 

We Give” será destinado a programas de apoio 

à Aldeias de Crianças SOS, uma organização in-

ternacional sem fins lucrativos, presente em 135 

países em todo o mundo, incluindo em Portugal, 

que presta cuidados alternativos de qualidade a 

menores em risco que não podem viver com as 

suas famílias biológicas.

Estrada da Lagoa Azul, Linhó, Sintra

Tel.: 219 249 011

www.penhalonga.com

O Tivoli Palácio Seteais convida a desvendar os se-

gredos da vila, através de programas únicos. Se o 

objetivo for conhecer a vila “sobre rodas”, o hotel 

apresenta várias opções, como o “Circuito de Sidecar 

em Sintra”, que permite três trajetos: costeiro, pela 

natureza, ou à la carte, e o “Passeio de Charrete”, 

em plena serra. Para quem gosta de experiências 

no ar, apresenta o “Sintra by air – Helicóptero”. Há 

ainda passeios pedestres e a cavalo. Para os aman-

tes de vinhos, o hotel reserva uma viagem senso-

rial, com a experiência “Sintra e os vinhos do velho 

mundo”, enquanto para quem gosta de fazer com-

pras, propõe o “Personal shopper & styling de luxo”. 

Avenida Barbosa du Bocage, 8, Sintra

Tel.: 219 233 200

www.tivolipalacioseteais.com

TIVOLI PALÁCIO SETEAIS 

APRESENTA EXPERIÊNCIAS ÚNICAS 
PARA CONHECER SINTRA

SHERATON CASCAIS RESORT

BAR DA PISCINA 
E PARQUE INFANTIL 
REMODELADOS

O Sheraton Cascais Resort remodelou a zona do bar 

da piscina e o antigo parque infantil, proporcionando 

uma maior oferta de excelência para pais e filhos. 

Assim, de acordo com o hotel, “enquanto os pais 

desfrutam de um refrescante cocktail no novo Flow 

Pool Bar, os mais novos poderão divertir-se a pou-

cos metros de distância e em segurança, no novo 

espaço Brave Kids”. O Flow Pool Bar apresenta um 

aspeto sofisticado e confortável, integrando-se na 

paisagem verde que envolve a piscina; e quanto à 

carta, esta foi criada de raiz e conta com uma vasta 

seleção de bebidas, como sumos naturais, detox e 

cocktails, bem como com diversos pratos e sobre-

mesas. Já o Brave Kids, com cerca de 300m2 e uma 

decoração inspirada nas povoações índias, é um 

espaço dedicado às crianças, onde os mais novos 

podem experimentar diversas atividades: há uma 

programação exclusiva para crianças entre os 4 e 9 

anos (Kids Club) e entre os 10 e os 12 anos (Junior 

Club).

Rua das Palmeiras, lote 5, Cascais

Tel.: 214 829 100

www.marriott.com
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O Casino Estoril abriu as suas portas a “Grea-

se”, um musical recordista de bilheteiras que 

marcou uma geração. O espetáculo é prota-

gonizado por Diogo Morgado e Marina Mar-

ques Guedes e acontece de quinta a sábado, 

às 22:00, e aos domingos, às 17:00, no Salão 

Preto e Prata. Passado na Califórnia, no final 

dos anos 50 e início dos anos 60, “Grease” 

tem como fundo o comportamento dos jovens 

da época e conta a história de um casal de 

estudantes: Danny e Sandy. O humor insóli-

to, ligado aos jovens “na flor da idade”, e o 

final feliz que “derrete corações”, fizerem com 

que este argumento se tornasse um clássico 

e atravessasse gerações. Prova disso é que, 

atualmente, além de Portugal, o espetáculo 

está em cena em mais de 30 cidades norte-

-americanas.

Praça José Teodoro dos Santos, Estoril

Tel.: 214 667 700

www.casino-estoril.com

CASINO ESTORIL  
ESTREIA MUSICAL “GREASE”

TAP

BATIZA AVIÃO COM 
NOME DO PINTOR 
JÚLIO POMAR

A TAP batizou o seu novo avião A321neo com o 

nome Júlio Pomar, em homenagem ao pintor e 

escultor português. O A321neo Júlio Pomar é o 

terceiro a chegar à TAP, dos 37 aviões que vão 

aterrar na companhia até ao final do próximo 

ano. Ao todo, até 2025, a TAP revela que vai re-

ceber 71 novos aviões, renovando totalmente a 

sua frota com aviões mais modernos e confor-

táveis, mas também mais eficientes em termos 

de consumo de combustível e de redução das 

emissões de CO2. “À semelhança da frota atual, 

todos os novos aviões vão receber o nome de 

destacadas personalidades portuguesas, com le-

gado em diferentes áreas de atividade”, referiu 

a companhia, em comunicado.

Aeroporto de Lisboa – Ed. 25, 8.º, Lisboa

Tel.: 218 415 000

www.tap.pt

AMOREIRAS SHOPPING CENTER

360.º PANORAMIC 
VIEW 

O Amoreiras 360.º Panoramic View, em parceria 

com a New Me, vai ser o “local de eleição” para 

a prática do conceito de Fitness Outdoor, até 

ao final do ano, promovendo um estilo de vida 

saudável. Com esta iniciativa, o alia a prática 

desportiva a uma vista panorâmica sobre a cida-

de de Lisboa, numa programação diversificada 

e gratuita, que inclui desafios, aulas de grupo, 

pilates e show cooking. No dia 30 de setembro 

acontece a 2.ª edição do Challenge Up 360, um 

desafio que tem como objetivo ir do piso 1 do 

Amoreiras Shopping Center até ao miradouro, 

enfrentando 380 degraus ao longo do percurso. 

Em outubro, há uma Sunset Class, no dia 11, mas 

também um Funcional Training, dia 27. 

Já em dezembro, no dia 15, realiza-se um show 

cooking de Natal. 

Avenida Eng. Duarte Pacheco, loja 2037, 

Lisboa

Tel.: 213 810 200

www.amoreiras.com
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NEYA LISBOA HOTEL 

ADERE AO 
MOVIMENTO 
#SEMPALHINHAS

O NEYA Hotel anunciou a adesão ao Movimento 

#sempalhinhas, fundado por Inês Souto Gonçal-

ves e coordenado pela equipa Por um Mundo 

Ideal. Este movimento tem como missão sensi-

bilizar a população para o impacto nocivo que as 

palhinhas têm no ambiente, sendo um dos 10 

objetos poluentes que mais se encontram nas 

praias, colocando em causa a vida de milhares 

de espécies marinhas. “O objetivo do NEYA é 

sensibilizar os seus hóspedes e clientes sobre o 

impacto que a utilização de palhinhas de plás-

tico tem no ambiente, servindo assim, todas as 

bebidas sem palhinha”, refere o hotel em co-

municado. O hotel já tinha demostrado a sua 

preocupação com este fenómeno ao substituir 

as palhinhas de plástico por palhinhas comestí-

veis da Sorbos. 

Rua Dona Estefânia, 71/77, Lisboa

Tel.: 213 101 809

www.neyahotels.com

PERFUMES&COMPANHIA

GOLDEN WEEK 
DEDICADA A 
TURISTAS CHINESES

A Perfumes&Companhia vai ter uma Golden 

Week: uma campanha que visa explorar a co-

municação com os clientes chineses e que 

decorre em lojas selecionadas da marca, em 

Lisboa, entre os dias 1 e 14 de outubro. Esta 

iniciativa inclui a comunicação em mandarim 

das ofertas, na compra de produtos de marcas 

aderentes e um “pequeno presente” da Perfu-

mes&Companhia. A loja do Rossio, no centro 

histórico da cidade, e que desperta a atenção 

dos turistas devido à sua arquitetura do século 

XVIII, é uma das selecionadas. “Esperamos que 

os nossos clientes chineses se sintam atraídos 

pelo nosso serviço de excelência, pelas marcas 

de cosmética de confiança e respetivos produ-

tos, e pela campanha específica para os receber, 

num momento de festividades na China”, refere 

a empresa.

Praça D. Pedro IV, 45/50, Lisboa

Tel.: 211 554 480

www.perfumesecompanhia.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

FEIRA ANUAL REFORÇA TRADIÇÃO
A cidade de Vila Franca de Xira vai receber mais 

uma edição da centenária Feira Anual, com o 38.º 

Salão de Artesanato, entre os dias 4 e 14 de outu-

bro. O Parque Urbano do Cevadeiro vai encher-se 

de bancas de feirantes, de diversões para miúdos e 

graúdos, e de tasquinhas com vários tipos de petis-

cos e doces; sendo que esta edição conta também 

com um programa complementar de animação. Já 

no Pavilhão Multiusos vão reunir-se cerca de 100 

artesãos de várias regiões, com trabalhos nas 

áreas de têxteis, cerâmica, madeira, doçaria, en-

tre muitas outras. Outra forte vertente da feira é 

a Festa Brava, que acontece nas ruas e na Praça 

de Toiros “Palha Blanco”. As esperas e largadas 

de touros decorrem durante quatro dias –  5, 7, 9 

e 13 de outubro.

Rua Dr. Manuel de Arriaga, 24 - R/C Dto, 

Vila Franca de Xira

Tel.: 263 285 600

www.cm-vfxira.pt
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A empresa de animação turística Live Electric 

Tours disponibiliza agora tours organizadas com 

capacidade até 32 pessoas, através de uma frota 

de 16 de viaturas 100% elétricas Renault Twizy. 

Com a esta nova opção e uma equipa qualifica-

da, a Live Electric Tours tornou-se capaz de res-

ponder a todas as exigências dos seus clientes. 

A empresa que venceu o programa de acelera-

ção do Turismo de Portugal, em Lisboa, garante 

que esta é a solução mais segura, mais ecológi-

ca e mais tecnológica existente no mercado. A 

frota de carros da Live Electric Tours está equi-

pada com wifi, GPS com tours pré-programados 

e ainda uma câmara live que permite que os 

turistas possam partilhar a sua experiência em 

direto, através das redes sociais.

Rua Adriano Correia de Oliveira, 4A - LAB1, 

Lisboa

Tel.: 935 131 547

www.liveelectrictours.com

LIVE ELECTRIC TOURS

AUMENTA CAPACIDADE DAS TOURS

CAMPO PEQUENO

OUTUBRO COM 
CERVEJA E VINHOS

Em outubro, o Campo Pequeno volta a receber o 

evento “A Cerveja em Lisboa”, que decorre entre 

os dias 4 e 7, e o “Mercado de Vinhos”, no fim 

de semana de 19 a 21. Durante os cinco dias 

da iniciativa “A Cerveja em Lisboa”, é possível 

degustar um alargado leque de cervejas, tanto 

nacionais, como internacionais e artesanais, ao 

estilo da Oktoberfest. Esta 2.ª edição conta tam-

bém com diversas atrações e novidades, com 

animação permanente num palco central e per-

formances com música alusiva às Oompah Band 

e DJ. Já o “Mercado de Vinhos”, que chega duas 

semanas depois, dá a possibilidade aos visitan-

tes de provarem e comprarem uma vasta sele-

ção de vinhos portugueses de várias regiões. A 

gastronomia não foi esquecida, e o evento conta 

também com diversos produtores nacionais que 

dão a conhecer as suas especialidades.

Centro de Lazer do Campo Pequeno, Lisboa

Tel.: 217 998 450

www.campopequeno.com

FEIRA INTERNACIONAL DE LISBOA

O VINTAGE 
FESTIVAL ESTÁ 
DE REGRESSO

Entre 3 e 7 de outubro, a Feira Internacional de 

Lisboa (FIL) recebe aquele que é considerado 

o maior encontro de estilos vintage, o Vintage 

Festival. O evento procura redescobrir o vintage, 

inspirando-se, muitas vezes, em produtos atuais, 

mas revisitando o passado clássico, através de 

uma visão trendy e jovial. Nesta 5.ª edição, o 

Vintage Festival promete uma maior oferta e 

aposta na diversidade, singularidade e qualida-

de dos produtos apresentados, tanto nos que es-

tão presentes apenas para exposição, como nos 

que são para venda. Não faltam produtos únicos, 

irreverentes e distintos.

Edifício FIL, Rua do Bojador, 

Parque das Nações

Tel.: 218 921 500

www.fil.pt
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VENEZUELA 
“Venezuela” apresenta uma coreografia na 

qual o ritmo e a complexidade dos movimen-

tos criam momentos inesquecíveis. Aqui, são 

encenados a conflitualidade e o diálogo entre 

corpos, mas também entre culturas. Através da 

banda sonora, o espetáculo remete para um 

contexto sociocultural (e político) específico: na 

primeira parte há cantos eclesiásticos, com a 

luz a iluminar o palco e, no segundo segmen-

to, é introduzido o rap de The Notorious B.I.G. e 

música árabe. Ohad Naharin coloca, mais uma 

vez, a qualidade técnica dos seus bailarinos em 

evidência, numa composição enraizada numa 

fisicalidade esgotante.

Centro Cultural de Belém, Praça do Impé-

rio, dias 31 de outubro e 1 de novembro, 

às 21:00. Entradas: a partir de 7 euros. Mais 

informação em: www.ccb.pt

VILLA MIX
Pela primeira vez, o maior festival de música do 

Brasil, VillaMix, atravessa o Oceano Atlântico e 

chega a Lisboa, com um cartaz que promete ser 

“explosivo” e proporcionar 10 horas de música 

e animação. Jorge & Mateus, Alok, Wesley Safa-

dão, MC Kevinho e Matheus&Kauan são alguns 

dos nomes do sertanejo e funk brasileiros que 

marcam presença. Com sete anos de história, 

o VillaMix já recebeu mais de dois milhões de 

pessoas, tendo sido certificado por duas vezes 

como o maior palco do mundo pelo “Guinness 

World of Records”.

Altice Arena, Rossio dos Olivais, dia 6 de 

outubro, às 20:00. Entradas: a partir de 35 

euros. Mais informação em: arena.altice.pt

OS DIAS DE MARVILA
Os dias de Marvila vão encher-se de cultura. A 

Biblioteca de Marvila é o epicentro da 2.ª edição 

do evento, cuja programação contempla exposi-

ções, teatro, concertos, debates, performances, 

atividades dedicadas aos mais novos, e visitas 

guiadas pela memória e singularidade das ruas, 

praças, hortas e bairros da freguesia. Entre os 

espaços culturais deste roteiro, estão as Lojas 

Rés-do-Chão, o Teatro Ibisco, o Salão de Festas 

de Vale Fundão, a Escola Secundária D. Dinis, o 

Torreão Poente (na Praça do Comércio) e o clube 

desportivo Oriental.

Biblioteca de Marvila e outros espaços de 

cultura da freguesia, de 5 a 16 de outubro. 

Entrada livre. Mais informação em: www.

culturanarua.pt
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