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4  EDITORIAL
A realização do festival da Eurovisão em Lisboa é, claramente, mais um fator 
de atratividade da capital portuguesa, a acrescer aos demais atributos que 
justificam a afluência de visitantes internacionais. Atributos, esses, que a 
colocam no lugar cimeiro entre os nomeados para os World Travel Awards. 

5  NACIONAL
A cidade e 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  BOLETIM INTERNO
Com 10 ícones e 29 empresas, o distrito de Lisboa esteve em evidência 
no Prémio Portugal Cinco Estrelas, que valoriza o património nacional e as 
marcas exclusivamente portuguesas.

14  TENDÊNCIAS
Quais as preferências dos turistas em matéria de pagamentos e qual 
o consumo médio quando viajam? É a estas questões que o Estudo 
Global Travel Intentions, da Visa, procura dar respostas, concluindo que 
o mobile está na ordem do dia e que o contactless é uma tendência em 
crescimento, com o dinheiro físico a perder terreno.

16  ENTREVISTA
Nos 30 anos da Fundação Oriente e nos 10 do Museu do Oriente, o presidente 
da instituição, Carlos Monjardino, revisita o processo que lhe deu origem e 
presta testemunho do papel que tem desempenhado no reforço dos laços 
entre Portugal e a Ásia. Partilha igualmente as suas impressões sobre o espólio 
do museu e o programa das comemorações deste duplo aniversário.

23  OBSERVATÓRIO
Os resultados estatísticos da hotelaria da cidade e da região de Lisboa, 
no mês de março de 2018, bem como o desempenho do mercado de 
cruzeiros, no golfe e no Tax Free Shopping.

32  LISBOA VISTA DE FORA
O escritor sérvio Dejan Tiago Stankovic vive em Lisboa e escreveu um 
artigo para o jornal britânico The Guardian com 10 dicas para visitar a 
cidade. Onde não faltam o Oceanário, o Museu dos Coches, mas também 
restaurantes, o elétrico 28 e a Feira da Ladra. Lisboa, diz, é ótima para 
passear, comer, fazer compras ou, apenas, relaxar.

34  TESOUROS
Este mês, o convite é para conhecer a Igreja Matriz do Montijo, 
também chamada do Divino Espírito Santo. Obra do século XV, tem a 
particularidade de ter sido construída e paga pelos próprios habitantes 
do lugar que, então, era a Aldeia Galega. A traça exterior é muito 
semelhante às igrejas paroquiais da época, mas, no interior, há azulejos 
que vale a pena apreciar.

42  MARKET PLACE
A oferta de Lisboa em matéria de hotelaria e restauração, mas 
também de cultura e entretenimento está em permanente renovação, 
contribuindo para a atratividade da cidade para quem nela vive e para 
quem a visita.

50  A NÃO PERDER
Sugestões de espetáculos que são um excelente cartão de visita da rica e 
variada agenda cultural da cidade de Lisboa.

3216 34
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A capital portuguesa é palco, em maio, do Fes-

tival Eurovisão da Canção 2018, um evento que, 

pela dimensão de que se reveste, irá contribuir 

significativamente para a projeção internacional 

da marca Lisboa. Os bilhetes, vendidos em mais 

de 80 países, esgotaram rapidamente, deixando 

perspetivar a grande exposição mediática que 

Lisboa terá junto de milhões de telespetadores, 

potenciais turistas. Prevê-se, também, um sig-

nificativo aumento do número de chegadas de 

turistas estrangeiros associado ao período em 

que decorre o festival, o que terá, naturalmente, 

impacto nas receitas, quer para a capital, quer 

para o País. Esta será, pois, mais uma excelen-

te oportunidade para divulgar a marca Lisboa, 

cuja estratégia promocional tem permitido não 

só consolidar o posicionamento do destino no 

mercado internacional como fomentar o seu 

crescimento sustentado.

Cosmopolita e atrativa, possuidora de uma ofer-

ta turística diferenciada, Lisboa evidencia-se, 

assim, como um destino turístico multifacetado, 

apto a receber qualquer tipo de evento. Boas 

acessibilidades, infraestruturas modernas e ofer-

ta hoteleira e de restauração de qualidade, entre 

muitas outras mais-valias, tornam a cidade e a 

região num dos destinos turísticos cada vez mais 

requisitados.  A comprová-lo estão os resultados 

da atividade turística que, de ano para ano, esta-

belecem novos recordes. 

As menções e distinções sucedem-se e, neste 

âmbito, é de salientar a presença de Lisboa na 

lista dos nomeados para os World Travel Awards.  

em três categorias: Melhor Destino para City 

UMA CIDADE COM VISÃO

Break da Europa, Melhor Destino de Cidade da 

Europa e Melhor Destino de Cruzeiros da Europa. 

É um reconhecimento que muito apraz consta-

tar, porquanto estes prémios, também conheci-

dos como os “óscares do turismo”, distinguem 

aqueles que, na sua área de atividade, mais 

contribuíram para elevar os padrões dos seus 

produtos e serviços.  Esta tem sido uma preocu-

pação transversal a todos quantos trabalham por 

um turismo melhor, cujo esforço concertado – de 

entidades públicas e privadas – elevou Lisboa ao 

nível dos destinos mais procurados.

Mas mais do que um destino turístico de eleição, 

Lisboa é uma cidade fantástica para viver, como 

o demonstra a subida que evidencia no ranking 

mundial das cidades com melhor qualidade de 

vida, no qual passou a ocupar a 38.ª posição en-

tre 231 congéneres. A capital portuguesa ultra-

passou mesmo cidades como Paris, Londres, Mi-

lão e Barcelona, mantendo-se também à frente 

de Madrid e Nova Iorque. Histórica, mas trendy, 

orgulhosa da sua identidade, mas de olhos pos-

tos no futuro, Lisboa reinventa-se a cada dia, 

oferecendo a todos e a cada um o que tem de 

melhor: experiências únicas num destino ímpar.  

José Luís Arnaut
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa

PALCO DO FESTIVAL 
EUROVISÃO DA CANÇÃO 

2018

NOMEADA PARA OS WORLD 
TRAVEL AWARDS

NO RANKING MUNDIAL DAS 
CIDADES COM MELHOR 

QUALIDADE DE VIDA

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

4

E  | Editorial



NNacional | 
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

5

A música “Amar pelos dois”, interpretada por Sal-

vador Sobral e composta pela irmã, Luísa Sobral, 

venceu a Eurovisão 2017 e trouxe a realização do 

festival, em 2018, para Portugal. Lisboa foi a cidade 

escolhida, com o evento – agendado para 8 a 12 

de maio – a constituir-se como mais um forte fa-

tor de atratividade turística para um destino que já 

conquistou um lugar de topo nas preferências dos 

turistas internacionais. A provar essa atratividade 

está o facto de os bilhetes terem esgotado rapida-

mente, mas também a previsão de um aumento 

significativo nas chegadas de visitantes estrangei-

ros. Afinal, a cidade convida: “All aboard”!

UM PALCO INSPIRADO  
NA HISTÓRIA DE PORTUGAL
A edição de 2018 da Eurovisão realiza-se no Altice 

Arena, no Parque das Nações, e os bilhetes para 

assistir ao evento já estão esgotados. O palco, cuja 

inspiração advém da cultura e História portuguesas, 

em particular dos Descobrimentos, começou a ser 

montado no início de abril e prevê-se que esteja 

finalizado no final do mês. Florian Wieder foi o 

responsável pelo design e revelou os quatro pontos 

que o inspiraram, nomeadamente: a navegação, 

o mar, os navios e os mapas.

BILHETES VENDIDOS  
EM 80 PAÍSES
Quanto aos bilhetes para o festival, que estão 

agora esgotados, o presidente da RTP, Gonçalo 

Reis, revelou que houve uma grande procura 

internacional e que 72% foram captados pelo 

EUROVISÃO 2018

“ALL ABOARD” EM LISBOA

mercado internacional, num total de 80 países. 

Para Gonçalo Reis, estes dados demonstram o 

interesse e a projeção que o evento vai ter e que 

se traduz numa “grande oportunidade para Por-

tugal, para a indústria da música e para Lisboa”. 

Uma opinião reforçada por Vítor Costa, diretor-geral 

da Associação Turismo de Lisboa, segundo o qual 

a Eurovisão é “um dos eventos com maior alcance 

em termos globais, o que por si só contribui para 

uma extraordinária projeção da marca Lisboa”.

Inicialmente, estimava-se que o festival trouxes-

se cerca de 1000 pessoas do staff profissional 

e de delegações, 1500 jornalistas internacionais 

e 27 mil fãs para Portugal, mas, na perspetiva 

de Vítor Costa, “alguns destes números serão, 

seguramente, ultrapassados”. 

“De acordo com as nossas expectativas, os jor-

nalistas internacionais serão muito mais, talvez 

o triplo se contarmos com bloggers, e o número 

de fãs pode mesmo chegar a ultrapassar os 40 

mil”, concluiu.
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TURISTAS ESTRANGEIROS 
AUMENTAM
Dados revelados no novo relatório da agência 

de viagens online eDreams mostram que o cres-

cimento esperado para Lisboa, em termos de 

turistas, é quase o dobro do aumento registado 

na por Kiev quando recebeu o Festival da Euro-

visão 2017, e que se situou nos 20%. Segundo 

a eDreams, o número de turistas estrangeiros 

em Lisboa aumenta 37% durante a semana de 

7 a 13 de maio, face ao período homólogo de 

2017, coincidindo com a realização do Festival 

da Eurovisão 2018. De acordo com a informação 

avançada, os voos previstos para Lisboa para 

este período têm como principal origem a Fran-

ça, que representa 29,2% do volume de passa-

geiros com reservas. Da Alemanha partem 18% 

dos voos com destino a Lisboa, posicionando o 

país em 2.º lugar, seguido de Espanha que é res-

ponsável por 10% dos voos reservados para a 

capital portuguesa entre 7 e 13 de maio. No top 

10 dos mercados de origem, surgem também o 

Reino Unido, em quarto lugar, seguido da Suíça, 

Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. 

Questionado sobre o retorno que a Eurovisão 

terá para a cidade, Vítor Costa revelou que, 

“além de significar mais turistas e mais receitas, 

favorecendo Lisboa e, naturalmente, a economia 

do País, é uma boa oportunidade para proporcio-

nar experiências únicas a um número de visitan-

tes superior ao habitual, independentemente de 

já conhecerem a capital portuguesa ou de nos 

visitarem pela primeira vez”.

“WELCOME TO PORTUGAL”
Este ano, ao contrário das edições anteriores 

da Eurovisão, onde cada concorrente gravava 

o seu vídeo de apresentação no próprio país 

(43 no total), os candidatos fizeram vídeos de 

apresentação em vários pontos de Portugal. O 

músico holandês Waylon, por exemplo, escolheu 

Lisboa e o Castelo de S. Jorge, tendo explorado 

as muralhas e as ameias e metido literalmente 

a mão na massa, confecionando pasteis de nata 

no restaurante situado no interior da fortaleza. A 

campanha foi batizada precisamente “Welcome 

to Portugal”, pois o objetivo passou por promo-

ver o País em todo o mundo, através dos vídeos 

em que os concorrentes se dão a conhecer com 

paisagens portuguesas como plano de fundo.

EUROVISION VILLAGE  
E EUROCLUB
Com os bilhetes para assistir à Eurovisão esgota-

dos, há outras soluções que permitem aproximar 

o festival dos fãs. Foi esse o espírito que presidiu 

à criação do Euroclub, que, entre 4 e 12 de maio, 

irá acolher uma série de eventos e concertos 

alusivos ao festival. O Lust In Rio, no Cais do So-

dré, foi o local noturno escolhido em Lisboa e 

será o ponto de encontro dos representantes das 

delegações dos diversos países e dos fãs.

O espírito da Eurovisão vai passar igualmente do Al-

tice Arena, onde decorrem as semifinais e a grande 

final, para o Terreiro do Paço, palco do Eurovision Vil-

lage. Durante nove dias, de 4 a 12 de maio, o am-

biente será de festa, com uma programação artística 

e musical diária, que vai desde a presença de disc-

jockeys até à música clássica e passa pela animação 

de rua, num espaço criado para ser a “sala de estar” 

dos amantes da Eurovisão. 

O Terreiro do Paço conta ainda com ecrãs gigan-

tes, através dos quais será transmitida em direto 

a Cerimónia de Abertura do Festival, no dia 6, 

bem como as semifinais da Eurovisão nos dias 8 

e 10. No último dia, 12 de maio, os olhos estão 

voltados para a final, que terá transmissão em 

direto nos ecrãs gigantes, contagiando com a 

experiência de quem está no Altice Arena. Nas 

palavras do diretor criativo da Eurovisão, Gonçalo 

Madaíl, o festival é “uma bomba atómica pop, 

muito divertida, que vai invadir a cidade”.

A CERIMÓNIA  
DE ABERTURA
Dia 6 de maio marca o início do evento, com a 

Cerimónia de Abertura do Festival da Eurovisão 

a decorrer no Museu de Arte Arquitetura e Tec-

nologia (MAAT). Ao final da tarde, as delegações 

dos 43 países presentes vão percorrer a passa-

deira de boas vindas, posicionada em frente ao 

MAAT, e seguem depois para uma receção no 

Museu da Eletricidade.
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO TURISMO 

AÇORES, LISBOA E PORTO 
UNEM-SE PARA REFORÇAR 
O TURISMO REGIONAL
As regiões dos Açores, Lisboa e Porto uniram-se 

para apresentar uma lista única às eleições para 

os órgãos sociais da ANT - Associação Nacional 

do Turismo, no entendimento de que esta é uma 

oportunidade ímpar para a afirmação da compo-

nente regional do Turismo, para a dignificação 

das suas organizações e para a colocação na or-

dem do dia da necessidade de descentralização 

no setor.

Assim, a lista que se apresentou para as elei-

ções dos dia 26 de abril assumiu como missão 

“valorizar a tradição de décadas de autonomia 

e regionalização do Turismo, em grande parte 

responsável pelo seu atual sucesso e pelo seu 

contributo para a economia nacional, para a re-

cuperação das finanças públicas, para o prestígio 

do país e para a autoestima dos portugueses”.

Encabeçada pelos presidentes das três Entidades 

Regionais de Turismo – Francisco Coelho (Aço-

res), Vítor Costa (Lisboa) e Melchior Moreira 

(Porto) – a candidatura assume a ANT como a 

associação integradora dos organismos regionais 

– públicos e privados – do Turismo, bem como 

das associações que valorizam a importância da 

componente regional deste setor. Neste contex-

to, identifica como parceiros estratégicos a Con-

federação do Turismo Português e a Associação 

Nacional dos Municípios, representantes das 

entidades diretamente interessadas e partici-

pantes, bem como os Governos Regionais dos 

Açores e da Madeira.

Quanto à atual organização regional do Turis-

mo, composta pelos dois governos regionais, 

por cinco Entidades Regionais de Turismo (ERT 

– organizações públicas de génese associativo 

municipal com participação privada) e por sete 

Agências Regionais de Turismo (APRT – enti-

dades privadas de interesse público), constitui 

“um sistema atualmente coerente, reconheci-

do pelos atores locais e regionais e cujo papel 

pode ser muito mais reforçado com vista ao 

desenvolvimento do Turismo nacional”.

Prioritário é “encetar um diálogo construtivo” 

com o Estado com vista a iniciar, também no 

setor do Turismo, um processo de descentraliza-

ção, transferindo para as organizações regionais 

competências e meios atualmente concentrados 

na Administração Central, com soluções variá-

veis tendo em conta as diferentes realidades re-

gionais, rejeitando simultaneamente a inclusão 

de novos atores no processo turístico regional, 

nomeadamente a nível da promoção turística, 

de forma a evitar a dispersão, duplicação e pro-

liferação de intervenções e desperdício de re-

cursos.

Finalmente, propõe-se que a ANT dê “um contri-

buto ativo para alguns temas fundamentais para 

o desenvolvimento sustentado do Turismo”, de-

signadamente a valorização do fator trabalho no 

setor, a ultrapassagem de constrangimentos a 

nível das acessibilidades e transportes, a neces-

sidade de definir estratégias e políticas adequa-

das para garantir a sustentabilidade do Turismo 

e o enquadramento das taxas turísticas muni-

cipais numa perspetiva de desenvolvimento do 

Turismo e de participação dos agentes.

DIREÇÃO

>> Presidente – Turismo dos Açores/ATA, repre-

sentada por Francisco Coelho

>> 1.º Vice-Presidente – Entidade Regional de 

Turismo da Região de Lisboa, representada por 

Vítor Costa

>> 2.º Vice-Presidente – Turismo do Porto e Norte 

de Portugal, representada por Melchior Moreira

>> Vogal – Turismo do Alentejo-ERT, representa-

da por António Ceia da Silva

>> Vogal – AHRESP-Associação da Hotelaria, Res-

tauração e Similares de Portugal, representada 

por Carlos Moura

>> Suplente – DRT-Direção Regional de Turismo da 

Madeira, representada por Dorita Mendonça

ASSEMBLEIA GERAL

>> Presidente – Região de Turismo do Algarve, 

representada por Desidério Silva

>> Vice-presidente – Associação dos Comerciantes 

do Porto, representada por Nuno Camilo

>> Secretário – ARAC-Associação dos Industriais de 

Aluguer de Automóveis sem Condutor, represen-

tada por Joaquim Robalo de Almeida

CONSELHO FISCAL

>> Presidente – Entidade Regional de Turismo 

do Centro de Portugal, representada por Pedro 

Machado

>> Vice-Presidente – NERA-Associação Empre-

sarial da Região do Algarve, representada por 

Vítor Neto

ÓRGÃOS SOCIAIS
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QUALIDADE DE VIDA

LISBOA SOBE 
EM RANKING 
MUNDIAL
A 20.ª edição do Estudo Mercer – Quality of Li-

ving 2018, coloca Lisboa na 38.ª posição da lista 

das 231 cidades com melhor qualidade de vida. 

A capital portuguesa subiu cinco posições face 

ao ano anterior, ultrapassando cidades como 

Paris, Londres, Milão e Barcelona e continuando 

acima de Madrid e de Nova Iorque.

O estudo da Mercer é realizado anualmente para 

que empresas multinacionais e outras organiza-

ções sejam competitivas na compensação dos 

seus colaboradores, de uma forma justa, sem-

pre que os destacam para o estrangeiro em 

trabalho. “Com o aumento da globalização e as 

alterações demográficas da força de trabalho – 

atrair e reter pessoas é um dos principais desa-

fios para as empresas nos próximos cinco anos”, 

refere Diogo Alarcão, CEO da Mercer Portugal.

Nesta edição, a Mercer disponibiliza ainda um 

ranking, em separado, relativo às condições 

de saneamento das cidades, e que analisa as 

infraestruturas relacionadas com a remoção de 

resíduos e esgotos, níveis de doenças infecio-

sas, poluição do ar, fornecimento e qualidade da 

água, entendendo que estes são aspetos impor-

tantes para a atratividade de uma cidade, tanto 

no âmbito do talento como do investimento es-

trangeiro das empresas. Neste ranking, relativo 

ao nível de saneamento, Lisboa posiciona-se 

em 59.º lugar, ficando acima de cidades como 

Barcelona, Londres e Roma. Para Tiago Borges, 

responsável pela área de Rewards da Mercer 

Portugal, “as organizações que consideram abrir 

escritórios numa nova localização devem fazer 

uma avaliação a curto, médio e longo prazo das 

infraestruturas da cidade”, referindo ainda que a 

globalização está a desafiar as cidades a inovar 

e a tornarem-se competitivas para atrair pes-

soas e investimentos. 

WORLD TRAVEL AWARDS

LISBOA NOMEADA PARA MELHOR 
DESTINO EUROPEU

Os World Travel Awards (WTA) já anunciaram os 

nomeados para melhor destino da Europa, rela-

tivos a 2018, e Lisboa faz parte da lista. A capital 

portuguesa está em competição para três cate-

gorias, nomeadamente, Melhor Destino para City 

Break da Europa, Melhor Destino de Cidade da 

Europa e Melhor Destino de Cruzeiros da Europa. 

Também a hotelaria lisboeta está em destaque: 

os WTA selecionaram 121 unidades hoteleiras 

de Portugal para as categorias dedicadas aos 

melhores hotéis e resorts, sendo que 37% dos 

nomeados são de Lisboa. A área de “Hotels & 

Resorts”, em Portugal, é dividida em 14 catego-

rias. A capital portuguesa destaca-se na categoria 

de melhores apartamentos com serviços, onde 

todos os hotéis nomeados são lisboetas, nas de 

melhor hotel de negócios, de conferências e de 

lifestyle, nas quais mais de metade das unidades 

hoteleiras nomeadas são de Lisboa, e na cate-

goria de melhor design, onde 50% dos hotéis 

em competição são da capital. Nas categorias 

de melhor hotel, melhor hotel para famílias, 

melhor Green Hotel, melhor Hotel Residences, 

melhor Hotel Suite e de melhor Resort, embora 

a presença seja inferior a 50%, também estão 

representados diversos hotéis da capital. Apenas 

a categoria Loading Vila Resorts não contempla 

unidades hoteleiras do distrito de Lisboa.

Esta é a 25.ª edição dos prémios que são apre-

sentados em três níveis, nomeadamente, por país, 

por região e a nível mundial. Os WTA suportam, 

promovem e desenvolvem a indústria das via-

gens e do turismo, uma vez que identificam e 

premeiam aqueles que, na sua atividade, primam 

pela excelência e contribuem para elevar os pa-

drões de oferta dos seus produtos e serviços. 

As votações estão abertas ao público e decor-

rem no site worldtravelawards.com até dia 20 

de maio, sendo que os vencedores serão anun-

ciados numa gala que terá lugar em Atenas, na 

Grécia, a 30 de junho. Esta é a 25.ª edição dos 

World Travel Awards, que reconhecem os me-

lhores exemplos de boas práticas no setor do 

Turismo. 
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DESTINOS SUSTENTÁVEIS

CASCAIS 
E SINTRA ENTRE 
OS MELHORES 

Os concelhos de Cascais e Sintra estão entre os 

melhores 32 destinos sustentáveis do mundo, 

anunciados em Berlim durante a ITB 2018. A 

distinção surge na categoria de “Melhores Cida-

des e Comunidades”, que os coloca ao lado de 

Zuid-Limburg, na Holanda, e Tung Dap Village, 

na Tailândia. Estes locais foram considerados os 

melhores, a nível mundial, a defender as suas 

culturas e tradições, envolvendo a comunidade 

local num conceito de turismo sustentável que 

se opõe ao chamado “turismo de massas”. 

PÁSCOA

LISBOA FOI A 
CIDADE MAIS 
PROCURADA 

Lisboa foi a cidade mais procurada para as férias 

da Páscoa pelos portugueses e pelos viajantes 

espanhóis, franceses, alemães, italianos, russos 

e holandeses, e o segundo destino dos britâni-

cos. A informação foi avançada pelo motor de 

busca de voos e hotéis Jetcost, que recolheu e 

analisou as procuras efetuadas pelos utilizado-

res através do seu site, entre 30 de março e 2 

de abril. De acordo com a Jetcost, embora os 

portugueses procurem cada vez mais destinos 

internacionais, para miniférias, Lisboa continua 

a liderar como destino mais desejado para as 

férias de Páscoa.

Quatro festivais de música da Região de Lisboa 

encontram-se entre os apoiados pelo Turismo 

de Portugal no âmbito do projeto Portuguese 

Music Festivals: são eles o NOS Alive, Rock in 

Rio, Super Bock Super Rock e O Sol da Caparica. 

O apoio do Turismo de Portugal envolve um 

montante máximo de 10 mil euros, para cofi-

nanciamento dos planos de comunicação in-

ternacional dos festivais. Este financiamento 

enquadra-se nos objetivos do Portuguese Music 

Festivals, que visa, precisamente, a consolida-

ção internacional do país como um destino de 

férias que propicia uma experiência turística di-

ferenciadora ao nível destes eventos. 

Em 2017, foram apoiados sete festivais de ve-

rão identificados como aqueles com maior ca-

pacidade de atração de estrangeiros, bem como 

sete novos festivais, de modo a dotar o projeto 

de maior diversidade geográfica e musical e a 

incorporar eventos com realização fora da épo-

ca alta. 

Os resultados obtidos revelaram o sucesso des-

ta estratégia: no ano em causa, 48 249 estran-

geiros compraram bilhetes para os 14 festivais 

apoiados, com Espanha e Reino Unido a res-

ponderem por 74,6% dessas vendas. O top 5 

dos mercados internacionais completa-se com 

França, Alemanha e Itália, tendo-se verificado 

que a Bélgica, a Suíça e a Irlanda são países 

com potencial de crescimento.

TURISMO DE PORTUGAL

APOIA QUATRO FESTIVAIS 
DA REGIÃO DE LISBOA

LACS

NOVO ESPAÇO 
CRIATIVO E DE 
COWORKING
O Lisbon Art Center & Studios (LACS) foi inaugurado 

a 15 de março, num edifício de 5000 metros qua-

drados no Cais da Rocha do Conde D’Óbidos. O local, 

abandonado e devoluto há mais de 20 anos e onde 

em tempos funcionavam as cantinas e os balneários 

do porto de Lisboa, transformou-se agora num novo 

polo criativo, num espaço de coworking e de escri-

tórios flexíveis, aberto 24 horas por dia e sete dias 

por semana. O LACS tem um conceito bem defini-

do e conta com uma área dedicada ao coworking, 

onde qualquer pessoa pode ocupar ou reservar uma 

mesa para trabalhar, por horas, dias ou até meses. 

Além deste espaço, abrange cerca de 20 estúdios, 

10 ateliês, nove salas de reuniões (que podem ser 

alugadas), uma sala de eventos, terraço, cafetaria e 

restaurantes. Com 300 janelas e muita luz natural, o 

LACS está localizado perto das passagens de peões 

para as avenidas 24 de Julho e Infante Santo, o Cais 

do Sodré está a 20 minutos de distância a pé e a 

permite uma vista desafogada sobre o Tejo.
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GRANDE MARCHA 
DE LISBOA 2018

“VASCO É 
SAUDADE” É 
A COMPOSIÇÃO 
VENCEDORA
“Vasco é Saudade” foi a composição vencedora 

do Concurso da Grande Marcha de Lisboa 2018. O 

tema, que vai embalar toda a cidade na noite de 

Santo António, foi escrito por Dina Barco, professora 

de línguas, a convite de José Condinho, compositor 

e professor de música. A marcha “Vasco é Sauda-

de” foi escolhida, num universo de 28 candidaturas 

recebidas para esta edição do concurso, por um júri 

composto pelo maestro Carlos Alberto Moniz, em 

representação da Sociedade Portuguesa de Autores 

(apreciação na generalidade), pala fadista Aldina 

Duarte (apreciação da letra) e pelo maestro Cesário 

Costa (apreciação da música). Este ano, além de a 

letra das composições ter de incidir sobre o tema 

“Lisboa”, tinha também de se debruçar sobre “A 

canção de Lisboa – Homenagem a Vasco Santana”, 

numa homenagem ao artista português nas Festas 

de Lisboa, no ano em que se assinalam os 60 anos 

do seu desaparecimento. A composição vencedora 

será o “hino” das festas populares da cidade e ain-

da interpretada por todas as marchas populares nas 

exibições do Altice Arena, que antecedem o desfile 

na Avenida da Liberdade.

CINEMA

FILME COM APOIO DA ATL ESTREIA  
NO BRASIL

O filme “Alguém como eu”, gravado em Lisboa 

e no Rio de Janeiro, numa coprodução entre a 

Gullane e a Stopline, e que contou com o apoio 

da Associação Turismo de Lisboa, estreia a 10 

de maio no Brasil. Desta forma, Lisboa chega 

às salas de cinema brasileiras através de cenas 

do filme que foram gravadas em diversos locais, 

como, por exemplo, no Elevador de Santa Justa e 

no Miradouro de São Pedro de Alcântara. O Fado 

também vai atravessar o Oceano Atlântico até 

ao Brasil, com uma das cenas de “Alguém como 

eu” a desenrolar-se durante um concerto de Ma-

riza, no Teatro Nacional São Carlos. Esta comédia 

romântica do realizador português Leonel Vieira 

conta com um elenco luso-brasileiro, com Ricar-

do Pereira e Paolla Oliveira como protagonistas.

O Barreiro tem agora uma nova alameda, que re-

sultou da requalificação da Rua da União e onde se 

encontra a maior obra feita pelo artista português 

Vhils. A obra ocupa um mural de 150 metros, situa-

do à entrada do Bairro de Santa Bárbara, e procura 

ligar a arte à história da zona industrial do Barreiro, 

fazendo sobressair as vivências do complexo indus-

trial. Vhils esculpiu as figuras de homens e mulheres 

que trabalhavam na Companhia União Fabril com 

o intuito de preservar a identidade e memória dos 

barreirenses. Quanto à nova alameda, além da for-

te componente artística trazida pelo mural de Vhils, 

tornou-se mais ampla, ganhou jardins, espaços pe-

donais e de estar.

BARREIRO

ZONA INDUSTRIAL 
TEM A MAIOR 
OBRA DE VHILS 
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O canal de notícias americano CNN publicou uma 

notícia, na secção Travel do seu site, onde recomen-

da cinco ótimos destinos para visitar em maio e 

Lisboa integra a lista. A CNN faz referência ao facto 

de Lisboa também ser conhecida como “a cidade 

mais cool da Europa” e ao bom tempo que se faz 

sentir na cidade durante o mês de maio. No artigo, 

pode ler-se que esta é uma “época perfeita para um 

passeio no famoso elétrico 28, que serpenteia pelas 

colinas estreitas e sinuosas do intrigante bairro de 

Alfama”. Para aproveitar a cidade, neste mês em 

particular, o canal fala do Festival da Eurovisão, que 

se realiza nos dias 8, 10 e 12 de maio, e ressalva 

que, mesmo não se consiga comprar bilhetes para 

assistir ao evento ao vivo, no Altice Arena, há diver-

sas festas e eventos alusivos a decorrer. Para quem 

gosta de golfe, sugere o Millennium Estoril Open, 

que tem lugar, entre 28 de abril e 6 de maio, no 

Clube de Ténis do Estoril. No que concerne à cena 

artística e cultural da cidade, a sugestão recai sobre 

o ARCOlisboa, que se realiza de 17 a 20 de maio 

na Cordoaria Nacional e que, apesar de recém-che-

gado à cidade, tem atraído público internacional. A 

não perder também, segundo o artigo da CNN, são 

as incríveis pastelarias de Lisboa. À capital portugue-

sa, na lista dos “cinco ótimos locais para visitar em 

maio” identificados pela CNN, juntam-se Memphis, 

Bali, Peru e Malawi. 

CNN

RECOMENDA LISBOA 
PARA VISITAR EM MAIO

CONFEDERAÇÃO DO TURISMO PORTUGUÊS

FRANCISCO CALHEIROS REELEITO PRESIDENTE
Francisco Calheiros vai manter-se à frente da 

Confederação do Turismo Português (CTP), 

após ter sido reeleito para um novo mandato, 

a 26 de março. 

Em comunicado, Francisco Calheiros refere que 

a direção irá continuar o trabalho que tem vin-

do a desenvolver, “quer como órgão de cúpula 

do Turismo, quer como parceiro social”.

A eleição, em Assembleia Geral Eleitoral, con-

tou com uma única lista e recebeu 90% dos 

votos dos associados qualificados. Assim, para 

o próximo mandato, de 2018 a 2021, o Conse-

lho Diretivo é presidido por Francisco Calheiros, 

em representação da APAVT - Associação Por-

tuguesa das Agências de Viagens e Turismo, 

com a vice-presidência a ser partilhada por 

Elidérico Viegas (AHETA – Associação dos Ho-

téis e Empreendimentos Turísticos do Algarve), 

Raúl Martins (AHP – Associação da Hotelaria de 

Portugal), Carlos Moura (AHRESP - Associação 

da Hotelaria, Restauração e Similares de Por-

tugal), Jorge Armindo Teixeira (APC – Associa-

ção Portuguesa de Casinos), Rodrigo Pinto de 

Barros (APHORT - Associação Portuguesa de 

Hotelaria, Restauração e Turismo) e Vítor Costa 

(ATL - Associação Turismo de Lisboa). A estru-

tura diretiva completa-se com os vogais José 

Luís Arnaut (ANA - Aeroportos de Portugal), 

António Marques Vidal (APECATE – Associação 

Portuguesa das Empresas de Congressos, Ani-

mação Turística e Eventos), Paulo Moura (ARAC 

– Associação dos Industriais de Aluguer de Au-

tomóveis sem Condutor), António Loureiro (Ga-

lileo Portugal), Manuel Proença (Hoti Hotéis) 

e Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves (TAP).

Por sua vez, a presidência da Mesa da Assem-

bleia Geral cabe à Sociedade Grupo Pestana, 

representada por José Manuel Castelão Costa, 

enquanto a presidência do Conselho Fiscal é da 

responsabilidade da Vila Galé - Sociedade de 

Empreendimentos Turísticos, representada por 

Jorge Rebelo de Almeida.



B  | Boletim Interno

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

12

ÍCONES E MARCAS 
DE LISBOA 
RECONHECIDOS

Lisboa esteve em destaque no prémio Portugal 

Cinco Estrelas, iniciativa que se propõe reconhecer, 

anualmente, o que de melhor existe no País. Nesta 

que foi a quarta edição, o distrito viu distinguidos 

dez ícones, considerados de referência nacional, 

e 29 marcas, todas elas portuguesas. O Portugal 

Cinco Estrelas reúne o contributo de mais de 200 

mil portugueses que, em votação online, contribuí-

ram para um top de excelência nacional, a nível 

do património – aqui se incluindo recursos naturais, 

gastronomia, arte e cultura, monumentos e mu-

seus, aldeias e vilas –, mas também ao nível dos 

agentes do tecido económico que se diferenciam 

em cada região por oferecerem produtos de gran-

de qualidade e um serviço de grande proximidade.

A apresentadora do Prémio Cinco Estrelas, 
Diamantina Rodrigues, com a coordenadora do 
Lisboa Convention Bureau, Alexandra Baltazar

CATEGORIA ÍCONE DE REFERÊNCIA NACIONAL

ALDEIAS E VILAS Sintra

ARTESANATO Azulejaria

DOÇARIA REGIONAL Confeitaria Pastéis de Belém

FESTAS | FEIRAS | ROMARIAS Santo António

MONUMENTOS Palácio da Pena

MUSEUS Museu dos Coches

MÚSICA Fado de Lisboa

PRAIAS Praia do Guicho

RESERVAS | PAISAGENS | BARRAGENS Tapada Nacional de Mafra

SERRAS | MONTANHAS Serra de Sintra

CATEGORIA MARCA VENCEDORA

BABYSITTING Priovida Kids
CAFÉ DE ESPECIALIDADE Café Simpli
CENTROS DE DIAGNÓSTICO IMI
CENTROS DE MEDICINA ESTÉTICA Centros Único
COFFEE SHOP Delta Q
ESPAÇOS PARA EVENTOS Quinta do Roseiral
ESPECIALIDADES DE CHOCOLATE Chocolate d’Odette
FITNESS & HEALTH CLUBES Clube VII
GINÁSIOS Pump Fitness Spirit
HAMBURGERIAS DE PEIXE O Prego da Peixaria
HAMBURGUERIA ARTESANAL Gutsy
IMOBILIÁRIAS Soluções Ideais
REPARAÇÃO DE SMARTPHONES E TABLETS iServices
LOJAS DE ARTIGOS PARA O LAR Pollux
MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO Antarte
OBRAS E REMODELAÇÕES DE IMÓVEIS Casa Viva
RESPONSABLIDADE SOCIAL GIRA
TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS Fertagus
CABELEIREIROS Lúcia Piloto
CENTROS COMERCIAIS Armazéns do Chiado
CONFEITARIAS E CAFÉS HISTÓRICOS Confeitaria Nacional
DESIGN HOTEL Farol Hotel
DOCES REGIONAIS Pastel de Belém
HOTEL & SPA Areias do Seixo
LIVRARIAS Ler Devagar
LOJAS DE TECNOLOGIA GMS Store
PARQUES TEMÁTICOS Jardim Zoológico de Lisboa
PASTELARIAS E PADARIAS A Padaria Portuguesa
RESIDÊNCIAS SENIOR Residências Montepio

A diversidade patrimonial 
do distrito de Lisboa foi 
valorizada na edição de 
2018 do Prémio Portugal 
Cinco Estrelas.
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ALA POENTE DO TERREIRO DO PAÇO

ATL ABRE CONCURSO PARA CONCESSÃO  
DE EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTE

O primeiro-ministro da Dinamarca, Lars 

Løkke Rasmussen, esteve em Lisboa no 

passado dia 12 de abril, no âmbito de uma 

deslocação a várias capitais europeias. Na 

ocasião, teve oportunidade de conhecer 

um dos polos de atração turística da ci-

dade, o Arco da Rua Augusta, onde a ATL, 

em parceria com os Vinhos de Lisboa, or-

ganizou uma demonstração de vinhos da 

região. Nesta visita, teve como anfitrião o 

presidente da Assembleia Geral da ATL, co-

mendador Rui Horta.

Primeiro-ministro  
da Dinamarca  
em Lisboa 

A Associação Turismo de Lisboa (ATL) abriu 

concurso para concessionar um espaço na 

Ala Poente do Terreiro do Paço, com área 

bruta (interior) total de 566,3m2, repartido 

em dois pisos, para exploração de um esta-

belecimento de restauração e bebidas, dota-

do de esplanada.

O caderno de encargos e restante docu-

mentação de interesse estão disponíveis na 

sede da ATL, situada na Rua do Arsenal, n.º 

23, em Lisboa, e podem ser levantados na 

receção, nos dias úteis, entre as 09h30 e 

as 19h00.

As propostas devem ser apresentadas até dia 

15 de maio de 2018, em carta fechada.
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GLOBAL TRAVEL INTENTIONS

COMO PAGAM OS TURISTAS 
QUE VISITAM PORTUGAL?
O Estudo Global Travel Intentions da Visa analisou as preferências 
turísticas no que respeita a pagamentos, consumo médio e áreas 
de maior investimento durante deslocações no estrangeiro de 
mais de 12 mil viajantes. Entre as conclusões, destacam-se as 
preferências dos britânicos, franceses e alemães, por serem três 
dos grandes mercados que impulsionam o turismo português. 
Os pagamentos com mobile e contactless estão em crescimento, 
enquanto o dinheiro físico perde terreno.

Portugal recebeu mais de 28 milhões de turistas em 

2016, sendo que o Reino Unido, França e Alemanha 

continuam entre os grandes mercados emissores 

de turismo português, segundo dados revelados 

pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). 

De acordo com o Estudo Global Travel Intentions da 

Visa, os viajantes alemães gastam uma média de 

1.152 euros em viagens no estrangeiro, abaixo da 

média global de 1.465 euros, embora seja superior 

aos 1.052 euros despendidos por turistas britânicos, 

por viagem, e aos 959 euros gastos pelos viajantes 

franceses, que, por sua vez, estão em linha com a 

média europeia. 

Através da análise dos dados, verifica-se que 47% 

dos turistas alemães, 46% dos franceses e 44% dos 

britânicos são adeptos de jantar fora, e preferem 

comer em locais “especiais” ou “encantadores”. 

Em todos os casos, é na gastronomia, nas compras, 

nas visitas culturais e no entretenimento que os tu-

ristas gastam a maior parte do seu orçamento de 

viagem.

O DINHEIRO FÍSICO 
FICA PARA TRÁS
O Estudo Global Travel Intention mostra que há um 

crescimento no uso da tecnologia para planear as 

viagens, com 83% das pessoas a recorrer à tecno-

logia para este propósito em 2017, face a 78% que 

o faziam em 2015. O estudo verificou que há de-

terminados aspetos da viagem que podem originar 

ansiedade e stress, como a obtenção, a posse e o 

câmbio de dinheiro. Nesta perspetiva, as soluções 

tecnológicas oferecem a liberdade de pagamento 

em qualquer parte do mundo, o que ajuda a obter 

uma taxa de câmbio competitiva no pagamento da 

moeda local. Os dados revelados no relatório da 

Visa demonstram que os cartões são o método 

de pagamento preferido dos viajantes france-

ses, britânicos e alemães, para efetuarem pa-

gamentos pré viagem, como por exemplo, para 

a reserva e aquisição, alojamento e excursões. 

Nesta perspetiva, verifica-se que 80% dos fran-

ceses usam cartões para este efeito, bem como 

70% dos britânicos e quase 50% dos viajan-

tes alemães também optam por esta solução. 

Relativamente a levantar dinheiro numa caixa 

ATM no país de destino, há uma percentagem 

reduzida de britânicos a fazê-lo, apenas 9%. No 

caso dos alemães e franceses, são 26% e 33%, 

respetivamente, os que optam por levantar di-

nheiro nos ATM dos países para os quais viajam. 
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de pagamento da Apple Pay, Samsung Pay e 

o Android Pay.” A country manager da Visa 

em Portugal refere ainda que “a tendência 

continuará a acelerar, permitindo que os con-

sumidores escolham o dispositivo conectado 

que melhor se adapte às suas necessidades 

e estilo de vida”.

O mobile money, ou seja, o uso de telemó-

veis, tablets ou wearables para fazer paga-

mentos em lojas, online ou em aplicações 

móveis, vai prevalecer e superar o uso de 

dinheiro no futuro. Esta forma de pagamento 

tem sido bem aceite, principalmente pelas 

gerações mais novas. Considerando os dados 

dos estudos da Visa, 86% dos millennials 

europeus, jovens com idades entre os 18 e 

os 34 anos, utiliza mobile money, sendo que 

92% dos inquiridos confirmam que, até 2020, 

pretendem realizar quase todos os seus pa-

gamentos através de dispositivos móveis.

AS VIAGENS DO PONTO 
DE VISTA GLOBAL
O Estudo Global Travel Intentions da Visa con-

cluiu que as pessoas estão a fazer viagens 

mais curtas, mas, por outro lado, estão a fa-

zê-las com maior frequência. A média glo-

bal das viagens atualmente situa-se nas oito 

noites, abaixo das 10 noites em média em 

2013, por sua vez, globalmente, as pessoas 

planeiam fazer mais viagens no futuro, pas-

sando de uma média de 2,5 viagens nos úl-

timos dois anos, para 2,7 nos próximos dois. 

As necessidades dos viajantes diferem por 

região sendo que o estudo refere que os eu-

ropeus valorizam a cultura e o bom tempo, os 

americanos, atividades e cultura, os viajantes 

da Ásia-Pacífico procuram acessibilidade e fa-

miliaridade, enquanto os viajantes do Médio-

-Oriente e África dão valor às atividades e ao 

orçamento. Para escolher um destino e pla-

near uma viagem, o estudo releva que ape-

nas 19% dos inquiridos o faz de acordo com 

o orçamento disponível, revelando assim que 

o budget não é crucial para a maioria dos 

viajantes. Contudo, verifica-se também que 

72% das pessoas fazem o câmbio da moeda 

do seu país para a do país de destino an-

tes da data da viagem. O estudo revela que 

três em cada 10 europeus e americanos que 

viajam não sentem necessidade de recorrer 

a ATM no país de destino, por acreditarem 

ter dinheiro suficiente com eles. Aquando do 

regresso ao país de origem, 87% dos via-

jantes inquiridos revelam ter ainda dinheiro, 

mas apenas 29% volta a converter o dinheiro 

na moeda do seu país, 59% guarda-o até á 

próxima viagem, sendo que 24% gasta o di-

nheiro que restou da viagem em compras no 

aeroporto e 4% o doa para caridade. 

PAGAMENTOS COM MOBILE
E CONTACTLESS
Segundo o Estudo Digital Payments da Visa, rea-

lizado em 2017, os pagamentos móveis também 

estão a aumentar, principalmente na Europa. O 

número de consumidores que usa regularmen-

te um dispositivo móvel para fazer pagamen-

tos triplicou em 2017, comparativamente com 

o ano anterior, sendo que a tendência é que 

continue a crescer.

Para Paula Antunes da Costa, country manager 

da Visa em Portugal, “todas as análises confir-

mam que ‘o futuro’ dos pagamentos digitais 

já está bem presente na adoção de uma gran-

de variedade de novas formas de pagamento 

por parte dos consumidores. Na Europa, vimos 

recentemente o lançamento das plataformas 

Há um crescimento 
no uso da tecnologia 
para planear as 
viagens, com 83% 
das pessoas a 
recorrer à tecnologia 
para este propósito 
em 2017

Jorge Monteiro
Presidente da ViniPortugal

Visão  | V

O VINHO E LISBOA
Portugal e Lisboa em particular estão na moda, batendo 

sucessivos recordes de turistas, de visitantes e de dormi-

das. Cada vez mais, Lisboa é uma referência sólida no 

panorama turístico mundial. São vários os fatores que 

explicam este desempenho positivo, mas parece con-

sensual que as condições climatéricas, a hospitalidade 

e a gastronomia harmonizada com os excelentes vinhos 

produzidos no país são determinantes. O vinho assume-

-se, cada vez mais, como elemento importante para pro-

porcionar uma experiência completa ao visitante. E é um 

elemento de afirmação da marca Portugal mundo fora.

A Grande Lisboa abrange três importantes regiões de vi-

nhos: a Península de Setúbal de grande tradição e com 

reconhecimento internacional; a Região de Lisboa e a 

Região do Tejo, estas relativamente recentes, sucedendo 

à Estremadura e ao Ribatejo. Em particular, Lisboa tem 

vindo a desenvolver um percurso afirmativo que bene-

ficia também a atratividade turística da capital. Além da 

aposta na melhoria contínua da qualidade dos vinhos, 

reconhecida com distinções em variados concursos mun-

diais, a avaliação positiva feita por reputados especialis-

tas internacionais constitui uma credencial de peso para 

o prestígio dos vinhos da região de Lisboa. Ainda recente-

mente um vinho da região foi considerado por um crítico 

do Washington Post como uma das 12 melhores oportu-

nidades mundiais, tendo em conta a relação qualidade/

preço. O trabalho de promoção de Lisboa e as iniciativas 

promovidas pela ViniPortugal em vários países dos vários 

continentes têm dado os seus frutos e surpreendem os 

mais exigentes apreciadores. Conhecer a multiplicidade 

de vinhos que o país produz pode ser um ótimo desafio 

para quem visita Lisboa. No Terreiro do Paço, uma das 

mais emblemáticas praças europeias, a Sala de Provas 

dos Vinhos de Portugal convida a descobrir e a provar a 

diversidade de vinhos portugueses. São mais de 500 vi-

nhos disponíveis. O desafio é mesmo escolher e apreciar 

num ambiente descontraído a beira-Tejo! 

Em maio, Lisboa volta a ser a capital do vinho, acolhendo 

a edição de 2018 do Concurso Vinhos de Portugal, que 

deverá colocar à prova cerca de 1400 vinhos. Os vence-

dores, escolhidos após aturadas provas cegas por mais de 

120 jurados nacionais e 30 internacionais, serão conheci-

dos numa gala no Convento do Beato. Será, com certeza, 

uma ótima oportunidade para divulgar a excelência dos 

vinhos portugueses e para a promoção de Lisboa junto de 

influenciadores e decisores.

Turismo, gastronomia e vinhos. A excelência de Lisboa 

passa pela união destes fatores. Um brinde ao sucesso!
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PERPETUAR E VALORIZAR 
AS RELAÇÕES ENTRE 
PORTUGAL E O ORIENTE
A Fundação Oriente foi criada há 30 anos com o objetivo de 
valorizar e perpetuar as relações históricas e culturais entre Portugal 
e o Oriente, enquanto o Museu do Oriente, inaugurado há 10 
anos, é hoje reconhecido como a Casa do Oriente em Portugal, 
duas efemérides às quais está associado um vasto programa 
comemorativo. Em entrevista à RTL, o presidente da Fundação 
Oriente, Carlos Monjardino, fala sobre o papel de ambas as 
instituições como elo de ligação entre Portugal e a Ásia.

CARLOS 
MONJARDINO
PRESIDENTE 
DA FUNDAÇÃO 
ORIENTE

E
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A fundação  
é hoje 
reconhecida 
como 
interlocutor 
cultural 
privilegiado, 
tendo para 
isso muito 
contribuído 
a abertura 
das nossas 
delegações

A Fundação Oriente foi consti-

tuída há 30 anos. Pode recor-

dar-nos em que circunstâncias? 

Em 1986, enquanto secretário ad-

junto para a Economia, Finanças e 

Turismo do Governo de Macau, fui 

o responsável pela renegociação 

do Contrato de Jogo com a STDM – 

Sociedade de Turismo e Diversões 

de Macau que detinha a Concessão 

de Jogo no Território. O acordo fi-

nal incluiu diversas contraparti-

das para Macau, nomeadamente, 

além das verbas correspondentes 

às percentagens das receitas bru-

tas do jogo que passariam a ser 

entregues à administração do Ter-

ritório, importantes subsídios para 

os grandes investimentos públicos 

futuros. No entanto, já depois de 

se ter chegado a acordo sobre essas 

contrapartidas, Stanley Ho sugeriu a 

eventual criação de um fundo e, para 

mim, começou logo a tomar forma 

a ideia de criação não de um fundo, 

mas de uma fundação que estreitas-

se e assegurasse a continuidade das 

relações entre Portugal, Macau e a 

China, o que transmiti ao Presidente 

da República Mário Soares e mere-

ceu a sua concordância. Que melhor 

maneira de contribuir para que a ex-

traordinária e única herança histórica 

de Macau – as ligações culturais, eco-

nómicas e até políticas com a grande 

Nação Chinesa – não enfraquecesse 

ou mesmo se perdesse, com pre-

juízo irreparável das atuais e futuras 

gerações? Que melhor maneira de 

contribuir para o fortalecimento das 

seculares relações de amizade com 

o povo chinês? Assim surgiu a ideia 

de criar uma fundação com a missão 

estatutária de contribuir para a pre-

servação e para o desenvolvimento 

das relações históricas nas áreas da 

cultura, da arte e da educação, na 

medida em que estas podem, por 

sua vez, abrir o caminho e contribuir 

para o fortalecimento de relações 

económicas e políticas – com a Repú-

blica Popular da China, mas também 

com outras regiões da Ásia onde se 

verificou a presença portuguesa. Esta 

ideia foi compreendida, e mesmo 

acarinhada, tanto ao mais alto nível 

político, como por personalidades 

portuguesas, chinesas e de Macau, 

o que permitiu reunir as condições 

patrimoniais e jurídicas necessárias à 

constituição da Fundação Oriente em 

18 de março de 1988.

Nestas três décadas, quais foram 

os momentos mais marcantes na 

vida da fundação?

Em três décadas de atividade, devo 

dizer que foram vários os momentos 

emocionantes que passei à frente 

da fundação. Mas para a história da 

instituição creio que os momentos 

mais marcantes foram a abertura das 

delegações e do Museu do Oriente. A 

Delegação de Macau iniciou a sua ati-

vidade em outubro de 1988, poucos 

meses após a criação da Fundação 

Oriente. Naturalmente em Macau, 

porque foi aí o berço da fundação e 

onde fazia sentido abrir desde logo 

uma delegação permanente. A De-

legação da Índia foi inaugurada em 

abril de 1995, e a fundação optou 

pela sua instalação em Goa por su-

gestão do Presidente Mário Soares, 

para marcar nesse lugar a reconcilia-

ção entre Portugal e a Índia. A Dele-

gação de Timor-Leste abriu em 2000 

e não posso deixar de referir o Presi-

dente Jorge Sampaio, que teve igual-

mente uma intervenção decisiva para 

a instalação da nossa delegação em 

Díli depois da retirada da Indonésia. 

O Museu do Oriente foi inaugurado 

em maio de 2008, e é, de longe, um 

dos projetos de vulto da Fundação 

e atualmente a face mais visível da 

nossa atividade.

Quais foram os motivos que leva-

ram à abertura de delegações em 

Macau, Índia e Timor-Leste?

Quando a Fundação Oriente foi insti-

tuída em 1988 não existia nenhuma 

entidade com a missão de valorizar e 

perpetuar as relações históricas e cul-

turais entre Portugal e o Oriente. Creio 

que a fundação é hoje reconhecida 

como interlocutor cultural privilegia-

do, tendo para isso muito contribuído 

a abertura das nossas delegações. 

Desse modo, a Fundação procurou 

assegurar a continuidade da presen-

ça de Portugal em Macau, na Índia e 

em Timor-Leste e a consolidação das 

relações com a China e demais países 

asiáticos. Em Macau, por exemplo, 

nos primeiros anos mereceu a nossa 

particular atenção a aquisição e recu-

peração de património histórico edi-

ficado ligado à presença portuguesa, 

assim como a preservação da língua 

portuguesa, tendo a Fundação tido 

uma intervenção decisiva na criação 

do Instituto Português do Oriente, 

em parceria com o Instituto Camões, 

assim como na Escola Portuguesa de 

Em 2018, a Fundação Oriente cele-

bra os seus 30 anos de existência e 

os 10 anos do Museu do Oriente. A 

fundação continuará naturalmente 

a desenvolver a sua atividade no 

domínio das artes, da educação e 

bolsas de estudo, do património 

cultural, do apoio às comunidades 

macaenses, da saúde, assuntos 

sociais e filantropia, declara Carlos 

Monjardino. “Como a atividade da 

fundação se vai cruzando igual-

mente com a do Museu, neste 

ano de aniversário preparámos 

um amplo programa comemo-

rativo em colaboração com as 

embaixadas de países asiáticos 

como a Índia, Coreia, Filipinas, Tai-

lândia, Japão, Bangladesh, China e 

Timor-Leste, para a realização de 

concertos, espetáculos, conferên-

cias, workshops e momentos de 

lazer com atividades tradicionais 

caraterísticas das diferentes cultu-

ras convidadas a participar nestas 

celebrações”, adianta. Até 27 de 

maio, as entradas no museu são 

gratuitas aos domingos. Além das 

habituais exposições temporárias 

realizadas ao longo do ano, em 15 

de março foi inaugurada a expo-

sição “Um Museu do Outro Mun-

do”, uma intervenção com obras 

de José de Guimarães em diálogo 

com outras da coleção “Kwok On” 

de arte popular asiática, e, em 

novembro, será inaugurada a ex-

posição “Da Europa para a China”, 

sobre as Embaixadas de Portugal 

à China – por exemplo, a de Tomé 

Pires no século XVI. “Tenho ainda 

que salientar o investimento consi-

derável que iremos fazer em breve 

com a aquisição de uma importan-

te coleção de porcelanas chinesas, 

a um colecionador privado, que irá 

sem dúvida complementar o nos-

so acervo e enriquecer a coleção 

´Presença Portuguesa na Ásia´. Fi-

nalmente, gostaria de mencionar 

a recente condecoração atribuída à 

Fundação Oriente com o grau de 

membro honorário da Ordem do 

Infante D. Henrique, pelo Presiden-

te da República, Marcelo Rebelo 

de Sousa. Este reconhecimento 

público pelo trabalho desenvolvido 

enche-nos de orgulho”, sublinha 

Carlos Monjardino.

Aniversários celebrados com vasto programa
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Macau, que assegurou, em conjunto 

com o Ministério da Educação, duran-

te mais de uma década.

Qual é o património da fundação?

O património da Fundação Oriente é 

de cerca 260 milhões de euros.

A Fundação Oriente mantém uma 

forte aposta na formação, nomea-

damente através da concessão de 

bolsas de estudo. Que tipo de 

bolsas concede e em que áreas? 

Ao longo de 30 anos de existên-

cia da Fundação Oriente, uma das 

nossas apostas centrais tem sido 

o programa de bolsas de estudo. 

Nesse período concedemos cerca 

de 800 bolsas de estudo. Atual-

mente, temos os programas de 

bolsas de apoio à investigação 

e aos doutoramentos, principal-

mente nas áreas das ciências 

sociais e humanas, e as bolsas 

de línguas e culturas, tanto para 

portugueses como para orientais. 

Este programa permite aos can-

didatos já com alguns conheci-

mentos de línguas (portuguesa 

ou orientais) estudarem, durante 

um ano, no país da língua em es-

tudo. Temos também programas 

para apoio a licenciaturas de es-

tudantes provenientes de países 

de língua oficial portuguesa e de 

estudantes das comunidades da 

diáspora macaense. A fundação 

tem ainda um programa de Bol-

sas de Curta Duração, que permi-

te aos candidatos portugueses 

e orientais efetuarem visitas de 

estudo, estágios ou cursos, por 

períodos mais curtos (entre um 

e três meses). 

MUSEU DO ORIENTE: 
CENTRO CULTURAL DE 
EXCELÊNCIA

No ano em curso, celebra-se tam-

bém a passagem do 10.º aniver-

sário do Museu do Oriente. Como 

surgiu a ideia de o criar?

A ideia de vir um dia a criar em Por-

tugal um museu dedicado ao oriente 

surgiu praticamente desde o início 

da criação da Fundação Oriente, em 

1988. Na década de 90, quando co-

meçámos a comprar objetos junto 

dos mercados de arte nacional e 

internacional, de colecionadores par-

ticulares, antiquários e leiloeiras com 

esse objetivo. Essas peças vieram 

a integrar a atual coleção do Museu 

que intitulámos “Presença Portuguesa 

na Ásia”. Em 1999, a coleção “Kwok 

On” veio complementar o acervo e 

colocar pressão no nosso objetivo de 

criação de um museu. Inicialmente 

pensámos construir um edifício de 

raiz e, por isso, constituímos um fundo 

destinado ao museu, conscientes do 

Questionado sobre se há al-

guma peça que, pelas suas 

particularidades, gostaria de 

incorporar no espólio do mu-

seu, Carlos Monjardino diz 

que não há uma peça, em 

particular, mas sim várias. 

Gostaria, por exemplo, de 

ter um núcleo Namban mais 

rico ou completo. “No en-

tanto, relativamente à cole-

ção ´Presença Portuguesa na 

Ásia´ temos vindo todos os 

anos a procurar enriquecer 

os diferentes núcleos ou col-

matar algumas lacunas na 

coleção, através da aquisição 

de peças em leilões nacio-

nais e internacionais, e tam-

bém a particulares que nos 

propõem peças para venda. 

É o caso da coleção de por-

celana chinesa que vamos 

adquirir este ano”, acrescen-

ta. Quanto à coleção “Kwok 

On”, Carlos Monjardino ex-

plica que todos os anos uma 

equipa do museu parte em 

busca de peças/artefactos 

em falta e é através dessas 

missões que a coleção tem 

sido complementada. Nos 

últimos anos realizaram-se 

missões à Índia e ao Japão.

Permanente 
enriquecimento 
do acervo 

O balanço 
é para nós 
muito positivo. 
Cumprimos 
o objetivo 
primordial 
de valorizar, 
reforçar e 
desenvolver 
as relações 
históricas e 
culturais entre 
Portugal e os 
países da Ásia, 
nomeadamente 
com a China
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grande investimento que essa cons-

trução iria comportar. Ao longo dos 

anos fomos estudando algumas hi-

póteses viáveis para a construção ou 

instalação do Museu do Oriente, até 

que tomámos conhecimento do Edifí-

cio Pedro Álvares Cabral, da autoria do 

arquiteto João Simões Antunes, e bai-

xos-relevos do escultor Barata Feyo. 

Este edifício portuário do início dos 

anos 40, destinado à armazenagem 

de bacalhau, cativou-nos de imediato, 

mas as obras de remodelação foram 

um grande desafio e a estrutura do 

edifício condicionou necessariamente 

a sua adaptação ao novo uso museo-

lógico. Os seis pisos e a sua grande 

superfície acabaram por nos incenti-

var a criar, mais do que um museu, 

um verdadeiro centro cultural com 

diversas valências.

Como foi a evolução do museu ao 

longo desta primeira década de 

existência?

O balanço é para nós muito positivo. 

Cumprimos o objetivo primordial 

A oferta 
museológica de 
Lisboa tem vindo 
a aumentar 
e a melhorar 
ao longo dos 
últimos anos, 
acompanhando o 
incremento que 
se tem vindo a 
sentir no setor 
do Turismo em 
Portugal

Na prática, podemos dizer que 

o museu funciona como uma 

“ponte entre culturas remo-

tas”?

Não é só o museu que funciona 

como “ponte entre culturas remo-

tas”. A própria Fundação Oriente 

tem essa missão na sua génese. 

No entanto, hoje em dia o Museu 

do Oriente é, efetivamente, o seu 

instrumento mais visível na va-

lorização dos testemunhos, quer 

da “Presença Portuguesa na Ásia”, 

quer das distintas culturas asiáticas, 

dos seus usos e costumes e do con-

tacto e troca de influências entre as 

civilizações orientais e as culturas do 

ocidente. 

As coleções traduzem esta reali-

dade? 

As coleções do museu são o primeiro 

e mais visível pilar dessa ponte. En-

quanto a coleção ““Presença Portu-

guesa na Ásia”” nos permite voltar 

atrás na História e contactar direta-

mente com objetos que resultaram 

do encontro de culturas entre os 

portugueses e os diferentes países 

onde houve essa ancestral presen-

ça, as exposições de longa duração 

com objetos da coleção “Kwok On” 

de valorizar, reforçar e desenvol-

ver as relações históricas e cultu-

rais entre Portugal e os países da 

Ásia, nomeadamente com a China. 

Temos vindo a celebrar protocolos 

de cooperação de cariz cultural com 

várias entidades com vista ao inter-

câmbio, por exemplo, de exposi-

ções, espetáculos e outras iniciativas 

culturais. Em 10 anos tivemos cerca 

de 800 mil visitantes (incluindo vi-

sitas ao museu e outras iniciativas), 

realizámos 115 exposições, cerca de 

500 espetáculos, mais de 700 cur-

sos, conferências, encontros e wor-

kshops, 10 festas do livro e cerca de 

1.700 eventos nos diferentes espa-

ços, nomeadamente no centro de 

reuniões. No futuro, pretendemos 

continuar a desenvolver uma pro-

gramação dinâmica e atrativa que 

divulgue junto do público português 

a beleza, a diferença, e o exotismo 

das diversas culturas orientais. Pro-

curaremos ainda realizar exposições 

permanentes, temporárias e itine-

rantes que promovam a divulgação 

a nível nacional e internacional das 

nossas coleções, fidelizando públi-

cos já existentes e captando novos, 

e contribuindo para a investigação e 

estudo das mesmas.

Além da vertente cultural, o 

Museu do Oriente dispõe de 

um moderno Centro de Reu-

niões preparado para oferecer 

aos clientes todos os requisitos 

necessários ao sucesso dos seus 

eventos, garante Carlos Monjar-

dino. Dotado de um auditório, 

um foyer e seis salas, o Centro 

de Reuniões é um espaço privi-

legiado de Lisboa para a realiza-

ção de encontros, congressos, 

seminários, reuniões e ainda ou-

tros eventos de carácter cultural, 

científico, empresarial, comercial 

e social. “Além de um restauran-

te no último piso, com vista para 

o Rio Tejo, o museu dispõe de 

uma loja onde os apaixonados 

pelo oriente encontram artesa-

nato, vestuário, livros, joalharia, 

etc.”, destaca.

Valências de um espaço multifuncional 
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dão-nos a conhecer, numa perspeti-

va antropológica, as distintas culturas 

asiáticas, os seus usos, costumes, tra-

dições e performances. Estou certo 

de que, efetivamente, essa realidade 

está espelhada nas coleções do mu-

seu, compostas por objetos com pro-

veniências tão distintas como a Índia, 

o Sri Lanka, a Turquia, a Tailândia, o 

Camboja, a Malásia, a Coreia, a Chi-

na, a Indonésia, o Japão, Timor-Leste, 

o Vietname e a Birmânia.

DUAS COLEÇÕES 
NOTÁVEIS 

À coleção “Kwok On” está as-

sociada uma história particular-

mente curiosa. Quer recordá-la? 

Como se tem processado o en-

riquecimento desta coleção e 

quantas peças a compõem na 

atualidade?

A vida da coleção “Kwok On” está 

marcada por dois felizes acasos, 

como o diz Jacques Pimpaneau, 

sinólogo francês e fundador do 

Museu “Kwok On”. O primeiro 

aconteceu em Hong Kong, onde 

Pimpaneau lecionava na univer-

sidade e conheceu Kwok On, que 

viria a oferecer-lhe a sua coleção 

de instrumentos de música e de 

marionetas cantonenses. A partir 

deste pequeno núcleo oferecido, 

Pimpaneau decide criar um peque-

no museu, enriquecendo a cole-

ção com outras peças e alargando 

o seu âmbito geográfico a toda a 

Ásia Oriental, da Índia ao Japão. O 

Musée Kwok On abriu em 1971, 

em Paris, mas, em 1994 o imóvel 

foi vendido e a coleção teve de ser 

encaixotada à espera de encontrar 

um espaço alternativo. O segundo 

acaso ocorre em Londres, durante 

uma conferência onde estava pre-

sente uma colaboradora da Fun-

dação Oriente, a quem Pimpaneau 

falou das dificuldades sentidas e 

da coleção encaixotada há quatro 

anos. Assim que tomei conhecimen-

to da situação, desloquei-me a Paris 

para ver a coleção, que já contava 

ção, até o museu estar pronto. Dada 

a sua representatividade geográfico-

cultural e tipológica, é considerada 

uma das primeiras do género à es-

cala europeia, possuindo exemplares 

de notável qualidade e de grande 

espetacularidade, assim como mui-

tos outros de apreciável antiguidade, 

vários deles únicos, ou muito raros, 

mesmo nos principais museus da es-

pecialidade. Na atualidade, a coleção 

O Museu do 
Oriente é, 
efetivamente, o 
seu instrumento 
mais visível na 
valorização dos 
testemunhos, 
quer da “Presença 
Portuguesa na 
Ásia”, quer das 
distintas culturas 
asiáticas

com mais de 10 mil peças. A doação 

da coleção à Fundação Oriente por 

Pimpaneau ocorre em 1999 e foi, 

de facto, um grande impulso para o 

Museu do Oriente. Após solicitarmos 

todas as autorizações às autoridades 

francesas, quando a coleção chegou 

finalmente a Portugal, tivemos uma 

equipa, durante vários anos, a de-

sempacotar, limpar e expurgar, inven-

tariar e a reacondicionar toda a cole-

Carlos Monjardino declara que 

não é fácil definir o perfil restrito 

do visitante do Museu do Orien-

te. “Trata-se de um público he-

terogéneo, pois a própria oferta 

pretende ir ao encontro de dife-

rentes expetativas e interesses 

e criar uma proximidade entre 

a instituição e os diferentes ti-

pos de público”, salienta. Nos 

últimos anos, prossegue, tem-se 

verificado um aumento do núme-

ro de turistas, que representam 

atualmente cerca de 40% dos 

visitantes, com destaque para os 

franceses e os alemães. De referir 

que, em 2017, o museu recebeu 

cerca de 75.000 visitantes.

Museu recebeu 75 mil 
visitantes em 2017
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é composta por cerca de 13 mil ar-

tefactos aos quais acrescem todos os 

anos objetos recolhidos em missões 

levadas a cabo pela Fundação Oriente 

em diferentes países asiáticos. Dada 

a dimensão desta coleção, o museu 

tem optado por fazer mostras temá-

ticas das suas peças, em exposições 

temporárias, mas de longa duração, 

como, por exemplo, “Máscaras da 

Ásia”, “Deuses da Ásia”, “Sombras 

da Ásia” e atualmente “A Ópera Chi-

nesa”.

Quais são também as particu-

laridades da coleção “Presença 

Portuguesa na Ásia”?

A coleção da “Presença Portugue-

sa na Ásia” constitui a exposição 

permanente do museu e conta já 

com cerca de 3 mil peças. É par-

ticularmente valiosa e reúne um 

vasto conjunto de objetos artísticos 

e documentais de diferentes tipolo-

gias, provenientes de países como 

a Índia, Sri Lanka, China, Japão e 

Timor-Leste; peças de mobiliário, 

porcelana, têxteis, pintura, escultu-

ra, prataria, ourivesaria, marfins e 

documentos gráficos entre outros, 

sob a temática do comércio, da ad-

ministração e do poder, da missio-

nação, do encontro de culturas e do 

colecionismo de arte do Extremo 

Oriente.

Ao longo destes 10 anos o Mu-

seu do Oriente tem vindo a co-

laborar com outros museus na-

cionais, e também estrangeiros, 

nomeadamente, através do em-

préstimo de peças para as mais 

variadas exposições. Num plano 

hipotético, que peça do Museu 

do Oriente gostaria de ver ex-

posta e em que museu? Porquê? 

Nos últimos 10 anos e a nível in-

ternacional, o Museu do Oriente 

emprestou peças para figurar em 

exposições em França, Itália, Macau, 

China, Japão, Tailândia e Austrália. 

Antes da abertura, tínhamos já par-

ticipado com peças do nosso acervo 

em exposições em Espanha e França. 

Atualmente, por exemplo, o museu 

está a organizar, a partir da sua co-

leção “Kwok On”, uma importante 

exposição, inaugurada no dia 9 de 

abril, no Museu do Quai Branly, em 

Paris. Em Portugal, temos também 

colaborado com vários museus na-

cionais, alguns deles com peças 

em depósito temporário no nosso 

Museu. No que diz respeito à cole-

ção “Presença Portuguesa na Ásia”, 

o Museu do Oriente tem algumas 

peças emblemáticas como é o caso 

de um biombo Namban ou de uma 

garrafa de peregrino Ming com as 

armas de Castela e Leão. Outra das 

nossas peças mais enigmáticas é um 

capacete Namban (Namban Boshi), 

em papel japonês (washi) e laca, 

datável de 1600, que terá pertenci-

do a uma coleção japonesa, e que 

adquirimos em 2000 na Sotheby’s 

de Nova Iorque. Testemunho da 

curiosidade e fascínio que o Ocidente 

despertou no Japão dos séculos XVI 

e XVII, este capacete surge como 

símbolo desse encontro civilizacional 

porque remete tanto para os exem-

plares europeus (as capotas usadas 

pelos portugueses), como japoneses. 

Talvez voltar a vê-lo, temporariamen-

te, num dos quatro museus nacionais 

do Japão. No final do ano passado, 

tivemos a nossa primeira experiên-

cia de empréstimo neste país, para 

uma exposição sobre a Arte Japone-

sa na Era dos Descobrimentos. Nesta 

exposição internacional realizada no 

Kyushu National Museum, entre pe-

ças de museus estrangeiros, só havia 

a nossa, um biombo chinês, e duas 

de uma fundação mexicana. Este 

facto encheu-nos de orgulho. Para 

ser honesto, também me enche de 

preocupação pela fragilidade das pe-

ças, sobretudo o capacete Namban, 

com tudo o que pode implicar quan-

do elas, de facto, têm de viajar.

Qual é a sua opinião sobre a 

oferta museológica de Lisboa 

e como enquadra o Museu do 

Oriente na mesma?

A oferta museológica de Lisboa 

tem vindo a aumentar e a me-

lhorar ao longo dos últimos anos, 

acompanhando o incremento que 

se tem vindo a sentir no setor do 

Turismo em Portugal. No entanto, 

no que diz respeito à arte oriental, 

o Museu do Oriente é muito especí-

fico e distingue-se pelas suas duas 

coleções, a “Presença Portuguesa 

na Ásia” e a coleção “Kwok On”, 

que complementam a já importan-

te oferta museológica de Lisboa.

ESPAÇO DE 
ENCONTRO ENTRE 
CULTURAS E 
CIVILIZAÇÕES 

Numa entrevista disse que o 

Museu do Oriente tem carate-

rísticas diferentes. Mais do que 

um museu, é um centro cultural 

lato sensu. Pode especificar?

Sendo um dos raros museus na Eu-

ropa vocacionado para as relações 

entre as grandes civilizações do 

Ocidente e do Oriente, o Museu do 

Oriente é, efetivamente, mais do 

que um museu. Além das suas co-

leções, que expõe em permanên-

cia, é um espaço de encontro diário 

de culturas e civilizações através da 

arte, da literatura, da religião, da 

política e da economia. É o caso, 

por exemplo, das diversas iniciati-

vas educativas levadas a cabo para 

públicos de todas as idades, da 

vibrante e dinâmica programação 

em termos de espetáculos de mú-

Tem-se 
verificado um 
aumento do 
número de 
turistas, que 
representam 
atualmente 
cerca de 40% dos 
visitantes, com 
destaque para 
os franceses e os 
alemães
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sica, teatro, dança, cinema, cursos, 

conferências e workshops. Aulas 

de Chi Kung, Yoga, Tai Chi e Tenchi 

Tessen, workshops de pintura, ca-

ligrafia, cerâmica, alimentação ou 

artesanato são alguns exemplos da 

diversidade de atividades que se 

podem encontrar no museu e que 

eu aconselho a irem acompanhan-

do no nosso site. Os estudiosos ou 

interessados pelas temáticas orien-

tais têm ainda ao seu dispor uma 

biblioteca – Centro de Documenta-

ção António Alçada Baptista – que 

inclui vasta bibliografia especiali-

zada sobre a Ásia Oriental, a Ásia 

do Sul e do Sudeste. Além disso, o 

Serviço Educativo acrescenta uma 

programação anual dedicada às 

escolas, oficinas para as férias e 

festas de aniversário.

Considera o Museu do Oriente 

uma evolução natural da atua-

ção da Fundação Oriente em 

Portugal? Em que sentido?

O Museu do Oriente é uma evo-

lução natural, pois inicialmente a 

Fundação Oriente, para cumprir os 

seus objetivos de divulgação em 

Portugal de artistas orientais, fos-

sem exposições ou espetáculos, 

tinha necessariamente que o fa-

zer em casa alheia. A abertura do 

museu, em 2008, foi a ferramen-

ta que nos faltava e nos permitiu, 

com maior autonomia, alargar o 

nosso leque de atividades. Esta é, 

definitivamente, a Casa do Orien-

te em Portugal com uma intensa, 

diversificada e vibrante atividade 

para os inúmeros visitantes de 

todas as idades, que, como nós, 

sentem o fascínio pelo oriente. 

CONVITE À VISITA

Quem gostaria de convidar 

(personalidade contemporânea 

ou histórica) para uma visita ao 

Museu do Oriente? 

Não gostaria de individualizar o 

convite a apenas uma só pessoa, 

mas gostaria de aproveitar a opor-

tunidade para convidar todos os 

leitores da revista a visitarem o 

Museu do Oriente e, além de visi-

tarem as nossas exposições, inscre-

verem-se em algumas das nossas 

atividades.

lidade inultrapassável, mas impor-

tante e bem-vinda. Estou certo que 

os turistas chineses se sentem bem 

em Portugal por razões de vária 

ordem, nomeadamente o clima, a 

gastronomia, e a segurança, mas 

também devido a condições de in-

vestimento, pelo que acredito que 

o número de visitantes irá aumen-

tar devido a esta ligação direta a

Pequim.

Se um amigo estrangeiro lhe 

perguntar o que fazer/ver/ex-

perimentar em Lisboa, o que 

sugere e porquê?   

A finalizar esta entrevista e, como 

não podia deixar de ser, só posso 

sugerir que venha visitar o Museu 

do Oriente e aqui conhecer um 

pouco melhor Portugal e um perío-

do da nossa História de que tanto 

nos orgulhamos. Depois tenho que 

o aconselhar a conhecer também

Portugal pela gastronomia: experi-

mentar um prato típico de bacalhau,

como o Bacalhau à Gomes de Sá,

um Cozido à Portuguesa e, como não

podia faltar, os famosos e saborosos

Pastéis de Belém.

Carlos Monjardino, nascido em 

Lisboa, em 1942, estudou em 

Londres, na London School of 

Foreign Trade e na University of 

London (HND Business Studies), 

e em Paris (Certificat de Tech-

nique Bancaire). Presidente do 

Conselho de Administração da 

Fundação Oriente desde 1988, 

ocupa igualmente cargos de ad-

ministração noutras fundações, 

nomeadamente na Fundação 

Monjardino, Fundação Mário 

Soares, Fundação Stanley Ho 

em Portugal e Fondation Uni-

versités de Paris – Résidence 

André de Gouveia (FUPRAG), 

em França. É, também, mem-

bro fundador e ex-presidente 

do Centro Português de Fun-

dações e do Centro Europeu 

de Fundações, Bélgica. Da sua 

atividade profissional, destaca-

se uma longa carreira bancária 

desde 1966, tendo ocupado vá-

rios cargos na administração de 

diversos bancos portugueses e 

europeus, nomeadamente em 

França e na Alemanha. Atual-

mente é presidente do Conse-

lho de Administração do Banco 

Português de Gestão. Entre ou-

tras atividades, foi igualmente 

presidente da Direção da TVI – 

Televisão Independente (1996-

1997), administrador da Petro-

gal (1995-1998), presidente do 

Conselho de Administração da 

Companhia de Seguros Sagres 

(2001-2008) e presidente do 

Conselho de Administração da 

Generg, SGPS, SA – empresa 

de energias renováveis (2003-

2011). Na política, Carlos Mon-

jardino desempenhou funções 

de secretário-adjunto para a 

Economia, Finanças e Turismo, 

e de governador substituto do 

Governo de Macau (1986-1987) 

e foi presidente da Assembleia 

Municipal de Cascais (1994-

1997). 

Carlos Monjardino: perfil

Em 2017, Lisboa passou a ter 

uma ligação aérea direta com Pe-

quim. Como vê a recente desco-

berta de Portugal pelos turistas 

chineses? 

A recente descoberta de Portugal 

pelos turistas chineses é uma rea-
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O The Guardian publicou um artigo com 10 dicas 

para quem viaja até à capital portuguesa. A autoria 

é do escritor sérvio Dejan Tiago-Stanković, que vive 

em Lisboa há mais de 20 anos e assume, ao longo 

do texto, o papel de guia local para a cidade “bo-

nita e luminosa”, fazendo referência à sua História. 

Apaixonado por Lisboa, revela que esta é ótima para 

passear, comer, fazer compras ou simplesmente re-

laxar e apreciar as vistas.

UM PONTO DE PARTIDA PARA 
DESCOBRIR LISBOA 

A primeira dica relaciona-se com a Praça do Comér-

cio, descrita como “uma grande praça ladeada por 

edifícios elegantes com um lado aberto para o rio 

Tejo”. Também conhecido como Terreiro do Paço, 

Dejan Tiago-Stanković desvenda um pouco da sua 

história, revelando que o local era o centro emble-

mático do Império Português, onde viviam os reis e 

“especiarias preciosas e bens coloniais eram troca-

dos por ouro”. Inevitavelmente, surge a referência 

ao terramoto que atingiu Lisboa em 1755, que, se-

guido por um incêndio e um tsunami, praticamente 

destruiu Lisboa num dia. O Terreiro do Paço surge 

como um ótimo ponto de partida para explorar  

Lisboa “num autocarro de dois lugares”.

UMA SURPRESA 
GASTRONÓMICA

A oferta gastronómica de Lisboa é vasta, mas o 

escritor destaca o restaurante Bristo 100 maneiras, 

do chefe Ljubomir Stanisic, descrevendo-o como 

perfeito para um jantar sofisticado, onde cada prato 

é uma “surpresa maravilhosa” e tem à disposição 

uma seleção refinada de cocktails e os melhores 

vinhos portugueses. O restaurante, situado numa 

mansão de dois andares no Bairro Alto, é considera-

do elegante e informal.

RELAXAR NOS MIRADOUROS 
DA CAPITAL

O Miradouro da Graça é o favorito do escritor sér-

vio. Localizado num terraço, acima da cobertura dos 

THE GUARDIAN

UM GUIA LOCAL E 10 DICAS 
PARA VISITAR LISBOA
A cidade das sete colinas com os seus miradouros e vistas 
panorâmicas, repleta de História, rica em gastronomia e 
com uma enorme praça junto ao rio Tejo. A cidade que 
tem o Oceanário, o Museu dos Coches, que está repleta 
de locais alternativos e que fica a 30 minutos do Estoril, 
foi notícia no jornal britânico The Guardian.

telhados de Lisboa, a dica é para aproveitar a brisa, 

à sombra dos pinheiros, e tomar um café ou uma 

cerveja. A vista privilegiada que proporciona sobre 

o centro da cidade, o Castelo de São Jorge, a Pon-

te 25 de Abril, o Rio Tejo e a Estátua do Cristo Rei 

encaixa-se numa “imagem fascinante, e é espe-

cialmente fotogénica ao pôr do sol”, refere Dejan 

Tiago-Stanković. Preferências à parte, há outros mi-

radouros que oferecem vistas panorâmicas como é 

o caso do de Santa Catarina, da Senhora do Monte e 

do Monte Agudo, mas na verdade, segundo o autor 

do texto do The Guardian, “qualquer lugar chamado 

miradouro é um excelente local para relaxar”. Aliás, 

o clima de Lisboa permite que se desfrute destes 

locais durante quase todo o ano.

MULTICULTURAL

A Casa Independente, segundo Dejan Tiago-Stanko-

vić “é um local encantador e amistoso para passar 

a manhã até tarde da noite” onde gosta “do seu 

ambiente descontraído, petiscos e programa cultural 

e musical eclético”. Fundada há cinco anos, a Asso-

ciação Cultural Casa Independente funciona dentro 

de um palácio do século XVII, onde predominam os 

tetos altos nos salões, bem como um enorme salão 

de dança e um jardim irregular com uma esplanada 

acolhedora. A Praça do Intendente, onde se localiza 

a Casa Independente, é considerada a área mais di-

versificada e multicultural de Portugal e está cercada 

de edifícios históricos, bares e esplanadas.

DE ELÉTRICO ATÉ À FEIRA 
DA LADRA

O guia propõe ainda uma ida à Feira da Ladra, que 

acontece no Campo de Santa Clara às terças e sá-

bados, e que se aproveite o percurso para conhecer 

alguns dos bairros típicos de Lisboa. A dica é subir a 

bordo do elétrico 28, que passa pelo Bairro da Graça, 

Alfama, Baixa e Estrela, e que Dejan Tiago-Stanković 

revela ter apanhado durante muitos anos até à Feira 

da Ladra. Quanto à feira, é descrita como um cenário 

pitoresco, colorido e, apesar de repleto de pessoas, 

é surpreendentemente calmo. Um local onde se 

pode passear, comprar bugigangas – uma vez que 
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FAZER UM WALKING TOUR

Fazer um walking tour pela cidade pela ci-

dade é outra das dicas publicadas pelo The 

Guardian para melhor conhecer Lisboa. Dejan 

Tiago-Stanković fala dos Lisbon Walkers que 

guiam os turistas numa excursão a pé pela ci-

dade. Há também tours privadas e tours para 

quem tem curiosidades e interesses específi-

cos sobre a cidade, como a presença judaica e 

africana, lendas, mistérios e literatura. Neste 

caso, o passeio preferido do escritor envolve 

lendas e mistérios: ao longo de duas horas, 

fica-se a conhecer Ulisses como fundador de 

Lisboa, os jovens mártires da cidade e São Vi-

cente e os corvos.

MUSEU NACIONAL DOS 
COCHES

Das sugestões dadas por Dejan Tiago-Stanko-

vić faz igualmente parte o Museu dos Coches, 

em Belém, onde, segundo o próprio, a coleção 

de veículos reais presentes permite que se re-

cue no tempo. Além de fazer referência a al-

guns dos veículos presentes no museu, como 

o coche mais antigo, de 1619, que levou Filipe 

III de Espanha a Lisboa para assumir o trono, o 

escritor recomenda a leitura do livro “Memorial 

do Convento”, de José Saramago, para “provar 

um pouco de Lisboa no auge da inquisição”.

OCEANÁRIO DE LISBOA

“Perfeito para um dia chuvoso” é o que diz 

o autor do texto do jornal britânico sobre o 

Oceanário de Lisboa, que está localizado no 

“hipermoderno Parque das Nações, contruído 

a partir do zero na margem da Expo 98, e en-

quadrado pela futurista estação Gare do Orien-

te”. É descrito como lar de criaturas aquáticas 

de todos os tipos, formas e tamanhos, com 

diversas espécies, desde estrelas do mar a sa-

pos exóticos, passando por pinguins e lontras 

marinhas, sem esquecer o enorme tanque de 

vidro central circular onde nadam, entre ou-

tros, tubarões e raias.

ESTORIL 

A trinta minutos de Lisboa, a estância balnear do 

Estoril é a décima dica dada pelo escritor sérvio, 

que propõe, inclusive, uma visita ao Casino Esto-

ril. Depois de uma passagem pela História que 

envolveu o Estoril – durante e após a segunda 

Guerra Mundial –, Dejan Tiago-Stanković, volta 

ao século XXI, revelando que hoje em dia é uma 

zona costeira, tranquila e rica, com vegetação 

subtropical, campos de golfe e praias. “É ideal 

para uma viagem de um dia”, refere.

Funda, à saída do metro do Intendente, para sabo-

rear um requintado bacalhau grelhado ou um polvo 

em azeite: para comer marisco fresco, a sugestão 

recai sobre a Marisqueira Lis, que fica do outro lado 

da avenida, sendo que não muito longe desta está 

a Churrasqueira Carvoaria Jacto, que é a terceira su-

gestão para uma boa refeição. Todavia, os restau-

rantes típicos de Lisboa “são fáceis de reconhecer, 

com carne e peixe no gelo e toalhas de mesa de 

papel”, refere o guia.

está cheio de coisas incríveis, desde autênticas 

antiguidades até autêntico lixo –, e até almoçar.

RESTAURANTES TÍPICOS

Elogios não faltam à gastronomia portuguesa. 

O escritor sérvio fala do peixe fresco, dos bifes 

suculentos e do vinho e destaca três restauran-

tes que são os seus favoritos, sendo que, de tão 

populares que são, é necessário reservar mesa 

ou esperar na fila. A primeira sugestão é o Cova 
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No século XIV, ainda não havia cidade do Mon-

tijo, mas sim uma vila chamada Aldeia Galega, 

que tinha como matriz a ermida de São Se-

bastião. Foram o crescimento da vila e o con-

sequente aumento populacional que levaram 

à construção da nova Igreja Matriz, dedicada 

ao Espírito Santo. Assim, foi edificada no início 

do século XV, pelos próprios habitantes, que 

suportaram os custos. O contínuo crescimento 

da vila foi também o motivo que levou a uma 

segunda intervenção, no início do século XVII. 

Se originalmente, quando foi construída, tinha 

uma nave única e linhas sóbrias, em 1604 so-

IGREJA MATRIZ DO MONTIJO

EM HONRA DO ESPÍRITO SANTO
No século XIV, a população da Aldeia Galega, que agora se chama 
Montijo, começou a crescer e foi necessário construir uma nova 
Igreja Matriz. Assim, no início do século seguinte, para dar resposta 
a todos os devotos, os habitantes, a expensas próprias, edificaram a 
Igreja do Divino Espírito Santo.

freu obras de ampliação e foi erguida outra 

torre, a do relógio, abrindo duas portas laterais 

– tal como atesta a lápide que se encontra na 

sua fachada. A esta campanha pertence tam-

bém a construção do guarda-vento, bem como 

da arcaria interna, que a divide em três na-

ves de abóbada de berço separadas por arcos 

de volta perfeita e quatro colunas toscanas. 

Nesta altura, a igreja foi azulejada, embora 

dessa intervenção apenas tenha chegado até 

aos dias de hoje um conjunto de azulejos na 

abóbada do guarda-vento, com a imagem de 

Nossa Senhora do Rosário.

A Capela de 
Nossa Senhora da 
Purificação destaca-
-se pelos dois 
pequenos painéis de 
azulejos com a “Fuga 
para o Egipto” e a 
“Sagrada Família à 
Pesca”, atribuídos a 
Manuel dos Santos
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acompanhada de dois querubins – símbolos da 

perfeição espiritual. 

O INTERIOR DA IGREJA

Já no final do século XVII e no início do sécu-

lo XVIII, a Igreja do Espírito Santo sofreu nova 

intervenção, desta vez altamente decorativa. 

Algumas das soluções anteriores perderam-

se, como os azulejos enxaquetados, embora 

outras se tenham mantido, como é o caso 

da abóbada de alvenaria da capela-mor, com 

chaves de pedraria de características manueli-

nas. A campanha de obras revestiu a igreja de 

A IGREJA MATRIZ DE HOJE

Atualmente, a Igreja Matriz do Montijo apre-

senta uma planta longitudinal, com nave 

retangular, quatro capelas laterais, a que se 

justapõe a capela-mor quadrangular. Há um 

janelão gradeado que ilumina o coro, que 

tem por cima uma lápide epigrafada com a 

legenda “Concelho 1604”. Esta planimetria é 

bastante semelhante a grande parte das igre-

jas paroquiais do início do século XVII. Todo o 

conjunto é rematado por um frontão decora-

do por relevos, onde se encontra a pomba do 

Espírito Santo envolta num medalhão circular 

O altar de São Pedro 
– padroeiro dos 
Pescadores –, que 
se mantém até aos 
dias de hoje, é um 
dos mais antigos e 
apresenta retábulo 
de Estilo Nacional
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um belo conjunto azulejar, que se insere nas 

temáticas da vida da Virgem, nomeadamente, 

a intervenção do Espírito Santo e as prefigura-

ções eucarísticas.

Ao entrar na igreja, destacam-se os diferen-

tes conjuntos de azulejos azuis e brancos. Os 

painéis figurativos do revestimento do guar-

da-vento ilustram cenas da vida da Virgem. 

Quanto aos da nave, são alusivos à vida da Vir-

gem, onde intervém o Espírito Santo, orago da 

Igreja. A capela-mor exibe figurações do Cas-

tigo dos Blasfemos e a Apanha do Maná, bem 

como uma cartela onde se pode ver inscrito 

o ano de 1708, atribuídos a António Pereira. 

Na sacristia encontram-se azulejos com mo-

tivos vegetalistas, enquanto no coro surgem 

esquemas enxaquetados. A Capela de Nossa 

Senhora da Purificação destaca-se pelos dois 

pequenos painéis de azulejos com a “Fuga 

para o Egipto” e a “Sagrada Família à Pesca”, 

atribuídos a Manuel dos Santos.

OS ALTARES

As estruturas das capelas da nave da Igreja 

foram progressivamente edificadas desde o 

século XV, mas, apesar disso, os altares de 

talha barroca terão sido integrados no decor-

rer da última campanha decorativa. O altar de 

São Pedro – padroeiro dos Pescadores –, que 

se mantém até aos dias de hoje, é um dos 

mais antigos e apresenta retábulo de Estilo 

Já no final do século 
XVII e no início 
do século XVIII, a 
Igreja do Espírito 
Santo sofreu nova 
intervenção, desta 
vez altamente 
decorativa

Nacional. Este altar foi executado por Antó-

nio Martins Calheiros, mestre entalhador de  

Lisboa. No mesmo estilo, está o estábulo prin-

cipal que apresenta um trono de cinco anda-

res, onde é exibida a imagem de Cristo. 

CURIOSIDADE

A 1 de fevereiro de 1808, o decreto de Junot 

determinou que todo o ouro e prata de todas 

as igrejas, capelas e confrarias da cidade de 

Lisboa e seu termo deveriam ser conduzidos 

à Casa da Moeda. Assim, a 8 de março desse 

ano, a Igreja Matriz do Montijo entregou 52 

marcos e uma onça de prata e várias peças 

do seu espólio.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Pilar_7_Rev_Tur.pdf   1   19-10-2017   18:00:20



 | Relatório de Atividades

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

38

R

MARÇO 2018

ASSOCIATIVISMO

ÓRGÃOS SOCIAIS
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
>>De 28 de fevereiro a 4 de março – Bolsa Turismo de Lisboa;

>>Dia 1 de março – FALSEC;

>>Dia 8 de março – Reunião de Direção;

>>Dia 13 de março – Debate “Reabilitar Portugal”;

>>Dia 14 de março – Conferência de Imprensa do Peixe em Lisboa 2018;

>>Dia 16 de março – Conferência de Imprensa das Jóias da Coroa;

– Visita do Presidente da Câmara de Vereadores de São Salvador da Baía;

– Summit Shopping Tourism and Economy;

>>Dia 21 de março – Construção da estratégia 2030 para a Região de Lisboa 

e Vale do Tejo;

>>Dias 27 e 28 de março – Pré-seleção de candidatos para concursos do 

pastel de nata no âmbito do Peixe em Lisboa 2018;

>>Dia 26 de março – Assembleia Geral Ordinária Eleitoral da Confederação 

do Turismo Português;

>>Dia 28 de março – Assembleia Geral da Entidade Regional de Turismo da 

Região de Lisboa.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

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

Alojamento 38

Agências de Viagens e Turismo 19

Associações Empresariais e Profissionais 2

Clubes de Futebol 1

Empresas de Catering 3

Espaços Próprios do TL 1

Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços 9

Gastronomia e Vinhos 1

Museus e Monumentos 1

Passeios e Circuitos Turísticos 17

Recintos para Espetáculos 1

Rent-a-Car 5

Restaurantes 16

Transferes 7

Transportadoras 2

TOTAL 123

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de março, foram enviadas 40 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 março, foram enviados os seguintes mailings:

>>Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

>>Revista Follow Me Lisboa;

>>Lembrete Inscrições Workshop Lisboa Golfe Coast;

>>Convite: reunião de apresentação do projeto “Estações 

Náuticas de Portugal”.

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
>>Reunião para apresentação de resultados.

PROMOÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS
>>Reunião para apresentação de resultados.

POSTS REDES SOCIAIS
>>Facebook: 65

>>Twitter: 74

>>Instagram: 53

>>Pinterest: 25

VISITAS AO SITE: 91 246

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;

>>ITB – Berlim. Participação de Lisboa com stand inserido no 

espaço de Portugal. Presentes 26 empresas associadas.
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PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>>ALEMANHA – Revista “Beauty Talk”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>>ALEMANHA – Revista “ID”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 

elemento;

>>AUSTRÁLIA – Blog “Travel Time Turtle”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>>ÁUSTRIA – Blog “How far from Home”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>>BÉLGICA – Revista “B. Inspired”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

>>BRASIL – Jornal “O Globo”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 

elemento;

>>CHINA – “Grp Martinhal”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 9 

elementos dos seguintes meios de comunicação: Revista “Voyage”; Jornal 

“Global Travel”; Revista “National Geography Traveler”; Revista “The 

Discerning Lifestyle”; “Changyou Media”; “Jiemian Travel” e freelancer 

Jiahui Sun;

>>CROÁCIA – Jornalista freelancer Stejpan Hundic. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

>>ESPANHA – V.I. “Expreso”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos;

>>ESPANHA – Revista “Club Renfe”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>>ESPANHA – Jornal “El País”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 

elemento;

>>ESPANHA – Revista “Mondo Sonoro”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>>ESPANHA – Revista “3Sesenta”. Programa realizado na Região de lisboa. 

Presente 1 elemento;

>>ESTÓNIA – Revista “Kunstee”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

>>EUA – Blog “The Talking Suitcase”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 4 elementos;

>>EUA – Jornalista freelancer Jan Sevilla. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>>EUA – Revista “AAA”, em colaboração com o TP. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 2 elementos;

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

elemento;

>>FINLÂNDIA – Jornalista freelancer Kirsti Sergejeff. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;
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>>FINLÂNDIA – Jornalista freelancer Kirsti Sergejeff. Programa realizado em 

Lisboa e na Região de Lisboa. Presentes 2 elementos;

>>FRANÇA – TV “France 2/Échapées Belles”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 4 elementos;

>>FRANÇA – Guia “Lonely Planet”. Programa realizado em Lisboa e na 

Região de Lisboa. Presente 1 elemento;

>>FRANÇA – Revista “Surf Session”. Programa realizado na Região de Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>>GRÉCIA – Revista “Zippy Frame”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

>>ITÁLIA – Revista “Surf Corner”. Programa realizado na Região de Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>>POLÓNIA – Revista “TTG”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos.

>>REINO UNIDO – Blog “Mother of five”. Programa realizado em Lisboa e na 

Região de Lisboa. Presentes 5 elementos;

>>REINO UNIDO – Revista “Wavelength”. Programa realizado na Região de 

Lisboa. Presente 1 elemento;

>>ROMÉNIA – Blog “Visualcri”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 

elemento;

>>ROMÉNIA – Blog “Yesmyfriend”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

>>TURQUIA – Jornalista freelancer “Gürhan Kara”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 elementos.

PARCERIA COM OPERADORES TURÍSTICOS
>> BRASIL – Parceria de promoção com operador Teresa Perez Tours;

>> EUA – Parceria de promoção com operador IWorld Travel.

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS

>>ALEMANHA – Fam Trip “rtk”. Programa realizado em Lisboa e Região. 

Presentes 16 elementos;

>>FRANÇA – Fam Trip “Plus Belle L’Europe”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 12 elementos;

>>ITÁLIA – Fam Trip “TAP Itália/TA”. Programa realizado em Lisboa e Região. 

Presentes 11 elementos;

>>REINO UNIDO – Fam Trip “UK/Estoril Palácio”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 7 elementos.

OUTROS
APOIO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO
>>FRANÇA – Revista “Télé Loisirs”;

>>FRANÇA – Suplemento “Fìgaro Madame”;

>>FRANÇA – TV “M6”;

>>REINO UNIDO – Barómetro “City Post”;

>>REINO UNIDO – Guia “Rough Guide”.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PROMOÇÃO E APOIO A CONGRESSOS E INCENTIVOS
>>Candidaturas de Lisboa a eventos Associativos e Corporate – 17.

APOIO EDIÇÕES EM LISBOA
>>ILTS 2018;

>>EFI 2018;

>>Agência Incentivare BR 2018.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>>VI - Evento corporate 2018.

PRESS TRIPS
>>REINO UNIDO - C&IT.

SALES BLITZ
>>ALEMANHA – Logística (2 Equipas/2 Cidades).

PROMOÇÃO GOLFE

PARCERIAS COM OPERADORES TURÍSTICOS
>>REINO UNIDO E IRLANDA – Parceria de promoção com operador Glencor 

Golf.
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PLANO DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDAS

PROGRAMAS COM GRUPOS DE EMPRESAS 
>>Receção de candidaturas dos seguintes grupos de associados:

>>Hotel do Mar e Haliotis;

>>Pestana Palace e Pousada de Lisboa;

>>The Oitavos e Oitavos Dunes;

>>Hotéis VIP;

>>Minor Hotéis;

>>Hotel 1908 Lisboa e You and the Sea Ericeira.

PROGRAMAS COM EMPRESAS INDIVIDUAIS
>>Receção de candidaturas dos seguintes associados:

>>Lisbon Cruise Terminal;

>>Topmic;

>>Widetravel;

>>Carristur;

>>Belas Clube de Campo;

>>AIM Group;

>>Europalco;

>>TAP;

>>Living Tours;

>>Doc DMC;

>>Caravel on Wheels;

>>Lisbon By Boat;

>>Portimar.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA
>>Edição do 171.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 267, de abril;

>>Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>>TOTAL DE TURISTAS ATENDIDOS: 212.839

>>Lisboa: 192.215

>>Sintra: 18.314

>>Ericeira: 1.568

>>Arrábida: 742

>>Lisboa Story Centre: 11.414 visitantes

>>Arco da Rua Augusta: 16.902 visitantes

>>Mitos e Lendas de Sintra: 908 visitantes

>>Experiência Pilar 7: 7.341 visitantes

>>Lisboa Card: 23.125 cartões vendidos

>>PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 338

PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DAS 
CENTRALIDADES

ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS DA ARRÁBIDA
>>Participação na Comissão Consultiva de Elaboração do Plano de 

Ordenamento do Parque Natural da Arrábida.

ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS DO ARCO DO 
TEJO
>>Reunião CM Alcochete de Avaliação dos Recursos Turísticos e 

dos Principais Desafios Turísticos de Alcochete. Promoção dos 

PCV.

ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS DE CASCAIS E 
SINTRA
>>Participação na Comissão Consultiva de Elaboração do Plano de 

Ordenamento do Parque Natural de Sintra/Cascais.
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_MARCHA DOS 
SORRISOS

A Marcha de Sorrisos é uma empresa de turismo 

sediada em Lisboa que recebe os seus clientes 

de “forma acolhedora, descontraída e profissio-

nal”. Os serviços desenvolvidos pela empresa 

são feitos em português e em inglês e direcio-

nam-se a clientes de curta estadia, quer sejam 

viagens individuais ou grupos pequenos, até oito 

pessoas. A Marcha de Sorrisos é o apoio local 

destas pessoas desde que chegam à capital, 

proporcionando uma experiência com base nos 

gostos pessoais e expectativas, adequando os 

passeios turísticos às características dos visitan-

tes. A adesão à Associação Turismo de Lisboa 

ocorreu por se identificarem com os seus valores 

e por se quererem associar a “uma identidade 

que representa seriedade e profissionalismo”.

Rua Florbela Espanca, 10.º andar - 0C, 

Pontinha

Tel.: 924 035 491

www.marchadesorrisos.com.pt

_ESCAPE GAME 
OVER LISBOA

Os Game Over Escape Rooms são jogos fasci-

nantes e interativos que colocam aqueles que 

aceitam o desafio em diferentes papéis, desper-

tando os seus instintos e imaginação. O tempo 

é limitado a uma hora, onde se fica encurralado 

numa sala repleta de enigmas, mistérios ocultos 

e históricos, extremamente temáticas que per-

mitem criar uma sensação semelhante aquela 

que se vive nos filmes. O objetivo passa por en-

contrar pistas, descobrir a verdade e abrir a porta 

da sala dentro de 60 minutos, ou então…game 

over. A empresa juntou-se à Associação Turismo 

de Lisboa para poder dar a conhecer a marca 

e por acreditar que as escape rooms populares 

para os turistas.

Rua de O Século, 4B, Lisboa

Tel.: 926 871 858

www.escapegameover.pt
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_BADOCA SAFARI 
PARK

O Badoca Safari Park apresenta-se com a missão 

de “oferecer a alegria e a magia de África e con-

tribuir para a conservação da vida selvagem”. 

O parque temático permite que os visitantes 

tenham experiências inesquecíveis, através do 

contacto próximo com a natureza e com a vida 

selvagem, sensibilizando simultaneamente para 

temática da preservação e conservação das es-

pécies e dos habitats. Com cerca de 500 animais 

de 70 espécies diferentes, é possível realizar 

um safari aventura e ver de perto os animais 

selvagens, bem como, na Ilha de Madagáscar, 

interagir e alimentar os lémures, mas também 

fazer rafting africano, a bordo de um barco pneu-

mático. Este ano, o Badoca Safari Park apresenta 

novas atividades, entre elas o Safari VIP, o Encon-

tro com as Girafas e a Experiência de Falcoaria. 

A adesão à Associação Turismo de Lisboa surge 

para alargar a divulgação do parque a Lisboa.

Herdade da Badoca, Apartado 170, Vila 

Nova de Santo André

Tel.: 369 708 850

www.badoca.com

_THE LUMIARES 
HOTEL & SPA

Localizado no coração do Bairro Alto, o The Lu-

miares Hotel & Spa é um boutique hotel de luxo, 

que dispõe de 53 apartamentos luminosos e 

espaçosos, com referência ao estilo clássico por-

tuguês. Além de dispor de Spa e ginásio, conta 

com dois restaurantes assinados pelo chef Mi-

guel Castro e Silva, o Mercado, com gastrono-

mia típica do dia a dia, e o Lumni Restaurant & 

bar, que oferece uma cozinha de autor e uma 

vista espetacular de Lisboa. O hotel, inserido no 

centro histórico da cidade, num palácio datado 

do século XVIII que foi inteiramente reabilitado, 

junta-se agora à Associação Turismo de Lisboa 

e “não podia ser de outra forma”, pois “é uma 

aliança inevitável para transmitir portugalidade 

e alma lisboeta”.

Rua Diário de Notícias, 142, Lisboa

Tel.: 211 160 200

www.thelumiares.com
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O Ritual de Hammam e a Cerimónia do Banho Turco 

estão disponíveis no Sheraton Cascais Resort e pro-

metem proporcionar uma viagem pelos rituais mais 

puros e antigos do Mundo a todos os que visitem o 

spa. Os rituais, que utilizam apenas produtos natu-

rais puros pelas mãos dos melhores terapeutas, têm 

diversos benefícios, entre os quais, possibilitar um 

detox físico e emocional, nutrir e hidratar a pele, di-

minuir a tensão muscular e ativar a circulação. A su-

gestão é da equipa Serenity – The Art of Well Being, 

que se dedica a criar experiências memoráveis, 

ambientes perfeitos e alternativas que melhoram o 

bem-estar daqueles que por lá passam.

Rua das Palmeiras, lote 5, Cascais

Tel.: 214 829 100

www.sheratoncascais.com

TAP

NOVO VÍDEO  
DE SEGURANÇA

A TAP, em parceria com o Turismo de Portu-

gal, lançou um novo vídeo de segurança, que 

mostra o país ao mundo pela voz dos estran-

geiros que escolheram Portugal para viver, en-

quanto revela, simultaneamente, as regras de 

segurança a bordo dos aviões da companhia. 

“Portugal, um país onde o sol escolheu viver” 

é o mote do vídeo, que exibe a beleza única 

do país, apresentando-o como sofisticado, se-

guro, tolerante, que sabe receber e onde os 

estrangeiros se sentem em casa, ao ponto de 

se mudarem para cá. Portugal é também um 

país que a TAP mostra ao mundo desde 1945.  

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

Tel.: 218 415 000

www.flytap.com

AHRESP 

NA VICE- 
-PRESIDÊNCIA 
DA FEDERAÇÃO 
EUROPEIA 

A presidente do grupo de setor de Campismo e 

Caravanismo, Hotelaria de Ar Livre e Caravanis-

mo da Associação da Hotelaria, Restauração e 

Similares de Portugal (AHRESP) e administradora 

da Orbitur, Beatriz Santos, foi nomeada vice-pre-

sidente da European Federation of Campingsite 

Organisations and Holiday Park Associations  

(EFCO&HPA), órgão representativo do campismo 

e caravanismo que agrega associações de 23 

países europeus. 

Beatriz Santos refere que a EFCO & HPA é uma 

federação de extrema importância e que tem 

voz ativa no debate de temas de relevância 

para a atividade no contexto europeu. A nova 

vice-presidente, salienta que o campismo e 

caravanismo também fazem parte do turismo 

português e avança que “de acordo com os últi-

mos dados do INE, 1,6 milhões dos turistas que 

visitam Portugal são campistas, o que corres-

ponde a 5,6 milhões de dormidas em parques 

de campismo”. 

Avenida Duque de Ávila, 75, Lisboa 

Tel.: 213 527 060

www.ahresp.com

SHERATON CASCAIS RESORT

RITUAIS DE PRIMAVERA NO SERENITY
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HOTÉIS HERITAGE LISBOA

PREMIADOS  
NOS OLIMAR 
GOLDEN WAVE 

Os Hotéis Heritage Lisboa venceram os prémios 

Olimar Golden Wave 2018, que visam reconhecer 

os melhores parceiros Olimar, na categoria de 

Best Hotel Chain. Em nove anos de atribuição de 

prémios, este foi o primeiro a incluir a categoria 

de Melhor Cadeira Hoteleira, que distinguiu os 

Hotéis Heritage Lisboa com base nas nomeações 

feitas por especialistas em viagens e turismo, 

nos comentários dos clientes dados nos últimos 

dois anos e na qualidade da cooperação. O 

prémio é um reconhecimento pela qualidade de 

serviço oferecido por estas unidades de charme, 

localizadas no centro histórico da capital, que são 

parceiras da Olimar há mais de 30 anos.

Avenida da Liberdade, 28, Lisboa

Tel.: 213 218 224

www.heritage.pt

JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA

NOVA CRIA DE KOALA

O Jardim Zoológico tem um novo residente: tra-

ta-se de uma cria de koala que foi apresentada 

a 19 de março. Após nascer, a 3 de maio de 

2017, com 20mm de comprimento e 0,5 gra-

mas de peso, o Koala fêmea migrou para a bol-

sa marsupial da progenitora, onde permaneceu 

durante sete meses. Agora, já maior, é possível 

visitá-lo e conhecer o seu “universo australiano”. 

O Jardim Zoológico foi o primeiro zoo europeu a 

receber esta espécie, proveniente das florestas 

de eucaliptos do leste e sudeste da Austrália.

Estrada de Benfica, 158/160, Lisboa

Tel.: 217 232 900

www.zoo.ptTer um guia turístico de Lisboa no telemóvel é 

agora possível com a aplicação TQ Travel Quality, 

que promete ajudar a descobrir os melhores 

locais da capital. A aplicação leva as pessoas 

até aos locais mais icónicos de Lisboa, como 

hotéis e restaurantes de referência e monu-

mentos históricos, sugerindo ainda ativida-

des de lazer. A informação é apresentada em 

lista de tops, eleitos por habitantes locais, e 

há espaço ainda para uma secção chamada 

“Diz quem sabe” que conta com entrevistas a 

personalidades locais que guiam o utilizador 

pelas suas moradas preferidas. Disponível em 

português e inglês, fornece também várias 

informações sobre a região e está otimizada 

para uso offline, sem necessidade de ligação 

à internet. 

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

Tel.: 213 199 440

www.tqviagens.com

TQ TRAVEL QUALITY

LANÇA APLICAÇÃO  
COM O MELHOR DE LISBOA
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MONTE SELVAGEM 
CONQUISTA PRÉMIO 
CINCO ESTRELAS

O Monte Selvagem é o vencedor da 1.ª edição 

do Portugal Cinco Estrelas, na categoria “Par-

ques Temáticos”, passando a integrar um con-

junto restrito de marcas que se destacam pela 

excelência e pelo elevado nível de satisfação 

junto dos clientes. Os prémios atribuídos pela 

Portugal Cinco Estrelas distinguem as empresas 

portuguesas que se diferenciam a nível regio-

nal e identificam o melhor que existe em cada 

distrito, através da votação dos portugueses. 

No caso, a votação foi gerida pela Multidados, 

empresa de estudos de mercado, em parceria 

com a TVI. A atribuição do prémio ao Monte Sel-

vagem contou com a participação de 205 895 

consumidores. Os critérios de avaliação surgem 

das variáveis que influenciam a decisão de com-

pra do consumidor, nomeadamente, “satisfação 

pela experimentação”, “relação qualidade-pre-

ço”, “intenção de compra ou recomendação”, 

“confiança na marca” e “inovação”. 

Monte do Azinhal, Lavre, Montemor-o-Novo

Tel.: 265 894 377

www.monteselvagem.pt

FAROL HOTEL

MELHOR “DESIGN 
HOTEL” 

O Farol Hotel venceu o prémio Portugal Cinco Es-

trelas na categoria de “Design Hotel”. O prémio, 

instituído em 2017, consiste num sistema de 

avaliação que premeia empresas portuguesas 

que se diferenciam a nível regional e identifica o 

melhor que existe ao nível dos recursos naturais, 

gastronomia, arte e cultura, monumentos e pa-

trimónio, entre outras. O Portugal Cinco Estrelas 

mede o grau de satisfação dos clientes através 

de cinco variáveis, e baseia-se nas votações dos 

consumidores. O Farol Hotel entra assim para a 

lista restrita de marcas que se destacam pela 

excelência e elevado nível de satisfação junto 

dos consumidores.

Avenida Rei Humberto II de Itália, 7, Cascais

Tel.: 214 823 490

www.farol.com.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

DISTINGUIDA COM 
TRÊS PRÉMIOS NO 
FIACULT

O Município de Oeiras foi distinguido com três pré-

mios no FIACULT – Festival Internacional Audiovisual 

da Cultura e Turismo, que decorreu em Roma. Dos 

seis vídeos inscritos pelo município, todos foram se-

lecionados e dois deles foram distinguidos. “Oeiras 

– Pelo Sabor da História”, foi duplamente vencedor, 

pois recebeu o 1.º Grande Prémio do Júri e o 1.º 

Prémio Categoria Gastronomia, além deste, o vídeo 

“XI Travessia Bessone Basto, Oeiras” ganhou o 1.º 

Prémio Categoria Náutica. O FIACULT é um evento 

de curtas-metragens de filmes institucionais e pro-

mocionais, que proporciona uma grande visibilida-

de para os destinos, trazendo maior visualização e 

fama para a cidade, país ou produtos dos partici-

pantes. Esta edição contou com a participação de 

95 vídeos de 17 países, que foram avaliados acor-

do com critérios de “Concept”, “Creativity”, “Visual 

Performancy”, “Acoustic Impression” e “Information 

Value”. O júri foi composto por jornalistas de turis-

mo, produtores de audiovisual e empresários da 

área de turismo. 

Paços do Concelho, Largo Marquês de Pombal, 

Oeiras

Tel.: 214 408 300

www.cm-oeiras.pt
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KIDZANIA

VILA GALÉ “ABRE” 
HOTEL

A Vila Galé inaugurou um hotel dedicado exclusiva-

mente aos mais novos, na KidZania Lisboa, onde as 

crianças podem experimentar algumas das profis-

sões existentes numa unidade hoteleira. “Faz todo 

o sentido estarmos na KidZania. Não havia nenhum 

hotel neste espaço e, num país onde o turismo é tão 

importante, é uma forma de também aproximar as 

crianças desta atividade económica”, referiu Gonça-

lo Rebelo de Almeida, administrador do grupo Vila 

Galé. Já Sérgio Correia, diretor da kidZania Lisboa, 

acredita no sucesso das várias profissões disponíveis 

no novo hotel e que estas vão permitir às crianças 

“conhecer o mundo da hotelaria ao mesmo tempo 

que se divertem”. Os mais novos podem agora ser 

rececionistas, empregadas de quarto, monitores do 

Clube Nep, ou até mesmo vestir a pele de clientes 

que pretendem reservar uma estadia.

Dolce Vita Tejo, Loja 1054, Avenida Cruzeiro 

Seixas, 7, Amadora

Tel.: 211 545 531

www.kidzania.pt

MARRIOTT PRAIA D’EL REY GOLF  
& BEACH RESORT

ELEITO O MELHOR 
HOTEL & SPA DE 
LUXO DO ANO 
 

O Marriott Praia D’El Rey Golf & Beach Resort 

foi eleito o melhor Hotel & Spa de Luxo do ano 

em Portugal pela Luxury Travel Guide. O júri da 

prestigiada publicação de viagens Luxury Travel 

Guide avalia os melhores prestadores de servi-

ços de viagens e turismo em todo o mundo e, 

anualmente, distingue a excelência no setor. Para 

conhecer e avaliar os melhores hotéis, companhias 

aéreas e operadores turísticos do mundo, há uma 

equipa de especialistas da publicação que viaja 

pela Europa, Américas, África e Médio Oriente, Ásia 

e Austrália. Este ano, o título “Luxury Hotel & Spa 

of the Year for Portugal” foi entregue ao Kalyan 

SPA, integrado no Marriott Praia D’El Rey, que 

oferece aos hóspedes e clientes uma experiência 

premium em cuidados para o corpo e para a mente. 

Avenida Dona Inês de Castro, 1, Amoreira

Tel.: 262 099 587

www.praia-del-rey.com

IBEROSTAR LISBOA

NOVAS SUITES PARA 
EXPERIÊNCIA DE 
LUXO

O Iberostar Lisboa apresenta novas suites que se 

destacam na categoria high-end e que reforçam o 

seu posicionamento no segmento de hotéis urba-

nos situados nas principais capitais turísticas. Com 

assinatura do arquiteto Eduardo Capinha Lopes, 

as suites combinam a contemporaneidade com a 

elegância. A Suite Marquês de Pombal, com 118m2, 

destaca-se pelos objetos de arte contemporânea 

e o design sofisticado, mas também pela vista 

privilegiada sobre a Praça Marquês de Pombal. No 

último andar, situam-se as Suites Iberostar Lisboa, 

com 57m2, que aliam uma atmosfera cosmopolita 

a um design minucioso, oferecendo ainda uma 

vista panorâmica. Já as Suites Juniores, apresentam 

os seus 41m2 meticulosamente decorados e uma 

vista para a Rua Castilho.

Rua Castilho, 64, Lisboa

Tel.: 215 859 000

www.iberostar.com/pt/hoteis/lisboa
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Os Parques e Monumentos de Sintra têm a agen-

da para o mês de maio repleta de propostas, que 

vão desde recriações históricas a visitas guiadas e 

atividades para a família. No domingo, 3 de maio, 

a atividade “Arte da Guerra Medieval” regressa 

ao Castelo dos Mouros, onde os visitantes podem 

fazer uma viagem ao século XII, época de muitos 

acontecimentos históricos em Sintra. No mesmo 

local, a 19 de maio, decorre a atividade “Um dia 

com Arqueologia”, que permite descobrir o pas-

sado escondido no monumento. A Parques de 

Sintra associa-se à iniciativa “The Fascination of 

Plants Day”, da responsabilidade da European 

Plant Science Organization, no dia 19 de maio, e 

promove uma visita guiada ao Jardim Botânico do 

Palácio Nacional de Queluz. Já no dia 26 de maio, 

há mais uma sessão de “Anilhagem na Quinti-

nha”, na Quinta Monserrate. 

Parque de Monserrate, Sintra 

Tel.: 219 237 300 

www.parquesdesintra.pt

CASINO ESTORIL

SARA BARAS – 
“SOMBRAS”

A bailarina e coreógrafa espanhola Sara Baras 

vem a Portugal apresentar “Sombras”, um es-

petáculo que conta com vários artistas convi-

dados e que viaja através do tempo, das cores, 

do silêncio e da agitação, da multidão e da so-

lidão e que vai da luz às sombras. Sara Baras é 

detentora das melhores críticas da imprensa e 

do público a nível mundial e já venceu diversos 

prémios, como a “Medalla de Oro de las Artes’’, 

atribuída pelo The John F. Kennedy Center for 

the Performing Arts, em 2012. “Sombras” conta 

também com a participação do coreografo José 

Serrano, do saxofonista Tim Ries (Rolling Stones) 

e da violinista Ara Malikian, entre outros. O es-

petáculo chega ao Casino Estoril nos dias 10 e 

11 de maio, pelas 22:00, acompanhado de uma 

nova coreografia, mas que se mantém fiel ao 

flamenco de sempre de Sara Baras.

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

Estoril

Tel.: 214 667 700

www.casino-estoril.com

PARQUES DE SINTRA – MONTE DA LUA

AGENDA DIVERSIFICADA PARA O MÊS DE MAIO
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CENTRO CULTURAL DE BELÉM

MÚSICA PARA TI – 
CUCA MONGA
É num concerto intimista, que aposta na proxi-

midade e na performance, que o Conjunto Cuca 

Monga se apresenta no CCB. O conjunto, que 

reúne membros dos Capitão Fausto, Modernos, 

BISPO, El Salvador e Ganso, vai tocar durante 30 

minutos e, no final, vai responder às perguntas 

do público e satisfazer as suas curiosidades. Des-

ta forma, o conhecimento e a experiências dos 

músicos podem ser partilhadas com quem as-

siste ao espetáculo. Do alinhamento da atuação 

fazem parte músicas das edições de cada banda, 

como “Casa a Arder” (Modernos), “Derradeira” 

(El Salvador) e “Pistoleira” (Ganso).

Praça do Império, Lisboa

Tel.: 213 612 400

www.ccb.pt

O Pavilhão Preto do Museu de Lisboa recebe a 

exposição “Lisboa, Cidade Triste e Alegre: Arqui-

tetura de um livro”. Patente até 12 de setembro, 

traz um olhar aprofundado sobre aquele que é 

considerado o mais importante livro de fotogra-

fia do século XX em Portugal, editado em 1959 

por Victor Palla e Costa Martins. A mostra tem 

por base a herança dos autores, mas também 

o percurso da construção de Lisboa até aos dias 

de hoje, contemplando maquetas, cartazes, 50 

fotografias – das quais 20 são inéditas, impres-

sas a partir dos negativos originais, alguns tam-

bém expostos. “Lisboa, Cidade Triste e Alegre: 

Arquitetura de um livro” apresenta também um 

catálogo e ciclo de conversas que contam com 

a presença de Alexandre Pomar, André Príncipe, 

Mário Moura, Michel Toussaint, Luís Camanho, 

Paulo Catrica, Pedro Mexia e Teresa Siza.

Campo Grande, 245, Lisboa 

Tel.: 217 513 200

www.museudelisboa.pt

EGEAC – MUSEU DE LISBOA

MOSTRA “LISBOA, CIDADE TRISTE E ALEGRE: 
A ARQUITETURA DE UM LIVRO”
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STEFAN SAGMEISTER
THE HAPPY SHOW
Stefan Sagmeister é um dos designers internacio-

nais mais aplaudidos e “The Happy Show” é um 

dos seus projetos mais icónicos, resultando de 

uma intensa pesquisa de mais de dez anos so-

bre o conceito de felicidade: O que é a felicidade? 

Como a encontrar? E o que fazemos realmente 

para ser felizes? A exposição, composta por vídeo, 

fotografias, esculturas e instalações interativas, 

com um misto de humor, provocação e interação, 

mostra-nos as visões inovadoras de Sagmeister 

sobre como sermos mais felizes. 

MAAT, Av. Brasília, até 4 de junho, de quarta 

a segunda-feira, das 11:00 às 19:00. Entradas: 

5 euros, adultos; 2,50 euros, estudantes e sé-

nior; gratuito, <18 anos. Mais informação em: 

www.maat.pt

STACEY KENT 
SYMPHONIC
A cantora de jazz americana Stacey Kent regressa 

a Portugal para apresentar o seu mais recente ál-

bum, “I Know I Dream: The Orchestral Sessions”. 

Um álbum brilhante, onde apresenta uma pro-

posta surpreendente: Stacey Kent Symphonic. 

Esta é a primeira vez, em vinte anos de carreira, 

que a artista grava um disco acompanhada por 

uma orquestra e, no concerto que vai decorrer no 

Centro Cultural de Belém, faz-se acompanhar pela 

Orquestra das Beiras, sob direção do maestro An-

tónio Vassalo Lourenço. “I Know I Dream” conta 

com três músicas em francês, quatro composições 

novas e cinco covers de clássicos intemporais bra-

sileiros. 

Centro Cultural de Belém, Praça do Império, 

dia 30 de maio, às 21:00, Entradas: entre 20 

e 40 euros. Mais informação em: www.ccb.pt

HIERONYMUS 
BOSCH: O JARDIM 
DAS DELÍCIAS
O espetáculo de dança Hieronymus Bosch: O Jardim 

das Delícias, está inserido no ciclo “Hieronymus Bos-

ch, Tirai os pecados do mundo”, do Centro Cultural 

de Belém. A coreografia da peça é de Marie Choui-

nard, e deriva de uma leitura virtuosa da obra Jardim 

das Delícias, de Bosch, onde a humanidade parece 

atravessar os corpos dos bailarinos, evidenciando o 

limite da representação figurativa nos movimentos 

coreográficos. 

Centro Cultural de Belém, Praça do Império, dias 

18 e 19 de maio, às 21:00. Entradas: entre 25 e 

30 euros. Mais informação em: www.ccb.pt
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