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4  EDITORIAL
Lisboa continua a estar no centro da atualidade e pelas melhores razões: 
ganhou um prémio de natureza cultural, viu a Web Summit renovar a 
presença por mais 10 anos e recebe, pela primeira vez, a gala das estrelas 
Michelin.  

5  NACIONAL
A cidade a região de Lisboa são protagonistas da atualidade dos agentes 
do turismo, a nível institucional e empresarial, com eco visível para lá das 
fronteiras portuguesas, em que o destino é, cada vez mais, recomendado 
e premiado.

12  VISITA GUIADA
A diretora do Museu Nacional dos Coches, Silvana Bessone, elenca cinco 
razões para visitar este equipamento cultural que faz viajar até ao passado 
do País.

 13  BOLETIM INTERNO
A informação aos turistas que chegam a Lisboa acaba de ser reforçada 
com a inauguração de dois novos postos de atendimento: os Ask Me no 
Rossio e em Santa Apolónia. 

14  TENDÊNCIAS
O que influencia a escolha de um destino? É este o mote para um olhar sobre as 
tendências em matéria de viagens, de que fazem parte conceitos como foodie 
e instagramável.

17  ENTREVISTA
No mês em que Lisboa recebe a gala Michelin, o entrevistado é o 
chef José Avillez, cujo restaurante Belcanto é detentor de duas das 
ambicionadas estrelas. À RTL defende que a cozinha portuguesa é uma 

das melhores do mundo e que a cidade e o país têm condições para se 
tornarem destinos do turismo gastronómico.

21  OBSERVATÓRIO
Os resultados estatísticos da hotelaria da cidade e da região de Lisboa, 
no mês de setembro de 2018, bem como o desempenho do mercado de 
cruzeiros e no golfe.

30  LISBOA VISTA DE FORA
O que fazer em Lisboa durante 48 horas? As recomendações foram 
publicadas na revista britânica Hello!, a partir da experiência da jornalista 
Chloe Best, para quem a cidade tem o melhor de dois mundos.

32  TESOUROS
A herança histórica e patrimonial da Quinta de Recreio do Marquês 
de Pombal, em Oeiras, está em foco nesta edição. A proposta é para 
conhecer a arquitetura do palácio e dos jardins, cuja origem remonta ao 
século XVIII.

34  POSTAL DE LISBOA
A artista Joana Vasconcelos partilha os seus locais de eleição em Lisboa, 
ao mesmo tempo que faz uma visita guiada pelas suas obras que deixam 
marca na cidade.

40  MARKET PLACE
A oferta de Lisboa em matéria de hotelaria e restauração, mas 
também de cultura e entretenimento, está em permanente renovação, 
contribuindo para melhorar a experiência de quem vive e trabalha na 
cidade e na região.

1312 17

05

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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



Lisboa acaba de receber o Avis Travellers’ Best 

Emerging Culture City Award (Melhor Cidade de 

Cultura Emergente), distinção que reforça o seu 

posicionamento também como destino cultural. 

Concedido pela Leading Culture Destinations 

Awards, uma organização que se dedica à pro-

moção dos melhores destinos culturais do mun-

do, o prémio é atribuído por um júri constituído 

por criadores culturais que avaliam áreas como 

as da moda, música, turismo, hospitalidade, 

arquitetura, design e arte, o que reflete, desde 

logo, a riqueza e a diversidade da oferta turística 

da capital portuguesa. Ao edificado ímpar que 

testemunha uma História secular, Lisboa junta 

uma sugestiva agenda cultural eclética, pensada 

para ir ao encontro das preferências de quantos 

– e cada vez são mais – que elegem o destino 

para visitas de lazer, trabalho ou ambas. Acresce 

que, a par dos diversos galardões recebidos na 

área do turismo, esta é a primeira vez que Lisboa 

é distinguida com um prémio na área da cultura. 

E porque gastronomia também é cultura, há a 

salientar que em novembro Lisboa é anfitriã da 

gala de entrega das estrelas Michelin Portugal e 

Espanha. Sete chefs cujos restaurantes situados 

na região de Lisboa foram já distinguidos com as 

prestigiosas Estrelas terão a seu cargo a ementa 

da gala, uma ocasião que fará de Lisboa capital 

da gastronomia ibérica. A realização do evento 

na capital portuguesa, igualmente uma estreia, 

traduz o trabalho que tem sido desenvolvido 

com o objetivo de promover a nossa oferta gas-

tronómica e, em simultâneo, dar a conhecer os 

excelentes profissionais que trabalham na área. 

A LISBOA DE QUE SE FALA

E  | Editorial

De elevada qualidade e enorme variedade, os 

produtos são transformados por mãos hábeis de 

quem cozinha com saber e arte, ora mantendo a 

tradição, ora condimentando-a com apontamen-

tos de modernidade.

Para terminar, mais uma notícia que muito me 

apraz destacar, porquanto ilustra a Lisboa mul-

tifacetada – histórica e vanguardista – de que 

tanto se fala: a Web Summit, um dos maiores 

eventos de tecnologia e empreendedorismo de 

todo o mundo, continuará a ter lugar na capi-

tal portuguesa por mais 10 anos. Mais de duas 

dezenas de cidades europeias candidataram-se 

para acolher a cimeira, tendo a vitória de Lisboa 

deixado ficar para trás cidades como Munique 

(Alemanha) e Valência (Espanha). A grandiosi-

dade dos números da edição do ano passado 

atesta a notoriedade do evento, bem como a 

sua relevância, quer para a economia da região, 

quer para a economia do país: 60 mil pessoas 

de 171 países, 1.400 investidores e 2.500 jor-

nalistas.
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LEADING CULTURE DESTINATIONS AWARDS
LISBOA É A MELHOR CIDADE EM CULTURA EMERGENTE
Lisboa venceu o prémio “Avis Travellers’ Best 

Emerging Culture City Award” (Melhor Cidade de 

Cultura Emergente), atribuído pela Leading Cul-

ture Destinations Awards, uma organização que 

se dedica à promoção dos melhores destinos 

culturais do mundo.

A capital portuguesa já recebeu diversos galar-

dões, no âmbito do turismo, mas esta é a pri-

meira vez que vence um prémio relacionado 

com cultura, posicionando-a, assim, como um 

destino cultural.

A atribuição do prémio a Lisboa foi decidida por 

um júri constituído por 10 criadores culturais, 

nas áreas da moda, música, turismo, hospitali-

dade, arquitetura, design e arte, e cujo trabalho 

é seguido por milhares de fãs.

Na lista de nomeados para esta edição, na cate-

goria de melhor “cidade de cultura emergente do 

ano”, estavam também Medellin, na Colômbia, e 

Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos. 

Em relação aos prémios, a Leading Culture Des-

tinations afirma que os nomeados e vencedores 

têm utilizado a nomeação ou vitória, respetiva-

mente, como “uma oportunidade para construir 

uma campanha de relações públicas em torno 

desta, alcançando novos viajantes, apaixonados 

por cultura, em todo o mundo”. 
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WEB SUMMIT

MAIS 10 ANOS EM LISBOA 

A Web Summit, um dos maiores eventos de 

tecnologia e empreendedorismo, vai continuar 

em Lisboa por mais 10 anos, a partir de 2019. 

A decisão foi anunciada pelo fundador da Web 

Summit, Paddy Cosgrave, pelo primeiro-minis-

tro português, António Costa, e pelo presidente 

da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, numa 

cerimónia que decorreu no início do mês de ou-

tubro, na Altice Arena, local que tem acolhido 

a cimeira nos últimos dois anos, a par da Feira 

Internacional de Lisboa (FIL). 

Além de Lisboa, a Web Summit recebeu candi-

daturas de “mais de 20 cidades europeias” para 

serem as próximas a receber o evento, entre as 

quais Munique, na Alemanha, e Valência, em 

Espanha. 

A EDIÇÃO DE 2018

Este é o terceiro ano em que a Web Summit se 

realiza no país, e vai decorrer entre os dias 5 e 

8 de novembro. 

A marcar presença nesta edição vão estar 

executivos de grandes empresas, entre os 

quais as vice-presidentes da Apple e da Goo-

gle, o presidente da Samsung, Young Sohn, 

e o presidente da Microsoft, Brad Smith. No 

painel de oradores constam ainda nomes 

como Tim Berners-Lee, fundador da World 

Wide Web, Devin Wenig, CEO do eBay, Evan 

Williams, Fundador do Twitter, Mark Schnei-

der – CEO da Nestlé, e Gillian Tans, CEO, Boo-

king.com. À semelhança da edição anterior, 

também a famosa robô Sophia vai estar na 

Altice Arena.

Em 2017, o evento reuniu cerca de 60 mil pes-

soas oriundas de 170 países, das quais 1.200 

oradores, duas mil startups, 1.400 investidores 

e 2.500 jornalistas.

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) vai 

realizar o Congresso Nacional da Hotelaria e Tu-

rismo, nos dias 15 e 16 de novembro, no Pavi-

lhão Carlos Lopes, em Lisboa. Em 2018, o evento 

celebra a sua 30.ª edição e vai desenvolver-se 

sobre o tema “Turismo: Que Futuro Queremos?”.

O congresso vai, assim, promover uma reflexão 

CONGRESSO NACIONAL DE HOTELARIA E TURISMO
30.ª EDIÇÃO ABORDA O FUTURO DO TURISMO

sobre o futuro do turismo português, algo que a 

AHP acredita necessário face aos desafios atuais 

do setor. 

O posicionamento de Portugal, as oportunidades 

e tensões que atravessam os vários destinos, a 

disrupção digital e a conectividade humana, a 

par do “ótimo momento” que o turismo está a 

viver, são algumas das situações que impulsio-

naram essa reflexão.

No congresso, que conta com oito painéis sobre os 

temas mais prementes para o setor, estarão pre-

sentes mais de 450 decison makers e profissionais 

do turismo, mais de 25 oradores de referência e 

30 das empresas mais inovadoras em exposição.
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A Organização Mundial do Turismo (OMT) reali-

zou um estudo sobre o turismo em que incluiu 

uma auscultação às perceções em oito cidades 

europeias, entre as quais Lisboa, tendo concluí-

do que apenas uma pequena percentagem das 

pessoas considera que o desenvolvimento deste 

setor deve ser travado.

A maioria dos residentes das oito cidades euro-

peias – além de Lisboa, Amesterdão, Barcelona, 

Berlim, Copenhaga, Munique, Salzburgo e Talin 

– ouvidos no inquérito considera que “não deve 

haver limitações ao crescimento do turismo”, 

indica o relatório da OMT.

No trabalho, designado “Overtourism? Unders-

tanding and managing urban tourism growth 

beyond perceptions”, a OMT revela que entre 

as características mais positivas do impacto do 

turismo estão “uma maior atmosfera internacio-

nal; mais eventos; uma imagem mais positiva; 

a proteção de zonas históricas da cidade; e a 

reabilitação da arquitetura tradicional”. 

Por outro lado, os habitantes destas cidades 

veem de forma negativa o “aumento do preço 

das casas, dos custos dos táxis, dos preços nas 

lojas, restaurantes e cafés e dos transportes pú-

blicos”, relacionados com o aumento do turismo.

De acordo com a OMT, o excesso de visitantes 

nas cidades “só pode ser resolvido através de 

uma cooperação próxima entre as administra-

ções em diferentes níveis, no setor público, pri-

vado, comunidades e com os próprios turistas”.

O estudo inclui ainda 11 estratégias e 68 me-

didas para compreender e gerir melhor o cres-

cimento dos turistas, sendo que os inquiridos 

destacam a melhoria de infraestruturas na ci-

dade, a comunicação e envolvimento dos locais 

no planeamento do turismo, uma melhor trans-

missão aos visitantes da forma como se devem 

comportar na cidade, a maior distribuição dos 

turistas ao longo do ano e a criação de expe-

riências na cidade em que os residentes e os 

visitantes se possam conhecer e integrar.

GUIA MICHELIN PORTUGAL  
E ESPANHA 2019
LISBOA ACOLHE 
GALA PELA PRIMEIRA 
VEZ
A capital portuguesa vai receber, pela primeira 

vez, a cerimónia de entrega das estrelas Mi-

chelin Portugal e Espanha, no dia 21 de novem-

bro, tornando-se o centro da gastronomia ibé-

rica. O evento vai decorrer no Pavilhão Carlos 

Lopes e irá contar com mais de 500 convidados 

e com a presença de cerca de 120 meios de 

comunicação portugueses e espanhóis.

A diretora comercial da Michelin Travel Part-

ner España Portugal, Mayte Carreño, sublinha 

que “o compromisso das instituições públicas 

e privadas para com o turismo, a qualidade da 

gastronomia e a aposta na excelência tornaram 

Lisboa no local ideal para acolher esta grande 

festa gastronómica”.

Já o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, 

Fernando Medina, afirma que a realização do 

evento na cidade a posiciona como um “desti-

no gastronómico de primeiro nível”, e é tam-

bém um reconhecimento do “trabalho que há 

anos tem vindo a ser desenvolvido para colocar 

a gastronomia [portuguesa] e os seus profissio-

nais no lugar que merecem”.

Quanto ao jantar da gala do Guia Espanha e 

Portugal 2019, este vai ser preparado pelos 

chefes dos sete restaurantes de Lisboa que já 

conquistaram estrelas Michelin, nomeadamen-

te, José Avillez (restaurante Belcanto, duas es-

trelas Michelin), Miguel Rocha Vieira (Fortaleza 

do Guincho), Henrique Sá Pessoa (Alma), Joa-

chim Koerper (Eleven), João Rodrigues (Feito-

ria), Alexandre Silva (Loco) e Sergi Arola (LAB 

by Sergi Arola), todos com uma estrela.

ESTUDO DA OMT
MAIORIA DOS LISBOETAS NÃO QUER LIMITES AO TURISMO
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BOLSA DO TURISMO DE LISBOA
NOVA IMAGEM SIMBOLIZA ENERGIA, MODERNIDADE E INOVAÇÃO
A Bolsa de Turismo de Lisboa tem agora uma nova 

imagem, concebida pela agência IVITY, que acres-

centa energia, modernidade e inovação à entida-

de, mas também a todo o setor que representa. A 

BTL é considerada a feira do turismo mais impor-

tante do País e tem vindo a apostar na inovação 

nas suas últimas edições, sendo que esta nova 

imagem vai ao encontro do seu posicionamento 

enquanto marca “forte e contemporânea”.

A diretora de feiras da FIL e responsável pela BTL, 

Fátima Vila Maior, considera que “a BTL não tem 

pretensões de ser a maior feira de turismo do 

mundo, mas pode ser uma das feiras que mais 

inova no setor”.

Já o presidente da IVITY, Carlos Coelho, esclare-

ceu que “o principal foco na criação desta marca 

foi conseguir uma expressão, forte e moderna; 

uma marca visual, segura e afirmativa”. “Críamos  

uma marca que é um destino, um território 

de encontros e que coloca a BTL, durante os cin-

co dias de feira, como ponto de encontro com o 

País e com o mundo”, disse. 

Em 2019, a BTL volta a ocupar quatro pavilhões 

da FIL, e a juntar profissionais do turismo, - na-

cionais e internacionais – e turistas, que preten-

dem encontrar, conhecer e comprar as melho-

res ofertas do setor.

CÂMARA DE MAFRA
AVANÇA COM TAXA 
TURÍSTICA SOBRE 
DORMIDAS EM 2019

A Câmara de Mafra decidiu aplicar uma taxa 

sobre as dormidas de turistas em qualquer alo-

jamento turístico do concelho, a partir de 2019, 

tendo fixado o valor em dois euros por noite, até 

ao máximo de sete noites.

De acordo com a agência Lusa, na reunião públi-

ca do executivo, o presidente da câmara, Hélder 

Sousa Silva, disse que espera vir a arrecadar “para 

o ano uma receita entre os 150 a 200 mil euros”.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísti-

ca, referidos pelo município, em 2017, foram re-

gistadas cerca de 163 mil dormidas, um número 

que leva a autarquia a justificar a fixação desta 

taxa com o aumento de turistas no concelho. 

Para a Câmara de Mafra, o aumento de turis-

tas e de investimentos neste setor no concelho 

tem trazido novas oportunidades de negócio 

e de emprego, mas tem também aumentado 

substancialmente os gastos do município. Neste 

sentido, o objetivo da implementação da taxa 

turística passa por garantir um turismo sustentá-

vel e a qualidade de vida dos residentes.

SEATRADE CRUISE MED
EDIÇÃO DE LISBOA TEVE A MAIOR ADESÃO 
DE SEMPRE

A Seatrade Cruise Med é o maior evento para o 

mercado de cruzeiros do Mediterrâneo e a edi-

ção deste ano, que decorreu em Lisboa, nos dias 

19 e 20 de setembro, foi a mais participada de 

sempre, revelou a organização.

Os números do evento, que foram, entretanto, 

divulgados, mostram que esta edição contou 

com 4.308 participantes, oriundos de 89 países. 

Aqui, incluem-se 175 executivos de operadores 

de navios de cruzeiro, um número que corres-

ponde a mais 65% do que em 2016, e 172 em-

presas expositoras de produtos e serviços, que 

se traduz num aumento de 9,5%.

Numa comparação com a edição de 2016, a 

Seatrade Cruise Med de Lisboa contou com mais 

17,5% de participantes, mais 25% de países re-

presentados e um aumento de 13% no espaço 

de exposição.

Para o Porto de Lisboa, a realização do evento 

veio reforçar o posicionamento como um dos 

principais no setor dos cruzeiros, a nível mun-

dial.
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CONGRESSO
OLHARES CRUZADOS SOBRE “CIÊNCIA 
CULTURA E TURISMO SUSTENTÁVEL”  
EM DISCUSSÃO 
O congresso “Ciência, Cultura e Turismo Susten-

tável” vai decorrer nos dias 26 e 27 de novem-

bro, na Academia das Ciências de Lisboa, com o 

objetivo de lançar olhares cruzados sobre estes 

três temas, através da promoção de um debate 

sobre os seus desafios e perspetivas na socie-

dade portuguesa.

Este triplo enquadramento está também ligado 

ao presente Ano Europeu do Património Cul-

tural, que visa dar visibilidade à importância 

e transversalidade da cultura e do património 

em todos os setores da sociedade e tem em 

consideração os objetivos da Agenda 2030 do 

Desenvolvimento Sustentável e os princípios 

orientadores da UNESCO.

De acordo com a organização do evento, “o con-

gresso enquadra-se numa reflexão ampla e pro-

funda sobre as interseções da cultura e da ciência 

na sociedade portuguesa, através dos museus, 

das coleções e do património científico”. 

Este congresso resulta das parcerias estabele-

cidas para o Ano Internacional do Turismo Sus-

tentável para o Desenvolvimento em Portugal 

entre o Museu Nacional de História Natural e da 

Ciência, o Instituto de Geografia e Ordenamento 

do Território, a Rede de Instituições Públicas do 

Ensino Superior Politécnico com cursos de Tu-

rismo, o Conselho Coordenador dos Institutos 

Superiores Politécnicos, a Comissão Nacional da 

UNESCO e a Academia das Ciências de Lisboa.

THE ART COMPANY
MARCA ESPANHOLA GRAVA PUBLICIDADE 
EM LISBOA 
Lisboa é parte do cenário da nova campanha 

de publicidade da marca espanhola de sapatos 

The Art Company, onde é apresentada a coleção 

outono-inverno 2018. O vídeo da campanha 

surgiu da parceria desenvolvida entre a banda 

portuguesa The Gift e a marca, foi gravado nos 

dois países e intercala imagens de um concerto 

em Espanha com imagens da banda em Lisboa.

A nova coleção outono-inverno teve inspira-

ção precisamente na cidade de Lisboa e, além 

disso, a banda portuguesa também tem uma 

ligação histórica com a marca espanhola, o 

que levou a que esta associação surgisse de 

forma natural.

CONDÉ NAST JOHANSENS 2019
DOIS HOTÉIS 
LISBOETAS 
NOMEADOS  
PARA PRÉMIOS  
DE EXCELÊNCIA

Os hotéis lisboetas Santiago de Alfama Hotel e 

Olissippo Lapa Palace Hotel estão entre os no-

meados para os Prémios de Excelência Condé 

Nast Johansens 2019 para o Reino Unido, Irlan-

da, Europa e Zona do Mediterrâneo. 

De acordo com um comunicado enviado pela 

organização, estes prémios, atribuídos anual-

mente, reconhecem o “constante trabalho dos 

melhores hotéis do mundo para melhorarem o 

mercado das viagens de luxo”. 

Os prémios são divididos em diversas catego-

rias, sendo que o Santiago Alfama Hotel está 

na corrida para “Melhor Urban Hotel”, a par de 

dois hotéis italianos, o SINA Centurion Palace, 

em Vêneto, e o Hotel Corona d’Oro, em Emília-

-Romanha. Já o Olissippo Lapa Palace Hotel está 

nomeado para “Melhores Casamentos, Festas, 

ou Ocasiões especiais”, juntamente com outros 

dois hotéis de Itália, o Borgo Scopeto Relais, em 

Toscana, e o Hotel Abi d’Oru, em Sardenha.

Os vencedores serão conhecidos numa cerimó-

nia que irá decorrer em Londres no próximo dia 

5 de novembro. 
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TIME OUT AMÉRICA
PRÍNCIPE REAL ELEITO O 5.º BAIRRO 
MAIS COOL DO MUNDO

A revista Time Out americana elaborou uma lista 

com os 50 bairros mais cool do mundo, e o há um 

bairro lisboeta nos lugares cimeiros do ranking:  

o Príncipe Real. O bairro ficou em 5.º lugar e é 

descrito como um reflexo da cidade e das tra-

dições portuguesas, “com restaurantes, bares, 

lojas e galerias de arte por toda parte”.

Na publicação constam ainda cinco indicações 

relacionadas com cada bairro, nomeadamente,  

um local para comer, outro para beber, o que 

fazer, onde ficar e ainda o que dizem os locais 

sobre o bairro. Para criar esta lista, a Time Out 

fez uma pesquisa e pediu a editores locais da 

revista e a 15 mil pessoas em todo o mundo 

que falassem sobre os bairros das suas cidades.

No topo deste ranking está o Embajadores, em 

Madrid, seguido do Euljiro, em Seuel, e do Nue-

va Villa de Aburrá, em Medellin.

AVIAÇÃO
MAIS VOOS E 
DESTINOS A PARTIR 
DE LISBOA EM 2019
Em 2019, Lisboa vai estar mais próxima de cinco 

cidades europeias, uma norte-americana e uma 

asiática, devido às novas rotas anunciadas pelas 

companhias aéreas Delta Air Lines, TAP e Ryanair.  

Assim, a Delta Air Lines vai introduzir um novo 

voo sem escalas entre Lisboa e Boston, a partir 

de 24 de maio de 2019; a TAP revelou que vai 

voar para três novos destinos: Telavive, Dublin 

e Basileia, a partir de abril do próximo ano; e a 

Ryanair acrescentou Bordéus, Clermont e Edim-

burgo à sua lista de voos para o verão do pró-

ximo ano.

No caso da Delta, o voo Lisboa – Boston substitui 

a rota sazonal da companhia aérea para Atlanta, 

oferecendo aos clientes um novo serviço diário 

no verão de 2019 para Nova Inglaterra. “Com 

a apreciável história e herança portuguesa em 

Boston e Massachusetts, uma ligação direta vai 

ajudar a reunir amigos e famílias, além de ala-

vancar importantes oportunidades de negócio e 

comércio”, afirmou o vice-presidente transatlân-

tico da Delta, Roberto Ioriatti.

Quanto à TAP, a companhia já começou a vender 

voos para os três novos destinos. As ligações en-

tre Lisboa e Telavive, em Israel, vão ser diários; 

para Dublin, na Irlanda, vão existir dois voos por 

dia, tal como para Basileia, na Suíça.

“É mais um passo no caminho de forte cresci-

mento estratégico que a companhia tem vindo 

a percorrer nos últimos anos e que continuará a 

desenvolver”, referiu o CEO, Antonoaldo Neves, 

em comunicado.

Já a Ryanair vai voar para Bordéus cinco vezes 

por semana, duas vezes para Clermont, e ou-

tras duas vezes para Edimburgo. Além dos novos 

destinos, a companhia aérea anunciou o aumen-

to da frequência dos voos para Berlim, Bruxelas, 

Bolonha, Dublin e Manchester.

DETECTIVE TRAIL
NOVA APP PARA QUEM QUER CONHECER LISBOA
A aplicação para smartphone Detective Trail, 

que é também um jogo – caça ao tesouro –, 

permite que turistas e locais possam conhecer 

melhor as cidades enquanto se divertem, e já 

está disponível em Lisboa. 

Depois de ter passado por dezenas de cidades 

europeias, nas quais fez sucesso, a app-jogo 

de origem suíça está pronta a ser usada na 

capital, possibilitando que os utilizadores se 

coloquem na pele de detetives e iniciem uma 

caça ao tesouro. A Detective Trail funciona 

em modo percurso pedestre, permitindo que 

os utilizadores descubram Lisboa de forma 

interativa, mas também educativa, uma vez 

que estimula o conhecimento sobre a capital 

portuguesa através de questionários e puzzles 

relacionados com cultura geral e com a história 

da cidade.
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CINCO RAZÕES PARA VISITAR
MUSEU NACIONAL DOS COCHES
Esta é uma visita guiada que nos faz viajar até ao passado. A autora desta viagem, 
Silvana Bessone, é diretora do Museu Nacional dos Coches e revela que o museu 
possui “uma coleção única no mundo que nos transporta no tempo”, enquanto 
nos dá cinco razões para uma visita. No espaço, localizado na Avenida da Índia, 
encontram-se viaturas de tração animal usadas desde o final do século XVI até ao 
início do século XX, variados choches, berlindas, carros triunfas… E muito, muito 
mais: há um mundo “sobre rodas” para descobrir.

1. 

Fazer uma viagem no tempo. 

Ao visitar o museu vai poder 

acompanhar a evolução técnica 

das viaturas de tração animal 

usadas pela Corte portuguesa, 

desde finais do séc. XVI até ao 

início do séc. XX. Neste espaço 

contemporâneo estão expostos 

diferentes modelos de coches, 

berlindas, carros triunfais, 

seges, carrinhos de passeio, 

liteiras, cadeirinhas, carrinhos 

dos pequenos príncipes, carros 

de caça, carruagens de gala e 

viaturas urbanas. Nas vitrinas pode 

descobrir outras peças do acervo 

relacionadas com as viaturas tais 

como pinturas, fardamentos de 

gala, instrumentos de música e 

ainda acessórios de cavalaria.

2. 
Conhecer as viaturas originais. 

O tamanho, as pinturas, as 

esculturas, a talha dourada e 

outros pormenores estéticos 

das viaturas só se conseguem 

apreciar na sua plenitude se 

visitar o museu. Ao estar próximo 

dos originais consegue-se 

compreender melhor as sensações 

que as pessoas tiveram ao assistir 

à passagem dos cortejos reais.

3. 

Um museu para todos.  

Ao visitar o museu tem à sua 

disposição diversos suportes de 

informação: o guia de visita em 

português, inglês, francês, espanhol 

e mandarim; o guia em braille; 

as legendas; os suportes passivos 

com imagens iconográficas; os 

suportes interativos com cinco 

níveis de informação – a Visita 

Virtual, o Enquadramento Histórico, a 

Caracterização Técnica, o Ambiente 

de Época e Era uma Vez …; duas 

grandes projeções que ajudam a 

contextualizar as peças e ainda a 

APP MN COCHES que permite a 

visualização do interior das viaturas. 

Se vier na manhã do 1.º domingo 

de cada mês pode participar nos 

“Domingos em Família”, com 

atividades para crianças.

4. 

Um espaço de inspiração. 

Ao sair deste espaço 

contemporâneo que contrasta 

com obras de arte de excelência 

leve para casa a memória do que 

viu e transmita a sua experiência 

para que outros venham também 

visitar o novo museu.

5. 

À descoberta de curiosidades. 

Sabe o que é um tronqueiro e 

um sota? E o que é a 5.ª roda 

e o pescoço de cisne? Qual a 

origem da palavra berlinda? Já 

viu um coche com uma mesa? 

Sabe quantas horas demorava 

a viagem, de Lisboa ao Porto, 

numa mala-posta? Caso não 

saiba a resposta a estas e outras 

perguntas deverá mesmo  

(re)visitar-nos!
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Os novos postos de turismo, além de prestarem 

apoio aos visitantes e fornecerem informações 

turísticas sobre a cidade e a região de Lisboa, 

possibilitam a aquisição do Lisboa Card, que dá 

livre acesso a transportes públicos, museus e 

outros locais de interesse turístico, bem como 

de circuitos e de outros produtos e serviços tu-

rísticos, nomeadamente dos associados da ATL.

O objetivo é melhorar a experiência do turista e 

estimular a visita mais equilibrada dos equipa-

mentos turísticos em toda a região. O projeto, 

que valoriza o espaço onde os dois postos se in-

serem, é exclusivo do arquiteto Tiago Silva Dias.

Relativamente aos períodos de funcionamento, 

os postos de turismo têm horários diferentes, 

tendo em conta a procura previsível. 

TURISMO DE LISBOA
INFORMAÇÃO AOS TURISTAS REFORÇADA  
NO ROSSIO E EM SANTA APOLÓNIA
As estações ferroviárias do Rossio e de Santa Apolónia integram agora  
novos Postos de Turismo Ask Me Lisboa, que surgiram da colaboração  
entre a Associação Turismo de Lisboa (ATL) e a Infraestruturas de Portugal.  
A inauguração ocorreu a 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo.

MAIS ASK ME LISBOA 
BREVEMENTE

Atualmente, com os novos Ask Me Lisboa nas esta-

ções ferroviárias do Rossio e de Santa Apolónia, há 

15 postos de turismo na região, mas as previsões 

apontam para que, brevemente, passem a ser 18. 

Assim, estão previstas novas aberturas na Estação 

do Cais do Sodré e, também, em Alcântara e Cam-

po Pequeno, nestes casos, quiosques instalados 

em colaboração com as juntas de freguesia.

Lisboa tem atraído um número crescente de turis-

tas, sendo que o aumento do número de postos de 

turismo tem como objetivo melhorar a experiência 

turística e dinamizar a oferta de toda a região. 

LOCALIZAÇÃO DOS POSTOS 
DE TURISMO

Existem, agora, 11 postos Ask Me Lisboa, loca-

lizados em diversos pontos da cidade: no Aero-

porto, no Terreiro do Paço – há dois postos no 

local, um deles no Lisboa  Story Centre –, no Pa-

lácio Foz, na Praça e na Estação do Rossio, na Es-

tação de Santa Apolónia, no Mosteiro dos Jeróni-

mos, na Torre de Belém, no Parque das Nações e 

na Rua Jardim do Regador. Na Região de Lisboa, 

há ainda dois Ask Me Sintra, um na estação de 

comboios e outro na Praça da República; um Ask 

Me Ericeira, na Praça da República; e um Ask Me 

Arrábida, na Travessa Frei Gaspar, em Setúbal. 
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VIAGENS

O QUE INFLUENCIA A ESCOLHA  
DE UM DESTINO?
A comida tradicional de um país, a possibilidade de tirar 
fotografias em locais “instagramáveis” – ou seja, que 
permitem a publicação de fotografias bonitas nas redes 
sociais –, bem como a oportunidade de viver experiências 
autênticas são algumas das situações tidas em consideração 
pelos viajantes aquando da escolha de um destino. Também 
a facilidade em viajar, proporcionada pelo aumento de 
voos e alojamentos, tem alterado a forma como as pessoas 
escolhem um destino: há cada vez mais turistas a aproveitar 
os fins de semana e feriados para fazer city breaks, por 
exemplo, e verifica-se também um aumento de viagens 
realizadas fora da “época alta”. 
Estas são as tendências de viagem para 2019 identificadas 
pela operadora de excursões turísticas Big Bus London.

FÉRIAS PARA FODDIES

Foodies: este é um conceito em inglês que en-

globa todos aqueles que são apaixonados por 

gastronomia. Ora, neste sentido, verifica-se 

que, para os foodies, a comida e a bebida de 

um determinado país ou cidade influenciam a 

escolha de um destino de férias. Assim, pode 

dizer-se que os foodies procuram viagens gas-

tronómicas. E esta é uma tendência em 2018 

que, segundo a Big Bus London, “não mostra 

nenhum sinal de desaceleração”, prevendo-se 

que se mantenha no próximo ano. Neste ponto, 

sobressaem três situações distintas: a oportuni-

dade de experimentar pratos e iguarias locais 

em restaurantes tradicionais, a visita a icónicos 

mercados de comida “de rua”, e a possibili-

dade de jantar em restaurantes com estrelas 

Michelin.

DESTINOS INSTAGRAMÁVEIS

O mundo está cada vez mais digital e o setor 

do turismo é influenciado pela tecnologia, não 

só através da forma como um destino, hotel 

ou restaurante comunica online, mas também 

através da forma como das pessoas que os vi-

sitam partilham as suas experiências com os 

outros através da internet.  Atualmente, quase 

toda a gente relata ou publica fotografias nas 

redes sociais sobre as suas viagens. Como diz a 

Big Bus London, “se as suas férias não passam 

pelas redes sociais, é como se nunca tivesse 

ido”. Por seu turno, as pessoas procuram desti-

nos turísticos que proporcionem a captação de 

imagens bonitas, que possam ser partilhadas 

no Facebook e no Instagram. Isto acontece este 

ano e vai, certamente, continuar no próximo. 

Há diversos sites e publicações relacionados 

com turismo que apontam os destinos mais 

“instagramáveis” do mundo, ou, dentro de um 

destino, os sítios que permitem boas fotogra-

fias: por exemplo, há um vasto número de sites 

que revelam os sítios mais “instagramáveis” de 

Lisboa, para que os visitantes não os “percam” 

na sua viagem.  

FACILIDADE EM VIAJAR

Nos dias que correm, viajar tornou-se mais fácil, 

tanto a nível de preços – há voos mais baratos –, 

como no que concerne à escolha de destinos – 

têm surgido novas rotas com frequência –, quer 

a nível de alojamento – são muitas as opções 

para pernoitar: hotéis, hostels, alojamento lo-

cal… Somando todas estas situações, verifica-se 

que há um aumento na frequência das viagens, 

mas, além disso, é possível identificar que as 
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pessoas estão a aproveitar os feriados e os fins 

de semana para fazerem viagens. 

Em 2019 também é previsível um crescimento 

de destinos menos turísticos, pois os viajantes 

– também devido à crescente utilização das pla-

taformas digitais para divulgarem as suas expe-

riências – querem tornar-se trendsetters (isto é, 

lançadores de tendências, numa tradução literal 

para português).  

VIAGENS FORA DE ÉPOCA

Além de as pessoas se revelarem mais ousa-

das nas suas escolhas de destino e atividades 

de férias, nota-se que esta tendência se alastra 

às reservas de viagens e alojamento. Exem-

plo disso são as viagens de última hora, mas 

também o aproveitamento das promoções em 

vigor para determinados destinos ou datas, 

aquando do planeamento da viagem. E é aqui 

que surge outra tendência: as pessoas estão a 

tornar-se mais aventureiras no que diz respei-

to a escolher uma época do ano para viajar. A 

questão da época alta continua a existir, mas 

os viajantes têm vindo a considerar as ofertas 

que existem fora de época – ou seja, durante a 

época baixa. Isto acontece, não só por os pre-

ços praticados nessa altura serem mais baixos, 

mas também porque as atrações acabam por 

ter menos turistas.

PRAIA E CIDADE NUM ÚNICO 
DESTINO

Hoje em dia, os city breaks são mais populares 

do que nunca. Os viajantes querem conhecer 

a cultura e a história do seu destino de férias, 

mas tem surgido um crescimento na procura 

pela combinação entre uma pausa cultural na 

cidade e umas férias na praia. De acordo com a 

Big Bus London, os destinos com “praia e cida-

de” vão ser uma tendência de procura em 2019. 

Há, assim, um certo equilíbrio entre ambos os 

conceitos.  

A EXPERIÊNCIA EM PRIMEIRO 
LUGAR

Em 2018, as férias recaem sobre pontos turís-

ticos e atrações que potenciam a oportunidade 

de experimentar algo novo. Em 2019, as expe-

riências proporcionadas pelos destinos turísticos 

serão tidas em consideração aquando da esco-

lha da viagem. Seja um evento, uma exposição, 

uma experiência gastronómica ou desportiva, a 

oportunidade de experimentar algo novo será o 

foco dos viajantes. Antes de ir, as pessoas têm 

tendência a procurar o que está a acontecer no 

local.

As pessoas 
procuram 
destinos turísticos 
que proporcionem 
a captação de 
imagens bonitas, 
que possam ser 
partilhadas  
no Facebook  
e no Instagram

Seja um evento, 
uma exposição, 
uma experiência 
gastronómica 
ou desportiva, a 
oportunidade de 
experimentar algo 
novo será o foco 
dos viajantes
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A COZINHA 
PORTUGUESA 
É UMA DAS 
MELHORES  
DO MUNDO
Em Lisboa come-se muito 
bem, afirma José Avillez 
numa entrevista que antecipa 
a realização da Gala das 
Estrelas Michelin Portugal 
e Espanha, um evento que 
terá lugar em novembro, em 
Lisboa, no Pavilhão Carlos 
Lopes, e que, nas palavras do 
chef, reconhece a evolução 
e a qualidade da nossa 
restauração.

JOSÉ AVILLEZ
CHEF COM DUAS  
ESTRELAS MICHELIN

E
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Há algum tempo disse que 

uma das razões pelas quais as 

pessoas viajam hoje em dia é 

para comer bem. O que significa 

comer bem? Come-se bem em 

Lisboa? 

O turismo gastronómico está em 

crescimento e acho que Portugal 

tem tudo para ser um destino de 

eleição. Comer bem é encontrar 

espaços com bons produtos, bem 

preparados, com um serviço sim-

pático e um bom ambiente. Em 

Lisboa, come-se muito bem.

É fácil cativar um turista pelo 

estômago?

É, se oferecermos uma cozinha de 

qualidade. Acredito que a cozinha 

portuguesa é uma das melhores do 

mundo. Todos os dias, nos nossos 

restaurantes, recebemos pessoas 

que querem experimentar cozinha 

portuguesa, mas que não sabem 

bem o que vão encontrar. No final 

da refeição, ficam surpreendidas e 

absolutamente rendidas. 

O que oferece de diferente?

Através dos vários restaurantes, 

procuramos ter uma oferta va-

riada e diferenciada. Apostamos 

na qualidade dos produtos e no 

rigor das preparações em função 

do sabor. O serviço tem um lugar 

de grande destaque, bem como o 

ambiente.

A gastronomia poderá, even-

tualmente, constituir mais um 

trunfo a explorar nas campa-

nhas de promoção do destino?

Sem dúvida. A meu ver, o turismo 

gastronómico é uma excelente 

aposta estratégica. Há um enorme 

número de pessoas, espalhadas 

pelos quatro cantos do mundo, 

interessadas em cozinha. E, em 

Portugal, temos bons produtos, 

paisagens extraordinárias, um ex-

celente património gastronómico, 

bons profissionais e o gosto sincero 

de receber bem.

 

Os prémios ganhos por Lisboa 

têm aumentado a afluência nos 

seus restaurantes? 

Os prémios, atribuídos ao turismo 

ou à gastronomia, têm sempre o 

efeito de aumentar a notoriedade. 

GALA MICHELIN 
AUMENTARÁ  
A VISIBILIDADE

Lisboa prepara-se para receber, 

pela primeira vez, a Gala das 

Estrelas Michelin Portugal e Es-

panha. Qual a relevância que 

atribui a este evento e ao facto 

de a capital portuguesa ser a 

anfitriã?

A meu ver, é um importante reco-

nhecimento da evolução e quali-

dade da restauração em Portugal. 

Ao longo dos últimos anos, temos 

assistido a um enorme desenvolvi-

mento e investimento nesta área. 

Este reconhecimento trará grande 

visibilidade à cozinha portuguesa e 

ao País. É um acontecimento que 

nos deve deixar orgulhosos.

FALAR SOBRE 
PORTUGAL  
COM ORGULHO

Um dos seus restaurantes, o 

Belcanto, foi já distinguido com 

2 Estrelas Michelin. Qual o sig-

nificado que têm para si estas 

distinções?

Ficamos sempre agradecidos, são 

momentos que têm grande impac-

to na motivação da equipa. Porém, 

também trazem maior responsabi-

lidade. Agradecemos todas as dis-

tinções que temos vindo a receber. 

Atendendo aos prémios inter-

nacionais que recebeu, incluin-

do naturalmente as Estrelas 

Michelin, considera-se um em-

baixador de Lisboa/Portugal?

É sempre 
um enorme 
orgulho falar 
sobre Portugal 
ou criar uma 
oportunidade 
para que 
ganhemos 
ainda mais 
notoriedade

Perguntámos ao chef José Avil-

lez se costuma comer fora, qual 

o seu prato favorito, o que mais 

gosta de cozinhar e o que não 

pode faltar na cozinha, ao que 

respondeu: “Pelo ritmo intenso 

a que trabalho, não tenho muito 

tempo para comer fora”, tendo 

acrescentado que um dos seus 

pratos preferidos é Bacalhau à 

Brás. Quanto ao que mais gosta 

de cozinhar, a preferência vai para 

o peixe e o marisco nacionais. 

“Para mim, são os melhores do 

mundo”. Então, para terminar, em 

sua opinião, o que não pode faltar 

na cozinha? “O sal, na cozinha não 

pode faltar o sal”, sublinha o chef.

As preferências do chef 
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Temos vindo 
a apostar em 
diferentes 
conceitos em 
que o elemento 
comum é a 
qualidade, 
adaptada 
ao estilo do 
conceito

Se puder contribuir para dar a co-

nhecer Portugal, fico muito con-

tente. Adoro o nosso País, a nossa 

cultura e a nossa cozinha. É sem-

pre um enorme orgulho falar sobre 

Portugal ou criar uma oportunida-

de para que ganhemos ainda mais 

notoriedade.

Como define a sua cozinha? Lis-

boa é uma fonte de inspiração?

No Grupo José Avillez, temos 

variados restaurantes, uns de 

inspiração portuguesa, outros 

de inspiração internacional.  O 

espaço que melhor representa 

a minha evolução é o Belcanto.  

A realização da 
Gala Michelin 
em Lisboa é 
um importante 
reconhecimento 
da evolução e 
qualidade da 
restauração  
em Portugal
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Antes de se dedicar à cozinha, o 

chef José Avillez quis ser carpin-

teiro e depois arquiteto. Questio-

nado sobre como nasceu, afinal, a 

sua paixão pela cozinha, declara: 

“A paixão pela cozinha nasceu 

por, desde sempre, gostar muito 

de comer. Quando era criança e 

chegava a casa da escola, a pri-

meira coisa que fazia era ir des-

tapar os tachos e provar tudo. No 

Natal, o que me interessava não 

era os presentes, mas o que esta-

va na mesa”.

Sobre Maria de Lourdes Modes-

to e El Bulli, diz: “a Senhora D. 

Maria de Lourdes Modesto foi 

uma grande professora e é uma 

pessoa muito especial na minha 

vida. O El Bulli foi um marco de-

cisivo e transformador no meu 

percurso, rasgou os limites da 

minha criatividade. Ali aprendi a 

ver mais além”.

Destapar os tachos e provar 

Aqui apresento alta-cozinha por-

tuguesa. Com base em produtos 

de altíssima qualidade e de uma 

correta utilização técnica ao servi-

ço do sabor, damos a conhecer a 

nossa cozinha.

O que mais gostou de criar e o 

que lhe falta ainda criar?

Não consigo escolher. Criar é uma 

atividade que me deixa verdadei-

ramente realizado. O percurso que 

temos feito não foi planeado, mas 

foi feito com imenso gosto e entu-

siasmo. Tenho sempre mil ideias e 

projetos. Veremos o que o futuro 

guarda…

QUALIDADE 
ADAPTADA AO 
CONCEITO

Quantos são os restaurantes 

que possui? A expansão da 

marca está de alguma forma 

relacionada com o boom turís-

tico de Lisboa?

Para nós, o mais importante não 

é o número de restaurantes, mas 

a oferta complementar que pos-

suímos. Temos vindo a apostar 

em diferentes conceitos em que 

o elemento comum é a qualida-

de, adaptada ao estilo do conceito. 

Temos trabalhado para enriquecer 
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a oferta gastronómica de Lisboa e 

também do Porto. Muitos dos nos-

sos restaurantes oferecem sabores 

de inspiração portuguesa. Outros, 

destacam cozinhas internacionais, 

como é o caso da peruana, mexi-

cana e libanesa, em parceria com 

chefs nativos dos países que repre-

sentam.

Qual é a percentagem de turis-

tas nos seus espaços, quais são 

as suas nacionalidades e o que 

procuram? E quais são as prefe-

rências dos portugueses?

Depende muito do espaço, mas 

posso dizer que continuamos a 

ter muitos clientes portugueses e 

também de muitíssimas naciona-

lidades diferentes. As preferências 

dos clientes portuguesas são muito 

variadas. As dos clientes interna-

cionais também são, mas sentimos 

que há grande interesse no peixe e 

marisco nacionais.

Há ainda espaço para novas 

propostas de restauração em 

Lisboa? 

Se forem propostas com qualidade, 

penso que sim.

A meu ver, 
o turismo 
gastronómico é 
uma excelente 
aposta 
estratégica. Há 
um enorme 
número de 
pessoas, 
espalhadas pelos 
quatro cantos 
do mundo, 
interessadas em 
cozinha
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Para que os leitores possam ter uma experiên-

cia autêntica em Lisboa ao longo de um fim de 

semana, a jornalista da Hello! divide cada dia 

na capital portuguesa em três períodos: manhã, 

tarde e noite, referindo dicas para cada um de-

les.

PRIMEIRO DIA

MANHÃ: EXPLORAR A BAIXA 
POMBALINA 
Para a primeira manhã da viagem, Chloe Best 

aposta numa visita ao centro da cidade, onde há 

diversos espaços icónicos, entre os quais a Praça 

do Rossio, o Museu do Fado e o Museu Nacional 

de Arte Antiga. De acordo com a jornalista, é 

possível, facilmente, passar horas a passear pe-

las ruas, mas aconselha que se faça uma pausa 

para almoço no “mercado da Baixa”. 

HELLO!
UMA EXPERIÊNCIA AUTÊNTICA  
NA CAPITAL
O que fazer e o que ver durante 48 horas em Lisboa? Esta é uma questão à 
qual a jornalista Chloe Best dá resposta no artigo publicado na revista britânica 
Hello!. Segundo Chloe, Lisboa tem “o melhor de dois mundos”, uma vez que 
junta todas as atrações de uma capital a uma “bela localização costeira”. Além 
disso, a cidade é rica em história, tem uma arquitetura incrível, comida deliciosa, 
e é possível explorá-la apenas em dois dias, destaca.

TARDE: ENTRE ALFAMA  
E O CASTELO
Apanhar um elétrico é, segundo a jornalista, 

“uma atração turística por si só” e uma ex-

periência que qualquer pessoa deve ter na 

sua passagem pela capital portuguesa. A dica 

é subir no 28 e seguir até ao bairro de Al-

fama, “a região mais antiga de Lisboa, onde 

encontrará marcos históricos, como o Castelo 

de São Jorge”. Considerado uma das atrações 

turísticas mais populares da cidade, o castelo 

tem partes que foram construídas no século 

XII, indica Chloe.

NOITE: UM SALTO  
ATÉ AO BAIRRO ALTO
Chloe diz que o Bairro Alto se transforma depois 

de escurecer, tornando-se o local ideal para jan-

tar e beber um copo em Lisboa. 
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SEGUNDO DIA

MANHÃ: DOCES, 
MONUMENTOS E PRAIA
O segundo dia começa na fila para provar os tra-

dicionais pastéis de Belém, na icónica confeitaria 

que atrai milhares de visitantes desde 1837. E, 

para a jornalista da Hello!, a fila “vale a pena”. 

Depois dos doces, Chloe apresenta duas alterna-

tivas: aproveitar que se está em Belém e visitar 

a Torre de Belém, que é património da UNESCO e 

um dos marcos mais emblemáticos de Portugal, 

ou seguir até Cascais. 

Para quem gosta de praia, fica a indicação de 

que não se vai desiludir, pois a cidade e a região 

têm “praias de areia branca e águas cristalinas”.

TARDE: PELAS LOJAS DA 
AVENIDA DA LIBERDADE
A autora do artigo propõe que a tarde seja 

passada a fazer “terapia das compras” na Ave-

nida da Liberdade. Pode gastar-se dinheiro em 

grandes marcas como Louis Vuitton e Gucci, ou, 

simplesmente, apreciar as montras das diversas 

lojas da avenida, diz. Depois disso, o conselho é 

para que os leitores aproveitem para se sentar 

num dos muitos bares e restaurantes, “para co-

mer alguma coisa e ver o mundo passar”.

NOITE: COMIDA  
TRADICIONAL E FADO
E as 48 horas terminam com uma experiência 

autêntica lisboeta numa das tradicionais casas 

fado de Lisboa. “Este género de música belo e 

melancólico remonta a 1800, e ainda pode ser 

encontrado em muitos bares e restaurantes em 

toda a cidade”, refere a jornalista, deixando 

alguns exemplos, como a Adega Machado, no 

Bairro Alto, e o Clube de Fado, em Santa Maria 

Maior.

COMO IR  
E ONDE FICAR
Uma vez que a Hello! é uma revista britânica, 

a forma mais prática de chegar a Lisboa é de 

avião, sendo que, segundo a publicação, “há 

voos regulares, sem escalas” a partir de vários 

aeroportos do Reino Unido, como Londres, Bir-

mingham e Manchester. E para que não surjam 

dúvidas, os voos são operados por diversas 

companhias aéreas, incluindo low cost, e têm a 

duração de 2h50. 

Já no que respeita a locais para passar a noi-

te, ficam duas sugestões: o Pestana CR7 Lisboa, 

para os amantes de futebol, e o Martinhal Lisboa 

Chiado Family Suites, para quem visita a cidade 

com crianças.



T  | Tesouros

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

32

AS ORIGENS DO PALÁCIO

O Palácio Marquês de Pombal, edificado entre 

1750 e 1777 e pertença da família Carvalho, 

marcou – e continua a marcar – a paisagem de 

Oeiras, constituindo um valioso património cul-

tural, tanto a nível paisagístico, como arquitetó-

nico e artístico.

O projeto da quinta, que envolve o imponente 

palácio rodeado de jardins e terraços, bem como 

uma vasta propriedade agrícola e de recreio, 

contou com a mestria do arquiteto Carlos Mar-

QUINTA DE RECREIO DO MARQUÊS DE POMBAL 

UM VALIOSO PATRIMÓNIO CULTURAL
É um dos expoentes máximos das quintas de recreio do período setecentista 
edificadas nos arredores de Lisboa: a Quinta de Recreio do Marquês de Pombal, 
em Oeiras. Com origem na primeira metade do século XVIII, o espaço tem 
um imponente edifício – o palácio – rodeado de jardins e terraços, e ainda um 
lagar e uma adega. Classificado como Monumento Nacional, realça-se a riqueza 
arquitetónica, patrimonial e histórica do palácio e dos jardins – no qual se destacam 
as artes decorativas, particularmente a estatuária, a azulejaria e o estuque.

del, tendo sido adaptado ao gosto de Sebastião 

José de Carvalho e Mello, 1.º Conde de Oeiras 

(1759) e 1.º Marquês de Pombal (1770). Assim, 

o edifício é formado por dois corpos distintos, 

unidos por uma capela, sendo que o principal 

apresenta uma forma retangular e o outro, posi-

cionado lateralmente, possui uma forma trape-

zoidal, com um pátio ao centro. 

Situada no antigo lugar de Oeiras, junto à ribeira 

da Lage, a Quinta de Recreio do Marquês de Pom-

bal resultou da incorporação de vários casais e 

quintas e de um pequeno solar joanino, que per-

tencia à família Carvalho. A sua arquitetura articu-

la a componente recreativa, através dos jardins, e 

a lucrativa, presente na propriedade, uma marca 

do espírito iluminista do Marquês de Pombal. 

A localização do palácio é considerada estraté-

gica, relativamente ao primitivo núcleo urbano 

de Oeiras, sendo o acesso feito por um amplo 

terreiro onde se situam atualmente o edifício da 

câmara municipal (as antigas cocheiras e cava-

lariças), o chafariz e o pelourinho.

A propriedade foi símbolo do poder vigente, 

contudo, a morte do rei D. José, em 1777, de-
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sencadeou o afastamento do Marquês de Pom-

bal – que deixou definitivamente Oeiras –, o que 

levou a que o complexo recreativo e produtivo 

decaísse. A família acabou por alienar a proprie-

dade, em 1939, tendo sido posteriormente ven-

dida por diversos proprietários. Nesse mesmo 

ano, o recheio da casa também foi leiloado.

UM CUNHO POMBALINO

A figura central da ampliação e remodelação des-

ta quinta oeirense, em particular após 1755, foi o 

Marquês de Pombal. O projeto, além de contar com 

o arquiteto Carlos Mardel – que foi seu colaborador 

na reconstrução de Lisboa –, envolveu a ajuda dos 

dois irmãos do marquês. No processo foram aplica-

das técnicas racionais do ordenamento do espaço, 

que interferiram e moldaram a paisagem e que se 

crê terem sido influenciadas pela estada de Mar-

quês de Pombal na Europa e pelo seu casamento 

com Leonor Daun, uma aristocrata austríaca que 

terá trazido novos costumes para Oeiras.

Assim, o cunho pombalino está presente em vá-

rios elementos arquitetónicos e decorativos, tan-

to dos espaços interiores, como dos exteriores 

do palácio, cuja configuração geral se assemelha 

a muitos dos palácios da Europa central. 

De acordo com o historiador de arte José Meco, 

este “é não só o mais original arranjo urbanístico 

do concelho como um dos mais invulgares cria-

dos em Portugal na época pombalina”.

EM DESTAQUE 

Pode afirmar-se que visitar o palácio significa, 

também, contemplar um dos maiores conjuntos 

decorativos do período pombalino, onde se des-

tacam as artes decorativas, nomeadamente os 

estuques dos tetos, os painéis de azulejos e as 

pinturas da capela.

Atualmente, um dos destaques recai ainda so-

bre a instalação do fogão de sala, uma peça de 

mobiliário francesa. Esta peça, que foi alvo de 

restauro pelo departamento de Conservação e 

Restauro da Fundação Ricardo Espírito Santo Sil-

va, é considerada uma das obras emblemáticas 

da Maison Fourdinois, executada em meados do 

século XIX, com a parceria de diversos artistas e 

atribuída a Alexandre Georges-Fourdinois (1799-

1871). O fogão de sala pertenceu ao segundo 

proprietário da casa, Artur Brandão, que o adqui-

riu em 1939 num leilão do Palácio Foz e o levou 

para o Palácio de Oeiras.

Nos jardins, destacam-se as várias peças de es-

tatuária, os bustos de mármore, bem como os 

vários muretes e escadarias revestidas de azu-

lejos. 

PROTEGER,  
VALORIZAR E DIVULGAR

Embora seja considerado Monumento Nacional, 

este imóvel esteve “afastado de olhares públi-

cos” durante um longo período de tempo, uma 

vez que havia sido vendido a particulares. Con-

tudo, em 2003, o Município de Oeiras adquiriu 

a Quinta de Recreio do Marquês de Pombal. A 

inauguração dos jardins aconteceu no ano se-

guinte, enquanto o palácio abria as portas ao 

público em 2015.

Neste sentido, o Município de Oeiras tem vindo 

a desenvolver obras de conservação que têm a 

finalidade de “proteger, valorizar e divulgar o 

Palácio do Marquês de Pombal, assegurando o 

respeito pelo valor dos elementos construídos”.

Em novembro de 2017, foi concluída a obra no 

terraço norte do Palácio do Marquês de Pom-

bal, e este verão tiveram início os trabalhos 

de reabilitação do terraço sul, que consistem 

na substituição de beirados e reconstrução de 

cimalhas. Há três anos realizaram-se obras de 

recuperação e restauro dos vãos exteriores do 

Palácio, integradas numa intervenção global de 

requalificação.

O antigo lagar de produção de azeite foi uma 

das primeiras estruturas restauradas. Também 

a adega do palácio sofreu intervenções, neste 

caso, no interior e nas fachadas, de forma a 

acautelar a preservação deste acervo histórico, 

bem como de responder à necessidade de cria-

ção de uma zona de estágio em madeira para o 

vinho de Carcavelos, devolvendo o espaço à sua 

função inicial. Assim, hoje em dia, ao visitar o 

Lagar de Azeite e a Adega, é possível provar o 

vinho de Carcavelos “Villa Oeiras”.

No geral, o restante complexo do Palácio do 

Marquês do Pombal também foi objeto de di-

versas intervenções: na sala de jantar, no salão 

nobre e salas adjacentes, no lagar do vinho, mas 

também em termos de pintura, execução de 

mobiliário, bem como a reformulação da porta-

ria e do posto de turismo.

O Palácio Marquês de Pombal está localiza-

do no Largo Marquês de Pombal, em Oeiras, 

e tem entrada gratuita.

O horário de funcionamento do palácio é de 

terça-feira a domingo, entre as 10:00 e as 

18:00. Já os jardins estão abertos todos os 

dias, estando atualmente em vigor o horário 

de inverno, o que significa que podem ser 

visitados entre as 9:00 e as 18:00.  

Tanto o palácio como os jardins encerram 

nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro e 

ainda no domingo de Páscoa.

Visitar o Palácio
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Lisboa é uma cidade que me fascina e me 

inspira incessantemente. As suas inúmeras 

cores lembram um quadro fauvista: o açafrão 

amarelo doura a Praça do Comércio, os tons 

ocre salpicam as ruelas do bairro de Alfama, o 

azul dos azulejos marca as fachadas das ele-

gantes mansões do Chiado, nas paredes do 

Príncipe Real surgem os tons verde-garrafa, o 

branco da calçada que ilumina os espaços, o 

azul do Tejo que sempre se vê ao longe, e, em 

todo o lado, uma luz única e característica vin-

da do nosso céu, refletida por entre as colinas.

Foi em Lisboa que sempre quis trabalhar, ape-

sar de oportunidades que possam ter surgi-

do ao longo do caminho. A eleição do local 

não me foi difícil: nas margens do Tejo, onde 

“começa o resto do mundo” e de onde os 

nossos marinheiros e exploradores partiram 

para as descobertas, nas suas caravelas car-

regadas de esperança. A sublime confluência 

entre o rio Tejo e o mar preenchem-me da 

particular nostalgia, tão nossa. Transmitir esta 

emoção a quem não seja português é talvez 

através do Fado, que, além de música, é uma 

forma poética de viver a cidade, um senti-

mento estimulante que nos leva à criação – 

um motor que move Lisboa.

VIAGEM A UMA CIDADE QUE INSPIRA

Junto ao rio cresceu uma vida cultural muito 

rica. É lá que temos um dos melhores museus 

de arte contemporânea do país, a Coleção Be-

rardo no Centro Cultural de Belém; o Museu 

dos Coches; o belíssimo edifício do MAAT; o 

Museu do Oriente; o Museu do Azulejo… Já 

para não falarmos dos mais emblemáticos 

espaços e monumentos, como o Mosteiro dos 

Jerónimos, Torre de Belém, Padrão dos Desco-

brimentos… Se entrarmos pela cidade dentro 

e formos até à Baixa, destaco o Elevador de 

Santa Justa, onde estranhas tranças de ferro 

formam um rendilhado industrial que nos dá 

uma ilusão de leveza e delicadeza.

Além destes, os meus locais de eleição da ci-

dade de Lisboa passam por aquilo que mais 

nos caracteriza. Tenho uma forte ligação com 

a marca A Vida Portuguesa, por ser um lugar 

de tradição e intimidade, mas também por 

partilharmos as mesmas premissas de traba-

lho: apresentar e valorizar os cânones portu-

gueses de uma forma contemporânea. Tenho 

o privilégio de, ao lado da sua loja no Largo 

do Intendente, ter uma obra de arte pública: 

“Kit Garden” (2012). Mantendo o registo de 

compras, sugeriria a loja e ateliê do designer 

de moda Filipe Faísca, na Calçada do Combro, 

que tão elegantemente embeleza o feminino.

No que toca a restaurantes, refiro sempre o 

Café Lisboa, de José Avillez. É um autêntico 

lugar de descobrimento à volta do paladar! 

Neste restaurante podem encontrar a peça 

da minha autoria, “Traviata” (2013), que 

se trata de um caranguejo Rafael Bordalo 

Pinheiro revestido por renda em croché dos 

Açores. Ainda dentro da gastronomia, outra 

das minhas sugestões vai para o Eleven, que 

me leva sempre por uma viagem de sabo-

res. Tenho um carinho especial por este es-

paço, pois foi nele que expus pela primeira 

vez a peça “Coração Independente Doura-

do” (2004). Hoje, podemos lá encontrar a 

obra “Kromiusa” (2013-2015).

Numa visita a Lisboa, não pode falhar uma 

viagem com o elétrico 28, pelo coração histó-

rico da cidade e, para que esta aventura ter-

mine em perfeição, é imprescindível chegar 

ao topo da colina de Alfama, onde encontra-

mos o Castelo de São Jorge. Com a sua vista 

de tirar o fôlego, é no final do dia que os con-

tornos de Lisboa se dissolvem e a fronteira 

entre a água e o céu se perdem pelo rio Tejo.

É na nossa cidade que encontro a minha 

inspiração.

O Postal de Lisboa assinado por Joana Vasconcelos é um postal cheio 
de cor. Ou não fosse a autora uma artista plástica cujas obras se 
destacam pela visualidade. Mas há lugar também para alguns dos locais 
de eleição, com o rio Tejo a dominar todas as impressões sobre uma 
cidade que – garante – a inspira.
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ASSOCIATIVISMO

ÓRGÃOS SOCIAIS
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
> 10 de setembro – Assinatura do compromisso Urban Waste, na CML;

> 14 de setembro – Tomada de posse da ERT-RL, em Setúbal;

> 17 de setembro - Conselho Diretivo da CTP;

> 24 de setembro – Sessão de apresentação NEST - Cerimónia de entrega 

de medalhas de mérito turístico 2018;

> 24 de setembro – CCDR LVT Programa nacional de investimentos 2030;

> 27 de setembro – 4.ª Cimeira de Turismo Português;

> De 27 a 29 de setembro – Prémio “Best Emerging Culture City Award” 

(Melhor Cidade de Cultura Emergente), Londres.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

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

Restaurantes 26

Alojamento 60

Agências de viagens e turismo 26

Passeios e circuitos turísticos 19

Casas de Fado 1

Transferes e Rent-a-Car 6

Catering e Gastronomia 7

Outros 10

TOTAL 155

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de setembro, foram enviadas 15 propostas de adesão.

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

publicações Follow Me Lisboa e Revista Turismo de Lisboa;

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

> Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

> Revista Follow Me Lisboa;

> Paralisação dos táxis - 19 de setembro;

> Official nominee notification: Turismo de Lisboa (ref: 20504);

> Festival du Salon International du Tourisme et des Voyages – SITEV, Argélia.

PROMOÇÃO TURÍSTICA

PROMOÇÃO DO DESTINO – CANAIS ONLINE 
– PROJETO DIGITAL

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

> Acompanhamento dos resultados da campanha.

PROMOÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS

> Análise das propostas apresentadas.

POSTS REDES SOCIAIS

> Facebook: 63

> Twitter:  61

> Instagram: 56

> Pinterest:  9

VISITAS AO SITE: 208.105

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)

> MULTIMERCADOS - Gestão da participação da ARPT Lisboa e do seu  

trade nos certames internacionais de 2018, através do portal Feiras do TP;

> IFM Top Resa (Paris) – Organização e participação de stand integrado no 

espaço de Portugal. Certame destinado a profissionais;

> ABAV (São Paulo) – Participação de Lisboa com stand integrado no espa-

ço de Portugal. Certame destinado a profissionais e público.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
> ALEMANHA – Blogue “Culture & Cream”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 3 elementos;

> ALEMANHA – Grupo Farol - Programa realizado em Lisboa. Presentes 5 

elementos dos seguintes meios de comunicação: blogue “Jo-igele”; blogue 

“Minnja”; jornal “Fuldaer Zeitung”; revista “Reisen Exclusive”;

> ALEMANHA – Revista “Gute Reise”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

> ALEMANHA – Sítio “Fastenurseatbelts”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

SETEMBRO 2018
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> ALEMANHA – Suplemento do jornal “Süddeutsche Zeitung”. Programa 

realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

> AUSTRÁLIA – Blogue “A Globe Well Travelled”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

> AUSTRÁLIA – Freelancer “Lorraine Barr”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

> AUSTRÁLIA – Freelancer “Shannon Harley”. Programa realizado em Lis-

boa. Presentes 2 elementos;

> CANADÁ – Blogue “Machestra”. Programa realizado em Lisboa e na re-

gião de Lisboa. Presentes 2 elementos;

> COREIA DO SUL – Grupo em colaboração com o TP. Programa rea-

lizado em Lisboa e na Região de Lisboa. Presentes 8 elementos dos 

seguintes meios de comunicação: revista “Eudiny”; revista “The BC”; 

revista “Naver Travel”; blogue “Good photo godd travel”; blogue “Pla-

net Traveller”;

> ESPANHA – Freelancer “Paula Arantzazu”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

> EUA – Grupo Domitur. Programa realizado em Lisboa. Presentes 4 ele-

mentos dos seguintes meios de comunicação: jornal “The San Francisco 

Chronicle’s Travel”; freelancer Molly McArdle; freelancer Katie McElveen; 

freelancer Denise Regis;

> EUA – “Grupo Martinhal. Programa realizado em Lisboa. Presentes 4 ele-

mentos dos seguintes meios de comunicação: sítio “https://luxerecess.

com”; sítio “www.nymetroparents.com”; sítio www.travelagewest.com;

> EUA – Produtores EUA. Programa realizado em Lisboa e na Região de Lis-

boa. Presentes 7 elementos dos seguintes meios de comunicação: “War-

ner Bro”; “Centropolis”; “Universal Pictures”; “Paramount”; “CBS CORP”; 

“Universal Pictures”; “Disney (ABC Studios International)”;

> EUA – Blogue “Journey Pod”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

2 elementos;

> EUA – Blogue “My Wanderlusty life”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sente 1 elemento;

> EUA – Programa de TV “Ocean Treks”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 11 elementos;

> EUA – Revista “Intermezzo”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 

elemento;

> FRANÇA – Freelancer “Didier Bettoni”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

> FRANÇA – TV “Télèrama”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos;

> HOLANDA – Blogue “Authentic Chic Travel and Lifestyle”. Programa reali-

zado em Lisboa. Presente 1 elemento;

> ITÁLIA – Blogue “Latitudinex”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

> ITÁLIA – Blogue “www.ilmondodifutura.com”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 2 elementos;

> ITÁLIA – Sítio “Lo Viaggio cosí”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

2 elementos;

> POLÓNIA – Blogue “Podroze od Kuchni”, em colaboração com o TP. Pro-

grama realizado em Lisboa. Presentes 2 elementos;

> REINO UNIDO – Freelancer “Jon Towlson”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

> REINO UNIDO – Revista “Lodstaranthology”, em colaboração com o TP. 

Presentes 2 elementos;

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

Presente 1 elemento;

> REINO UNIDO – Revista “Sunday Times Travel”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

> REINO UNIDO – Sítio “Here to Travel”, em colaboração com o TP. Presen-

tes 2 elementos;

> SUÉCIA – Revista “Plaza Kvinna”. Programa realizado em Lisboa. Presen-

tes 2 elementos.
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CAMPANHA EM MERCADOS TRADICIONAIS 

– DESCONCENTRAÇÃO TURÍSTICA
> Avaliação das propostas para campanha de TV;

> Briefing para a produção de spot de 30.

OUTROS
Apoio a meios de comunicação
> ALEMANHA – “Warner Bros”;

> ARGENTINA – Sítio “Viajes e Gastronomia”;

> BRASIL – Jornal “Folha de S. Paulo”;

> BRASIL – Revista de bordo “LATAM”;

> EUA – Revista “Atlanta Home & Lifestyle”;

> EUA – Sítio “Liquor”;

> FRANÇA – Guia “Louis Vuitton”;

> FRANÇA – Revista de bordo “Enjoy”;

> HOLANDA – Revista “Fabulous Mama”;

> ITÁLIA – Jornal “Corriere della sera”;

> NOVA ZELÂNDIA – Revista “M2woman”;

> REINO UNIDO – Freelancer editor & writer “Alex Lloyd”;

> REINO UNIDO – Jornal “The Independent”;

> REINO UNIDO – Revista “Conde Nast House & Garden”;

> REINO UNIDO – Revista “Time Out”;

> REINO UNIDO – Revista “TravelSupermarket”;

> REINO UNIDO – Revista ”Easyjet”.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PROMOÇÃO E APOIO A CONGRESSOS E INCENTIVOS
Candidaturas de Lisboa:

> Evento associativo 2019;

> Odivelas a Cidade Europeia do Desporto 2020;

> Evento associativo 2021;

> Evento associativo 2022.

APOIO EDIÇÕES EM LISBOA
> ICEFAT;

> International Conference WASTES: Solutions, Treatments and Opportunities;

> WCQR;

> Conferência na CATÓLICA-LISBON;

> ICCBBA Global Forum on MPHO;

> Law and Citizenship Beyond The States;

> EAACI;

> EURADH;

> Seatrade;

> Urbact City Festival;

> Ciência, Cultura e Turismo Sustentável;

> Security Cargo Network Conference;

> EUBCE 2019;

> EURORDIS 2021;

> Reunião da Leading Centres of Europe;

> APDP.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
> MERCADO REINO UNIDO – Ação iniciativa do LCB. Presentes 12 buyers. 

Programa de 3 dias organizado na Região de Lisboa (Lisboa, Cascais e 

Sintra);

> MERCADOS ÁUSTRIA SUÍÇA – Ação organizada e acompanhada em cola-

boração com o associado BUZZ DMC. Presentes 7 buyers.  Programa de 3 

dias organizado na Região de Lisboa (Lisboa Cascais e Sintra);

> MERCADO NORTE AMÉRICA – Ação organizada e acompanhada em co-

laboração com o associado PTT. Presentes 9 buyers. Programa de 3 dias 

organizado na Região de Lisboa (Lisboa, Cascais, Sintra, Mafra e Ericeira).

> VI: Evento Corporate 2020.

PRESS TRIPS
> MERCADO REINO UNIDO – Revista AMI com o editor. Dois dias de programa. 

Artigo a publicar em novembro com novidades destino e case study Cirse.
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WORKSHOPS
> MERCADO REINO UNIDO – Workshop de meio dia com reuniões pré mar-

cado com os HB presentes na Fam Trip e os 15 associados do LCB.

PUBLICIDADE ESPECÍFICA
> Compra de espaço na revista Headquarters e Tendence Nomad.

PROMOÇÃO DE OUTROS PRODUTOS

BIRDWATCHING 
> Acompanhamento da campanha e envio de conteúdos.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA

> Edição do 177.º número da Revista Institucional do Turismo de Lisboa. 

Esta publicação foi enviada para os associados, delegações do TP, lista 

institucional 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 273 de outubro;

> Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
> Lisboa - 207.957

> Sintra - 29.752

> Ericeira - 4.092

> Arrábida - 1.506

> TOTAL DE TURISTAS ATENDIDOS: 243.307

> Lisboa Story Centre: 6.838 visitantes

> Arco da Rua Augusta: 16.063 visitantes

> Mitos e Lendas de Sintra: 745 visitantes

> Experiência Pilar7: 6.900 visitantes

> Lisboa Card: 28.325 cartões vendidos

> PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 316
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PARQUES DE SINTRA

NOMEADA PARA 
“MELHOR EMPRESA 
DO MUNDO EM 
CONSERVAÇÃO”
A Parques de Sintra foi nomeada, pela oitava 

vez consecutiva, para os “World Travel Awards” 

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

na categoria de “Melhor Empresa do Mundo em 

Conservação”. 

Vencedora nos últimos cinco anos, a Parques de 

Sintra voltou a ser a única nomeada europeia 

nesta categoria.

As votações para a 25.ª edição dos WTA decorre-

ram online, tendo estado abertas ao público em 

geral, e os vencedores serão conhecidos a 1 de 

dezembro, numa cerimónia em Lisboa. 

Parque de Monserrate, Sintra

Tel.: 219 237 300

www.parquesdesintra.pt

JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA

APRESENTA  
NOVA CRIA DE 
PANDA-VERMELHO
A “Arca-de-Noé” lisboeta continua a crescer e 

apresenta agora uma nova cria: um Panda-ver-

melho, uma espécie classificada como “Em Peri-

go”, pela União Internacional para a Conservação 

da Natureza. De acordo com o Jardim Zoológico 

de Lisboa, “a reprodução do Panda-vermelho é 

bastante complexa e, por isso, deve ser bem ce-

lebrada”.

Esta espécie é característica das florestas de 

bambu e florestas tropicais em altitude da re-

gião dos Himalaias e sul da China, alimenta-se, 

principalmente de bambu e pode suplementar a 

dieta com frutos, raízes, ovos e pequenos lagar-

tos. A principal ameaça da espécie é a diminui-

ção do habitat, a caça e a consanguinidade, con-

sequência da fragmentação do seu ecossistema. 

Recentemente o Jardim Zoológico recebeu tam-

bém um pequeno Órix-de-cimitarra, crias de 

Macaco-de-brazza e de Macaco-capuchinho-de-

-peito-amarelo.

Estrada de Benfica, 158-160, Lisboa

Tel.: 217 232 900

www.zoo.pt

TAP

AUMENTA 
FREQUÊNCIA 
DE VOOS ENTRE 
LISBOA E PORTO

A TAP vai aumentar a frequência de voos entre 

Lisboa e Porto, passando a realizar 18 ligações 

por dia, aproximando, ainda mais, as duas cida-

des. Os novos horários da ponte aérea já estão 

disponíveis para venda, para viagens a partir de 

28 de outubro.

Esta situação foi possível devido à adição de um 

avião ATR à frota atual, que passa a contar com 

nove aeronaves. Segundo a TAP, o principal ob-

jetivo é aumentar a pontualidade nesta ponte 

aérea e, para isso, “os horários dos voos vão ser 

otimizados, criando maiores tempos de rotação 

em terra da aeronave entre voos, dos atuais 30 

para 55 minutos”.

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

Tel.: 218 415 000

www.tap.pt
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O Oceanário de Lisboa apresenta uma das mais 

emblemáticas exposições da National Geogra-

phic, “Sharks”, proporcionando, assim, uma ex-

traordinária viagem ao mundo dos tubarões. 

Patente até 26 de janeiro, a exposição reúne 50 

fotografias de Brian Skerry, fotógrafo e fotojorna-

lista especializado em vida marinha e ambien-

tes subaquáticos, nas quais é revelada uma nova 

perspetiva sobre os tubarões, alertando para a 

importância da sua proteção. 

Para o CEO do equipamento, João Falcato, “com 

esta fantástica exposição, o Oceanário de Lisboa 

pretende promover o conhecimento sobre os 

tubarões e reforçar a urgência em preservar a 

biodiversidade marinha”.

Esplanada Dom Carlos I, Lisboa

Tel.: 218 917 000

www.oceanario.pt

OCEANÁRIO DE LISBOA

VIAGEM AO MUNDO DOS TUBARÕES

MAAT

MAIS DE 800 MIL 
VISITANTES EM DOIS 
ANOS
O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia 

(MAAT) ultrapassou os 800 mil visitantes desde 

a inauguração, há dois anos, revelou o presiden-

te da Fundação EDP, Miguel Coutinho. De acordo 

com o gestor, este é um número significativo 

e que comprova a qualidade da oferta artísti-

ca oferta artística disponibilizada pelo museu, 

considerando ainda que o sucesso também se 

explica pelo “arrojo de temas e pela preocupa-

ção ambiental demonstrados desde a abertura 

do espaço”.

Em outubro, destacam-se três inaugurações: 

“Over flow”, uma instalação individual de Ta-

dashi Kawamata, elaborada com resíduos re-

tirados da costa portuguesa, patente até abril 

de 2019; “Elefante”, uma exposição de André 

Príncipe em torno das possibilidades do meio fo-

tográfico, visitável até ao final do ano; e “Artist’s 

Film International”, uma mostra coletiva sobre 

o conceito da verdade, que se realiza até abril.

Central Tejo, Avenida de Brasília, Belém

Tel.: 210 028 128

www.maat.pt

CAMÂRA MUNICIPAL DE LISBOA

PORTUGUÊS PARA 
ESTRANGEIROS 
NA BIBLIOTECA 
PALÁCIO GALVEIA

A Biblioteca Palácio Galveia apresenta “PT para 

Estrangeiros: conversação em português”, dire-

cionada para o público estrangeiro que tenha 

conhecimentos básicos ou intermédios da língua 

portuguesa e queira melhorar o seu nível de con-

versação. Esta oficina, dada por Ana Teresa Brito,  

acontece às sextas-feiras, das 15:30 às 17:00, a 

partir de dia 19 de outubro até 21 de dezem-

bro, com um número de participantes mínimo 

de 4 pessoas e um máximo de 16. A inscrição é 

gratuita, mediante marcação prévia, e pode ser 

feita através do e-mail: bib.galveias@cm-lisboa.

pt ou do número de telefone 218 173 090.

Aqui, através de uma aprendizagem não formal, 

os estrangeiros vão poder desenvolver as suas 

competências de comunicação oral em portu-

guês.

Campo Pequeno, 57A, Lisboa

Tel.: 218 173 090

www.cm-lisboa.pt
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FREEPORT LISBOA FASHION 
OUTLET

RECEBE MAIOR 
ESCULTURA 
CINÉTICA SUSPENSA 
DA EUROPA
O Freeport Lisboa Fashion Outlet inaugurou a 

obra “School of Breeze”, de Patrick Shearn, que 

se tornou primeira instalação do artista na Pe-

nínsula Ibérica e a maior escultura cinética exi-

bida na Europa.

Inspirada na ligação de Portugal com o mar, a 

obra, de 171 metros de comprimento e suspen-

sa até 15 metros de altura, tem como objetivo 

proporcionar uma experiência inédita a todos os 

visitantes, aliando ao espaço a originalidade e 

inovação da arte contemporânea.

Patrick Shearn, através do projeto Poetic Kine-

tics, é reconhecido mundialmente pelas sur-

preendentes esculturas em movimento e de 

grandes dimensões. 

Para o business director Portugal da Via Outlets, 

“é um privilégio receber esta peça de arte, que 

vem contribuir para cimentar o posicionamento 

do centro enquanto destino exclusivo de com-

pras, lazer e cultura”.

Avenida Euro 2004, Alcochete

Tel.: 212 343 501

freeportfashionoutlet.pt

O NEYA Lisboa Hotel adquiriu mais quatro bici-

cletas, da marca portuguesa Órbita, que se jun-

tam às que já tinha disponíveis gratuitamente 

para usufruto dos seus hóspedes. Neste sentido, 

o hotel associa-se a uma marca portuguesa, re-

forçando os seus valores de um comércio mais 

justo e sustentável, e promove, simultaneamen-

te, a utilização de bicicletas.

Em setembro, o NEYA Lisboa Hotel foi distingui-

do com a Certificação “Portugal Bike Friendly”, 

pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e 

Utilizadores de Bicicletas, e foi galardoado com 

o “Prémio Nacional Mobilidade em Bicicleta”.

Rua Dona Estefânia, 71/77, Lisboa

Tel.:  213 101 809

www.neyahotels.com

NEYA LISBOA HOTEL

MAIS BICICLETAS 
E UM PRÉMIO 
DE MOBILIDADE 
SUSTENTÁVEL 

LISBON MARRIOTT HOTEL

SERVIÇO DE CHECK-OUT  
ATRAVÉS DO SMARTPHONE
O Lisbon Marriott Hotel anunciou a sua mais re-

cente inovação: um serviço de check-out através 

de uma aplicação para smartphones – o Marriott 

Mobile. A nova funcionalidade está disponível em 

inglês, chinês, francês, espanhol e alemão, sendo 

exclusiva para os membros do Marriott Rewards – 

programa de fidelidade do grupo hoteleiro.

A aplicação Marriott Mobile funciona através de 

um aviso enviado para o iPhone ou dispositivo 

Android do hóspede, na parte da manhã, no dia 

da saída, indicando que o check-out através do te-

lemóvel está disponível. Ao completar o procedi-

mento no telemóvel, ser-lhe-á solicitado o ende-

reço de e-mail, permitindo, assim, que o hóspede 

possa sair do hotel sem ter de se dirigir à receção.

Avenida dos Combatentes, 45, Lisboa

Tel.: 217 235 400

www.lisbonmarriott.com
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CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

“OEIRAS SOLIDÁRIA” VENCE CONCURSO 
“OS MELHORES MUNICÍPIOS PARA VIVER”
O concurso “Os Melhores Municípios para Viver” 

(M2V), promovido pelo Instituto de Tecnologia 

Comportamental (INTEC), distinguiu o programa 

“Oeiras Solidária” na categoria de Domínio Social.

O concurso pretende estimular a qualidade de vida 

dos municípios portugueses, premiando projetos 

nas áreas de intervenção ambiental, económica e 

social. A funcionar deste 2004, o programa “Oeiras 

Solidária” é uma plataforma colaborativa de ini-

ciativa municipal que atua em Oeiras, no âmbito 

da responsabilidade social e cidadania. De acordo 

com a autarquia, o propósito principal é “ativar si-

nergias e relações solidárias entre agentes locais 

comprometidos com o desenvolvimento sustentá-

vel e a coesão social do concelho de Oeiras”.

Largo Marquês de Pombal, Oeiras

Tel.: 214 408 358 

www.cm-oeiras.pt
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RITZ FOUR SEASONS HOTEL 

ELEITO UMA DAS 
100 MELHORES 
EXPERIÊNCIAS DE 
VIAGEM
A revista de viagens de luxo e lifestyle Condé 

Nast Traveller elegeu o Ritz Four Seasons Hotel 

como uma “100 Experiências de Viagem Bri-

lhantes”, nos Readers’ Travel Awards 2018. Se-

gundo a publicação, esta lista integra o melhor 

que o mundo das viagens tem para oferecer, 

desde países e ilhas, até hotéis e companhias 

aéreas, sendo que os vencedores foram escolhi-

dos pelo público. Neste sentido, foram tidos em 

consideração vários critérios, como o serviço, o 

design, a cultura e o preço, e, após as votações, 

foi calculada a média, de cada nomeado, que re-

velou as experiências de viagem favoritas. O Ritz 

Four Seasons Hotel ocupa a 60.ª posição neste 

top 100, com uma pontuação de 86.02.

Rua Rodrigo da Fonseca, 88, Lisboa

Tel.: 213 811 400

www.fourseasons.com

CITYRAMA GRAY LINE

NOVA APLICAÇÃO 
PARA MOBILE 
PARA MELHORAR 
EXPERIÊNCIAS
A City Gray Line Portugal lançou uma nova apli-

cação de serviço ao cliente com o objetivo de 

melhorar a experiência de circuitos Hop On Hop 

Off em Lisboa e no Porto.

Esta nova aplicação, de acesso gratuito em 

Android e iOS, está disponível em português e 

inglês e permite que os clientes usufruam de 

diversas experiências lúdicas, mas também que 

possam aceder, em tempo real, à posição de 

cada viatura. Além disso, através da aplicação, 

os clientes podem aceder ao mapa da cidade, 

online e offline e ao mapeamento dos principais 

monumentos, podendo ainda identificar as pa-

ragens Cityrama Gray Line e ficar a conhecer os 

percursos de cada linha.

O gestor da marca City Gray Line em Portugal, 

João Costa, revela que a espectativa associada 

à aplicação passa pelos clientes puderem “sen-

tir que a experiência Cityrama é cada vez mais 

completa, fazendo-se presente em vários touch-

-points, desde o offline até ao online”.

Avenida João XXI, 78E, Lisboa

Tel.: 213 191 097

www.cityrama.pt
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CASINO LISBOA

SEGUNDAS-FEIRAS COM CONCERTOS 
GRATUITOS ATÉ FINAL DO ANO
O Casino Lisboa inaugura, no dia 29 de outubro, o 

ciclo de concertos “Arena Live 2018”. Com entrada 

livre, os concertos acontecem às segundas-feiras, 

pelas 22:00, à exceção do dia de Natal e de Réveil-

lon, no palco central do Arena Lounge e prolongam-

-se até ao final do ano, num total de 10 concertos.

Os Xutos & Pontapés marcam o início deste ciclo; já 

em novembro, o palco é de Sérgio Godinho e Con-

vidados, no dia 5, de Carolina Deslandes, no dia 12, 

dos Azeitonas, a 19, e do C4 Pedro, a 26. O último 

mês do ano conta com as atuações dos HMB, no 

dia 3, dos Linda Martini, a 10, do Papillon, a 17, do 

Gospel Collective, que chegam ao Casino Lisboa no 

dia de Natal, e dos The Gift, que encerram a “Arena 

Live 2018” na noite de Réveillon.

Alameda dos Oceanos, Lt. 1.03.01, Lisboa

Tel.: 218 929 000

www.casinolisboa.pt

MUSEU DAS CRIANÇAS

NOVA EXPOSIÇÃO 
SOBRE A HISTÓRIA 
DE PORTUGAL
“A minha aventura pela História de Portugal” é 

a nova exposição do Museu das Crianças, inau-

gurada no dia 3 de outubro, na qual é explorada 

a formação do país, a construção dos castelos, 

bem como a Revolução Industrial e a implanta-

ção da República, entre outros acontecimentos. 

“Pretendemos, com esta exposição, contar às 

crianças a História de Portugal de uma forma 

apaixonante e divertida, para despertar a paixão 

e o orgulho pelo nosso país”, esclarece a direto-

ra do museu, Carlota Lencastre. 

A exposição decorre ao longo de sete salas, 

onde as crianças podem “subir às torres do 

castelo, enfrentar monstros marinhos, explorar 

instrumentos musicais de várias partes do mun-

do, divertir-se na reconstrução de Lisboa, içar 

a bandeira portuguesa, e muito mais, durante 

duas horas e meia. Os conteúdos são adaptados 

à idade, sendo ideal para crianças dos três aos 

13 anos.

Jardim Zoológico, Estrada de Benfica, 

158-160, Lisboa

Tel.: 217 268 082

www.museudascriancas.pt

LISBOAT 

TEM DOIS NOVOS 
BARCOS A 
ATRAVESSAR O TEJO
A Lisboat acrescentou dois novos barcos à sua 

frota:  Aurora e Fadista. Estas embarcações, con-

truídas em estaleiros nacionais, vieram juntar-se 

ao Luar e ao Marujo, estando agora reunidos 

“os dois primeiros pares românticos Lisboat que 

atravessam as águas do Tejo”, refere a empresa.  

Em parceria com a Cityrama Grayline (linhas 

hop-on/hop-off terrestres), a Lisboat opera cru-

zeiros fluviais turísticos também em modalida-

de hop-on/hop-off. “O reforço do número de 

embarcações permite duplicar a capacidade do 

transporte e a frequência das paragens, agora 

de meia em meia hora, nos 4 pontos de embar-

que – Ribeira das Naus, Cais do Sodré, Estação 

Fluvial de Belém e Cais da Princesa”, esclarece 

a empresa. Com este aumento de barcos, é ain-

da criada a possibilidade de promover eventos 

privados, ajustados às necessidades de cada 

cliente.

Av. de Berna, 31, 2.º Dto- Sala 2, Lisboa

Tel.: 913 137 314
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HOTEL REAL PALÁCIO

GRUPO APOIA FUNDO IMM-LAÇO
O Grupo Hotéis Real, que integra o Hotel Real Pa-

lácio, escolheu o mês de outubro para reforçar o 

apoio ao Fundo iMM-Laço, que anualmente finan-

cia projetos de investigação na área do cancro da 

mama. “Power Pink” é o mote dos Hotéis Real, 

que têm vindo a desenvolver diversas ações, entre 

as quais, sessões de sensibilização para a preven-

ção do cancro da mama para os colaboradores do 

grupo, brunchs solidários nas quatro unidades de 

Cascais, Oeiras, Lisboa e Olhão – sendo que parte 

do valor angariado reverte a favor do Fundo iMM-

-Laço –, e a venda de bolachas solidárias nos ho-

téis, cujo 50% da receita reverte igualmente para 

o fundo. Para completar toda a ação, o grupo vai 

ainda ceder gratuitamente um apartamento, em 

Lisboa, para famílias deslocadas da sua área de 

residência para o tratamento do cancro da mama.

Rua Tomás Ribeiro, 115, Lisboa

Tel.: 213 199 500

www.hoteisreal.com

SIBS

VAI MARCAR 
PRESENÇA  
NA WEB SUMMIT
Pelo terceiro ano consecutivo, a SIBS vai estar 

presente na Web Summit, o maior evento de 

tecnologia, empreendedorismo e inovação da 

Europa, para apresentar alguns dos seus princi-

pais serviços e produtos. O evento decorre en-

tre 5 e 8 de novembro e a SIBS, como empresa 

tecnológica especializada em pagamentos, pro-

cessamento, segurança, fidelização e digitaliza-

ção, vai expor, no seu stand, as mais recentes 

funcionalidades do MB WAY e as novidades das 

plataformas de Instant Payments, Open Banking 

API e PAYWATCH, de monitorização e deteção 

de fraude. Além disso, como a Web Summit se 

dedica à inovação, estará ainda em destaque o 

SIBS PAYFORWARD, o programa de inovação da 

SIBS, que apoia startups na área dos pagamen-

tos, e lança a sua 3.ª edição do acelerador.

Rua Soeiro Pereira Gomes, lote 1, Lisboa

Tel.: 217 813 000

www.sibs-sgps.pt

SHERATON CASCAIS RESORT

SÁBADOS 
SAUDÁVEIS COM 
BRUNCH E IOGA
O Sheraton Cascais Resort apresenta um progra-

ma saudável para as manhãs de sábado, que 

conjuga uma aula de ioga e um brunch saudá-

vel e está disponível para hóspedes e visitantes. 

Esta iniciativa dedicada ao corpo e à mente teve 

início a 22 de setembro, e surgiu com o intuito 

de conciliar “o regresso à rotina com a promo-

ção de hábitos saudáveis, por vezes esquecidos 

durante o verão”.

A aula de ioga é realizada nos jardins do resort – 

sendo que deve ser agendada com 24 horas de 

antecedência; – já o brunch, repleto de opções 

saudáveis, é servido no restaurante Glass Terra-

ce, entre as 12:30 e as 16:00.  E no que respeita 

ao brunch, a carta é fruto de uma parceria entre 

a nutricionista Mariana Abecasis e o chef execu-

tivo do resort, Tiago Vitorino.

Rua das Palmeiras, lote 5, Quinta da Mari-

nha, Cascais

Tel.: 214 829 100

www.sheratoncascaisresort.com



 | Market Place
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

M Market Place | M | Market PlaceM
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

46

AURA LISBOA

CELEBRA 7.º 
ANIVERSÁRIO COM 
NOVO NOME E 
DECORAÇÃO
O restaurante Aura completou sete anos de exis-

tência, no início de outubro, e decidiu “refres-

car a marca”. Assim, a aposta recaiu num novo 

nome, passando a designar-se Aura Lisboa, e 

numa nova decoração. 

“Recriámos o conceito existente, muito na base 

da aura e gastronomia lisboeta, apostando sem-

pre na decoração alusiva aos anjos e azulejos. 

Decidimos refrescar a marca e só faria sentido se 

o nome acompanhasse esta mudança”, explicou 

a responsável pela comunicação do restaurante.

A nova decoração foi elaborada pelo diretor do 

Aura Lisboa, Carlos Medeiros, com o apoio do 

arquiteto Júlio Quaresma e do estilista Nuno 

Gama.

Praça do Comércio, Pátio da Galé, Lisboa

Tel.: 213 469 447

www.auraloungecafe.com

FORTALEZA DO GUINCHO

DUAS DÉCADAS  
DE INOVAÇÃO
A Fortaleza do Guincho, que acolhe um hotel e 

um restaurante com estrela Michelin, celebra 20 

anos de existência, em outubro. Inovação é um 

conceito que tem acompanhado a Fortaleza do 

Guincho desde o início, tal como explica a dire-

tora, Petra Sauer: “Há 20 anos não havia nada. 

Queria-se mostrar algo que as pessoas nunca 

tivessem visto, surpreender. O conceito do restau-

rante era totalmente novo, não havia nada igual”.

A história do restaurante vai da “Galinha de Bres-

se de Antoine Westermann às Dunas do Guincho 

de Miguel Rocha Vieira”, refere a unidade. Isto é, 

do primeiro chef que assumiu a cozinha e trouxe 

uma estrela Michelin até ao chef Rocha Vieira 

que marcou um “virar de página” ao trazer a 

“Portugal para a mesa”.

Ao longo destas duas décadas, já passaram pela 

Fortaleza do Guincho chefes de Estado, famí-

lias reais, seleções de futebol de várias prove-

niências e diversas celebridades internacionais, 

como Shakira e Madonna.

Estrada do Guincho, Cascais

Tel.: 214 870 491

www.guinchotel.pt

ALTIS AVENIDA HOTEL E ALTIS 
BELÉM HOTEL & SPA

HOTÉIS DO GRUPO 
ALTIS TÊM NOVOS 
DIRETORES-GERAIS
O Altis Avenida Hotel e o Altis Belém Hotel & Spa 

têm agora novos diretores: Frederico Vasconce-

los e Bruno Correia, respetivamente.

Ambos os profissionais já pertenciam ao grupo, 

sendo que Frederico Vasconcelos transita do Altis 

Belém Hotel & Spa, onde esteve no último ano 

e meio como diretor, para o Altis Avenida. Esta 

unidade está atualmente a sofrer uma grande 

ampliação, que se estende a todo o edifício, 

apresentando mais 48 quartos e suites, um sun-

deck, um Gastrobar e uma fitness room.

“Esta transição entre projetos do grupo traduz-

-se, a meu ver, num voto de muita confiança e 

responsabilidade por parte da direção e Adminis-

tração da Altis Hotels, o que só me pode deixar 

muito agradecido”, refere Frederico Vasconcelos.

Já Bruno Correia, afirma estar entusiasmado por 

“abraçar este novo desafio” na “gestão de um 

hotel de referência no mercado lisboeta, com 

características e localização únicas e com uma 

forte componente de restauração”.

Rua 1.º de Dezembro, 120, Lisboa

Tel.: 210 440 000

www.altishotels.com
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ALMA

DOIS NOVOS MENUS
Henrique Sá Pessoa apresenta dois novos menus 

de degustação para o seu restaurante Alma, 

sendo que um deles promove uma viagem pela 

costa nacional – o menu Costa a Costa – e o outro 

dá a conhecer os pratos favoritos do chef.

O menu Costa a Costa apresenta mais sabor e 

criatividade com uma Sopa de Peixe e marisco 

com algas; com o Azevia, acompanhado por er-

vilhas, chouriço de porco alentejano e holandês 

de noisette; com o Peixe Galo, que se junta ao 

choco, acompanhado de puré de funcho e cebo-

linho; e ainda há espaço para o arroz de Carabi-

neiro.  Já a sobremesa é Mar e Citrinos, numa 

versão mais sofisticada.

No menu de degustação com os pratos de elei-

ção de Henrique Sá Pessoa, pontuam o Bacalhau 

com ovo, pão e caldo de bacalhau e coentros, 

e o célebre Leitão do chef, agora numa nova 

versão.

Rua Anchieta, 15, lisboa

Tel.: 213 470 650

www.almalisboa.pt

AVIS BUDGET GROUP

ADQUIRE GRUPO 
TURISCAR
O Avis Budget Group, fornecedor de soluções de 

mobilidade líder de mercado, adquiriu o Grupo 

Turiscar, uma empresa familiar de aluguer de 

veículos portuguesa bem estabelecida.  

Com esta aquisição, o Grupo Avis Budget afir-

ma integrar “uma organização líder de mercado 

em Portugal com duas marcas distintas”, refe-

rindo-se à Turiscar, que opera principalmente 

no segmento do mercado empresarial, incluin-

do veículos comerciais ligeiros, e à Turisprime, 

concentrada no segmento de lazer e de turismo. 

Esta aquisição adiciona cerca de três mil veículos 

à rede de mobilidade do Grupo Avis Budget em 

Portugal, e vem fortalecer o seu compromisso 

com o mercado local.

“Após as recentes aquisições da Morini em Itália 

e da ACL no Reino Unido, esta aquisição assina-

la outro passo na nossa estratégia de expansão 

internacional e demonstra o ritmo e dinamismo 

na região e estamos ansiosos por continuar este 

caminho de progresso”, afirma o presidente inter-

nacional do Avis Budget Group, Mark Servodidio.

Rua Professor Fernando da Fonseca, Lisboa

Tel.: 217 547 800

www.avis.com.pt

RAMADA BY WYNDHAM  
LISBON HOTEL

MARCA WYNDHAM 
HOTELS & RESORTS 
CHEGA A PORTUGAL
A Ramada by Wyndham acaba de inaugurar o 

seu primeiro hotel em Portugal: o Ramada By 

Wyndham Lisbon Hotel, antigo Olaias Park Hotel.

A unidade hoteleira foi redesenhada com o 

objetivo de oferecer um conceito “sofisticado 

e refinado”. Com 300 quartos – entre clássicos, 

superiores, suítes e executivos – apresenta ain-

da dois andares para eventos, com 11 salas de 

reuniões e um auditório que pode receber até 

280 pessoas.

O vice-presidente regional do grupo para a 

Europa Ocidental, Patrick Divall, afirma que “a 

prosperidade social de Portugal, as cidades pi-

torescas e as paisagens variadas, bem como o 

estatuto de Lisboa como capital europeia, conti-

nuam a atrair turistas e viajantes de negócios de 

todo o mundo”.

Av. Eng. Arantes e Oliveira, 9, Lisboa

Tel.: 218 434 200

www.ramada.com
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TQ – TRAVEL QUALITY

PROMOVE LISBOA 
NA IRLANDA
A TQ – Travel Quality é o parceiro exclusivo em 

Portugal da J. Barter para a realização de uma 

campanha de promoção da capital portuguesa na 

Irlanda, na consequência da nova rota da com-

panhia aérea Aer Lingus, que liga Cork a Lisboa. 

No vídeo promocional de Lisboa, os irlandeses 

vão encontrar as típicas imagens do elétrico 

28, os miradouros, a zona da baixa pombalina, 

museus, Belém, Sintra, o rio Tejo, mas também 

iguarias da gastronomia portuguesa. 

A diretora de Marketing da TQ e responsável pela 

ITP Europa, Alexandra Henriques, diz estar “con-

gratulada com a aposta feita em Portugal e, es-

pecialmente, Lisboa, pelos seus parceiros ITP. “De 

facto, esta nova rota da Aer Lingus, é uma exce-

lente oportunidade para estreitar relações comer-

ciais e culturais entre Portugal e Irlanda”, referiu.

Rua Luciano Cordeiro, 123, 2.º Esq., Lisboa

Tel.: 213 199 440

www.tqviagens.com

ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA  
DE PORTUGAL

LANÇA PLATAFORMA 
DE RESERVAS DE 
HOTÉIS ONLINE
A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) lan-

çou a primeira plataforma online de reservas de 

hotéis nacionais, a click2portugal.com, que conta, 

até agora, com cerca de 300 unidades. 

A plataforma permite efetuar reservas online “se-

guras e diretas”, incluindo benefícios exclusivos 

para os utilizadores, e incorpora ainda um sistema 

de rating da ReviewPro, que reúne as avaliações 

de dezenas de websites de hotéis. Ao possibilitar 

uma interação direta entre os hóspedes e as uni-

dades hoteleiras, a click2Portugal garante condi-

ções mais vantajosas para os consumidores.

O presidente da AHP, Raul Martins, considera tam-

bém que este é um passo importante para a indús-

tria hoteleira portuguesa, pois a plataforma “torna 

Portugal acessível a turistas de todo o mundo, ao 

mesmo tempo que é totalmente abrangente, re-

presentando hotéis em todo o país”. 

Av. Duque d’Ávila, 75, 1.º, Lisboa

Tel.: 213 512 360

www.hoteis-portugal.pt

SANA LISBOA HOTEL

GRUPO TEM 
NOVO CARTÃO 
EMPRESARIAL
O SANA Card é o novo cartão empresarial do 

grupo hoteleiro SANA, e vem acrescentar bene-

fícios e melhorar os já existentes no antigo Sana 

Corporate Card. 

Destinado exclusivamente a clientes empresariais, 

o SANA Card pode ser usado em todos os hotéis do 

grupo, isto é, em Portugal, Angola e na Alemanha, 

e “dá direito a 15% de desconto sobre a melhor 

tarifa disponível, para reservas efetuadas no site 

sanahotels.com ou diretamente nas unidades”, 

esclarece o grupo. Além disso, para maior “como-

didade e conforto” dos clientes empresariais, os 

descontos do cartão aplicam-se a diversos servi-

ços, nomeadamente: food & beverage, lavandaria, 

aluguer de salas de reunião, SPA, estacionamento 

grátis, wi-fi grátis e early check-in e late check-out.

O acesso ao cartão é feito através de um formu-

lário que pode ser solicitado no site ou na rece-

ção de qualquer hotel Sana; sendo que, após a 

validação de dados o cartão é enviado para o 

endereço associado ao cartão.

Av. Fontes Pereira de Melo, 8, Lisboa

Tel.: 210 064 300

www.sanahotels.com
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GLOBAL BLUE

NOVA SOLUÇÃO 
DE REEMBOLSO DE 
IVA IMEDIATO PARA 
TURISTAS CHINESES
A Global Blue, empresa que processa o reembolso 

do IVA a turistas, lançou em Portugal uma solução 

de reembolso imediato do imposto a turistas chi-

neses, através das plataformas Alipay e WeChat. 

A Alipay é uma das maiores plataformas de pa-

gamentos, com mais de 520 milhões de utiliza-

dores ativos na China; já o WeChat é a platafor-

ma de mensagens instantâneas mais utilizada 

por turistas chineses.

“Esta solução inovadora em Portugal vem jun-

tar-se ao vasto leque de opções de reembolso 

de IVA – nomeadamente em loja – disponibiliza-

das pela Global Blue e que permitem acelerar o 

processo de isenção de impostos no aeroporto”, 

refere a empresa, em comunicado.

Assim, a partir de agora, os comerciantes afilia-

dos da Global Blue podem oferecer aos clientes 

chineses mais opções no reembolso imediato do 

IVA em loja, ou no aeroporto de Lisboa.

Balcão de Reembolso - Aeroporto de Lisboa 

T1, Lisboa

Tel.: 218 463 025

taxfree.pt@globalblue.com

PALÁCIO CHIADO

FOOD & ART É O 
NOVO CONCEITO
O Palácio Chiado acaba de reabrir, apresentando 

um novo conceito gastronómico: food & art. “O 

convite para visitar um espaço com história e 

arte é, por norma, aceite com muito agrado. Se 

adicionarmos a isto uma experiência gastronó-

mica, ficaremos certamente deslumbrados. A 

arte e a gastronomia nunca estiveram tão pró-

ximas e juntam-se de forma única e perfeita no 

Palácio Chiado”, justifica este espaço lisboeta.

No Palácio Chiado é possível escolher uma refei-

ção de seis conceitos gastronómicos diferentes, 

todos desenvolvidos pelo chef Manuel Bóia, o 

curador gastronómico do espaço. Assim, a oferta 

passa pelo Farrobodó (Tapas & Starters, pela Bar-

ra (Deli & Drinks), pelo Seed (Healthy & Veggie), 

pelo Cutelo (House of Meat), pelo Azimuth (Fish 

& Seafood), e pelo Rosmarino (Cucina Italiana). 

Rua do Alecrim, 70, Lisboa

Tel.: 210 101 184

www.palaciochiado.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

ASSOCIA-SE AO 
PROJETO URBANACT
A Câmara Municipal de Sintra associou-se à 

Youth Coop - Cooperativa para o Desenvolvi-

mento e Cidadania, ao IPDJ - Instituto Português 

do Desporto e Juventude e à RJ ANIMA - Associa-

ção de Dinamização Ambiental, Social e Cultural 

para a concretização do projeto UrbanAct - Pro-

teção Ambiental da Ribeira das Jardas.

A iniciativa de voluntariado jovem e ambiental 

teve como principal objetivo a limpeza e preserva-

ção dos espaços verdes e parques urbanos de Rio 

de Mouro e Agualva-Cacém. Um grupo de dez jo-

vens voluntários foi sensibilizado para as temáticas 

e desafios ambientais em contexto urbano através 

de uma oferta multidisciplinar de atividades e com 

momentos de reflexão sobre a comunidade.

Os principais espaços de intervenção foram o 

Parque Urbano de Rinchoa- Fitares, Parque Li-

near D. Domingo Jardo, Ribeira das Jardas, Par-

que Urbano de Mira Sintra, Viveiro da União de 

Freguesias do Cacém e São Marcos e Parque da 

Ribeira do Grajal/Vale do Penedo.

Largo Dr. Virgílio Horta 

Tel.: 219 238 500

www.cm-sintra.pt
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JOTA QUEST
“Acústico Jota Quest - Músicas Para Cantar Junto” 

é o novo espetáculo da banda de pop-rock bra-

sileira, e vai atravessar o Oceano Atlântico para 

a sua primeira incursão internacional. Com 22 

anos de sucessos e dois prémios Grammy-Lati-

no, prometem um concerto único, onde interpre-

tam grandes clássicos da banda, mas também 

novas canções e parcerias inéditas. Este espe-

táculo é baseado no CD/DVD/Digital “Acústico 

Jota Quest”, lançado em setembro de 2017, que 

recebeu “Disco de Ouro” no Brasil, e é já consi-

derado um dos seus mais importantes trabalhos.

Campo Pequeno, dia 17 de novembro, às 

22:00. Entradas: a partir de 30 euros. Mais 

informação em: www.campopequeno.com

WHAT MOVES YOU
O bailarino Lil Buck e o violoncelista Mihai Mari-

ca desafiam os limites do processo criativo entre 

dança e música. Juntos, exploram movimentos 

livres da street dance com o rigor da música de 

Bach e de compositores contemporâneos. Lil 

Buck começou a dançar Memphis Jookin, uma 

variante da street dance, ainda muito jovem, e 

tornou-se num bailarino de referência local. Já 

dançou em digressão com Madonna, trabalhou 

com Yo-Yo Ma e participou no espetáculo “Mi-

chael Jackson: One”, do Cirque du Soleil.

Centro Cultural de Belém, Praça do Império, 

dias 15, 16 e 17 de novembro, às 21:00. En-

tradas: a partir de 12,50 euros. Mais infor-

mação em: www.ccb.pt

AQVA SOBRE ÁGUA 
A água foi determinante para o destino de Lis-

boa: sem este recurso, a cidade não seria o que 

é hoje e a sua história teria percorrido caminhos 

diferentes. A exposição “Aqva sobre Água” de-

bruça-se, assim, sobre este “determinismo geo-

gráfico e material”. Para isso, o museu juntou 

a obra da artista Lurdes Fisa e fotografias de 

aquedutos e de outros recursos de engenharia, 

captadas pela lente de Pedro Inácio. Este é um 

tributo à água e à obra feita pelo homem com 

vista ao seu aproveitamento, enquanto apela, 

simultaneamente a que se olhe de forma cons-

ciente para este “bem precioso”.  

Museu de Lisboa – Teatro Romano, Rua de 

São Mamede, até 20 de janeiro de 2019, 

de terça a domingo, das 10:00 às 18:00. 

Entradas: 3 euros. Mais informação em: 

www.museudelisboa.pt
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