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4  EDITORIAL
Lisboa continua a consolidar-se como uma metrópole que sabe preservar 
a sua herança. O exemplo mais emblemático são as obras de remate do 
Palácio Nacional da Ajuda, mas também o início da requalificação da estação 
fluvial Sul e Sueste e das obras do futuro Museu Judaico. Boa notícia é ainda 
o regresso do Peixe em Lisboa, evento de referência nacional.

5  NACIONAL
A atualidade dos agentes do turismo evidencia a contínua dinâmica 
do setor e a crescente projeção da cidade e da região de Lisboa como 
destino para visitar, trabalhar, investir e viver.

 12  BOLETIM INTERNO
O Pavilhão Carlos Lopes volta a receber o Peixe em Lisboa. Esta 11.ª 
edição acolhe chefes de renome nacional e internacional que trazem à 
cidade o seu talento na arte de bem confecionar peixe e marisco. 

14  TENDÊNCIAS
O mobile é palavra de ordem para 2018: os turistas estão cada vez 
mais dotados de ferramentas digitais, usando o smartphone para todas 
as operações relacionadas com viagens. Os agentes do setor têm de 
acompanhar esta tendência, de modo a manterem a competitividade.

16  ENTREVISTA
O diretor do Museu Nacional de Etnologia e do Museu de Arte Popular, 
Paulo Branco, apresenta a estratégia para estes dois espaços tão relevantes 
do panorama museológico nacional. São dois museus distintos, mas com 
uma equipa única investida na missão de lhes dar visibilidade.

23  OBSERVATÓRIO
Os resultados estatísticos da hotelaria da Cidade e da Região de Lisboa, 
no mês de fevereiro de 2018, bem como o desempenho no mercado de 
cruzeiros, no golfe e no Tax Free Shopping.

32  LISBOA VISTA DE FORA
A jornalista Kate Smith, do jornal britânico Independent, esteve em Lisboa 
e regressou ao seu país com uma conclusão: Lisboa é, definitivamente, 
uma cidade para foodies. Andou pelo Bairro Alto e cruzou o Tejo, até ao 
Cristo Rei, levando gravados na memória os sabores das iguarias que a 
cidade oferece.

34  TESOUROS
É mais conhecido como Palácio da Vila, mas o nome verdadeiro é Palácio 
Nacional de Sintra. As torres cónicas que se erguem na paisagem são 
um dos ex-libris deste edifício cujas origens remontam à Idade Média 
e que acolhe uma coleção de azulejaria única. Concebido como Paço 
Real, integra atualmente a Paisagem Cultural e Natural de Sintra, que é 
Património da UNESCO.

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

50  A NÃO PERDER
Sugestões de espetáculos que são um excelente cartão de visita da rica e 
diversificada agenda cultural da cidade de Lisboa. 
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Lisboa vive um momento de dinamismo in-

questionável, espelhado pelos dados que 

dão conta da crescente atratividade turística 

da cidade e da região, mas, essencialmente, 

pelo impacto desses mesmos números na 

economia. Uma tendência que se tem vindo 

a afirmar ao longo dos anos e que, importa 

sublinhar, se alicerça numa estratégia que 

visa afirmar a cidade como destino turístico 

de excelência, mas também como uma cida-

de onde é um privilégio viver. 

É verdade que Lisboa é uma cidade que se 

moderniza, com novas infraestruturas pre-

paradas para receber o crescente afluxo de 

visitantes estrangeiros, mas é, em paralelo, 

uma capital orgulhosa da sua herança his-

tórica e cultural e que, por isso mesmo, se 

empenha na preservação do seu património, 

para que possa ser desfrutado pelas atuais e 

futuras gerações de turistas e de habitantes.  

 

Um dos expoentes desse investimento na va-

lorização patrimonial são as obras de remate 

do Palácio Nacional da Ajuda, com o objetivo 

de acolher a Exposição Permanente do Te-

souro Real e, assim, criar condições para que 

este valioso testemunho da História nacional 

possa ser visitado e conhecido. E é também a 

preservação da memória histórica da cidade 

e do País que está no centro das obras já 

iniciadas no futuro Museu Judaico de Lisboa, 

com o objetivo de estudar e dar a conhecer o 

legado cultural dos judeus portugueses. 

E porque a cidade é para ser vivida por todos, 

UMA CIDADE COM VISÃO

E  | Editorial

este mês foi dado também um passo decisivo 

para a reabilitação de outro edifício que está 

indissociavelmente ligado a Lisboa: o projeto 

de arquitetura para a requalificação da anti-

ga estação fluvial Sul e Sueste em terminal 

de atividade marítimo-turística foi aprovado 

pela Câmara Municipal de Lisboa para que 

esta varanda da cidade sobre o Tejo possa 

ser usufruída em toda a sua plenitude.

São, pois, boas notícias para Lisboa. Mas é 

preciso não esquecer que este investimen-

to só é possível graças às receitas geradas 

pela taxa turística: foi com este objetivo que 

foi criada, isto é, para valorizar a cidade de 

modo a que todos, turistas e lisboetas, se 

sintam em casa. É um propósito que está, 

claramente, a ser cumprido.

Finalmente, uma nota para um evento que 

já se tornou num ex-libris da atratividade da 

cidade: o Peixe em Lisboa. Ano após ano, ele-

va-se o patamar de qualidade dos chefes e 

dos restaurantes que a ele se associam pro-

movendo aquele que é, também, um cartão 

de visita de Lisboa: a gastronomia.

José Luís Arnaut
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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As obras de remate do Palácio Nacional da Ajuda, 

para acolher a Exposição Permanente do Tesouro 

Real, já começaram, com a primeira intervenção a 

implicar a demolição de elementos e construções 

dissonantes e a contenção periférica. Seguir-se-ão 

as obras do edifício e da Calçada da Ajuda, bem 

como as obras de Museografia, de construção do 

equipamento expositivo, de montagem da exposi-

ção e de segurança.

O projeto de arquitetura, da responsabilidade da Di-

reção-Geral do Património Cultural, está concluído, 

assim como diversos projetos de especialidade, as-

sessorados por um perito internacional de seguran-

ça, dado o valor do espólio que será exposto. Por sua 

mites atuais da massa edificada do palácio. A nova 

fachada Poente, com desenho e expressão contem-

porânea, procura restituir a unidade de leitura do 

conjunto. 

São ainda utilizados dois corpos laterais mais 

elevados, com perfil e altura idêntica à dos tor-

reões Norte e Sul da fachada Este, essenciais 

para o equilíbrio do conjunto. 

Nesta nova ala do Palácio será instalada a expo-

sição permanente do valioso Tesouro Real, que 

inclui as Joias da Coroa e do Tesouro de Ouri-

vesaria. 

O prazo estimado para a conclusão do projeto é 

o primeiro semestre de 2020. 

PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA

OBRAS PARA ACOLHER TESOURO REAL JÁ COMEÇARAM
vez, o projeto de museologia e comunicação gráfica 

está a ser desenvolvido pela “Providência Design”.

O valor atualmente estimado para a totalidade do 

projeto é de cerca de 21 milhões de euros, que 

inclui também as obras na Calçada da Ajuda, a 

construção de um novo restaurante e diversas inter-

venções de reforço da segurança. Este investimen-

to será maioritariamente suportado pelo Fundo de 

Desenvolvimento Turístico de Lisboa, a que acresce 

um investimento de cerca de 5 milhões de euros 

da Associação Turismo de Lisboa e de cerca de 4 

milhões de euros do Ministério da Cultura.

O projeto contempla o fecho da ala Poente do Pa-

lácio com uma implantação que vai respeitar os li-
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TURISMO

2017 BATE 
RECORDE 
DE RECEITAS
A vinda de turistas estrangeiros a Portugal, em 

2017, representou um ganho de 15 153 milhões 

de euros para as contas do país, segundo nú-

meros apresentados pelo Banco de Portugal. Os 

ganhos obtidos durante o ano passado represen-

tam um crescimento de 19,5% face a 2016, cor-

respondendo a um aumento de 2 472 milhões 

de euros. Esta subida, de acordo com uma nota 

da Secretaria de Estado do Turismo, é a maior 

desde 1998, ano em que decorreu a Expo em  

Lisboa. Quanto às exportações de bens e servi-

ços, registaram um aumento de 11,2%, atingin-

do os 85 349 milhões de euros. Os serviços liga-

dos ao turismo foram responsáveis por quase um 

terço da subida das exportações, representando 

8 602 milhões de euros.

NOVO TERMINAL DE ATIVIDADE MARÍTIMO-TURÍSTICA

PROJETO APROVADO PELA CML
A Câmara Municipal de Lisboa aprovou, em mar-

ço, o projeto que prevê a requalificação da antiga 

estação fluvial Sul e Sueste e a sua transformação 

em terminal de atividade marítimo-turística. A 

cidade recupera, assim, a sua mais emblemática 

porta para o Tejo.

Esta decisão camarária dá, assim, continuidade ao 

processo iniciado em setembro de 2016 quando o 

Estado cedeu à autarquia as instalações da antiga 

estação, edifício classificado como Monumento de 

Interesse Público também conhecido como “Cotti-

nelli Telmo”, em referência ao seu arquiteto. O pro-

tocolo então assinado já previa a construção de um 

terminal de atividade marítimo-turístico, bem como 

a requalificação do espaço público envolvente.

A renovação deste espaço edificado entre 1929 

e 1931 tem como objetivo completar a reabilita-

ção da zona ribeirinha central e criar um polo de 

animação que funcione como centro de ativida-

de marítimo-turística.

A zona exterior envolvente do edifício também 

será reabilitada, completando, assim, as obras 

já realizadas no Terreiro do Paço e na Ribeira 

das Naus e as que se encontram em curso no 

Terminal de Cruzeiros, Campo das Cebolas e Cais 

do Sodré.

Este projeto é resultado de uma parceria entre o 

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, 

a Câmara Municipal de Lisboa e a Associação Tu-

rismo de Lisboa.
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TURISMO DE LISBOA

ALTERAÇÕES AOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Os órgãos sociais da ATL para o mandato 

2016-2019 sofreram alterações neste primeiro 

trimestre de ano, as quais abrangem os repre-

sentantes dos Hotéis Tivoli, na presidência do 

Convention Bureau, e da UACS – União das As-

sociações de Comércio e Serviços, como vogal. 

Assim, os Hotéis Tivoli passam a estar represen-

tados por Alexandre Maia de Carvalho, diretor- 

-geral do grupo, em substituição de Rui de Sou-

sa, diretor-geral do Hotel Tivoli. 

A alteração relativa à UACS prende-se com a 

mudança na direção da própria união, que, 

desde fevereiro último, é assumida por Maria  

Lourdes Fonseca, que sucede a Carla Salsinha.

ITB BERLIM

OCDE DESTACA 
PROGRAMA 
PORTUGUÊS
A OCDE destacou o Programa Valorizar, implemen-

tado pelo Turismo de Portugal, como um case 

study na criação de valor para o destino, durante 

a apresentação das “Tendências e Políticas de 

Turismo 2018” na ITB Berlim. O Programa, criado 

no âmbito da Estratégia Turismo 2027, disponibiliza 

três linhas de financiamento, nomeadamente, a 

Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, 

Linha de Apoio à Disponibilização de Redes Wi-Fi 

e Linha de Apoio ao Turismo Acessível, para apoiar 

o desenvolvimento de projetos turísticos que pro-

movam, entre outras situações, a diversificação 

da oferta, e que contribuam para diminuir os 

impactos da sazonalidade. Durante a ITB Berlim, 

considerada a feira mais importante do setor no 

mercado alemão, Portugal esteve presente com 

96 empresas nacionais e três startups. Durante a 

apresentação, foi ainda referido que o turismo é 

um setor económico importante na zona da OCDE 

e contribui, em média, para 4,2% do PIB, 6,9% 

do emprego e 21,7% das exportações de serviço. 

Considerando o futuro próximo, a OCDE defende 

o desenvolvimento sustentável do setor e de 

medidas que respondam às novas e inovadoras 

abordagens de comercialização na prestação de 

serviços.

PME EXCELÊNCIA

105 EMPRESAS TURÍSTICAS DE LISBOA DISTINGUIDAS
Lisboa foi o distrito com maior número de empresas 

do turismo distinguidas com o estatuto de PME Ex-

celência. Este selo, atribuído pelo Instituto de Apoio 

às Pequenas e Médias Empresas (IAPMEI) e pelo Tu-

rismo de Portugal, foi entregue a 391 empresas do 

setor do turismo em Portugal, sendo que 105 delas 

estão situadas no distrito de Lisboa. 

Na capital, o estatuto de PME abrange 22 setores de 

atividade, sendo que se destacam os restaurantes 

tipo tradicional, com 37 estabelecimentos distingui-

dos, os restaurantes n.e – que incluem atividades 

de restauração em meios móveis –, e a categoria 

de hotéis com restaurante, cada um com 12 locais 

distinguidos. O setor do turismo representa 20% de 

um universo de 1941 empresas, de vários setores 

de atividade, que apresentaram os melhores de-

sempenhos económico-financeiros e de gestão no 

exercício de 2016. Nas distinções como PME  Exce-

lência, o setor do turismo registou níveis de cresci-

mento em todos os indicadores de desempenho. 

Para Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do 

Turismo, “o número de empresas PME Excelência 

do turismo aumentou 130%, em 2017 face a 2015, 

o que denota bem o dinamismo da atividade tu-

rística. É graças ao trabalho de todas as empresas 

que Portugal está a crescer no turismo”. Além do 

turismo, há outros seis setores de atividade incluídos 

nas PME Excelência, nomeadamente, Agricultura e 

Pesca, Comércio, Construção e Imobiliário, Indústria, 

Serviços e Transporte.
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A TAP volta a integrar o top 10 do ranking das 

melhores companhias aéreas do mundo, re-

velou o estudo da agência de viagens online 

eDreams. A companhia aérea portuguesa rece-

beu 3,71 pontos, numa escala de avaliação com 

o máximo de cinco, ocupando assim o décimo 

lugar. A liderança do ranking, este ano, ficou nas 

asas da Turkish Airlines, com uma pontuação de 

4,15. Para as avaliações são considerados sete 

critérios, nomeadamente o conforto, o check in, 

o entretenimento a bordo, o melhor serviço a 

bordo, as melhores salas VIP, a melhor relação 

qualidade-preço e o melhor avião. Quanto à 

posição alcançada pela companhia aérea portu-

guesa, deve-se sobretudo aos mercados portu-

guês, espanhol e britânico. Em Portugal, a TAP 

foi considerada a melhor companhia aérea de 

2017, no país vizinho, Espanha, foi tida como a 

segunda melhor companhia do ano e, no Reino 

Unido, foi avaliada como a terceira melhor com-

panhia aérea. O estudo, que revela as Melhores 

Companhias Aéreas Regulares do Mundo, resulta 

da análise de 60 mil avaliações de clientes que 

fizeram as reservas através da eDreams entre 

janeiro e novembro de 2017. 

Segundo o Marketbeat Portugal 2018, publicado 

pela Cushman & Wakefield, perspetiva-se que 

as regiões de Lisboa e do Porto vão receber 60 

novas unidades hoteleiras e mais de cinco mil 

quartos até 2019. Em Portugal, a evolução posi-

tiva que se regista desde 2014 no setor turísti-

co resultou numa aposta do setor em alargar a 

oferta, sendo que em 2017 o número de hóspe-

des situou-se nos 20,6 milhões e das dormidas 

nos 57,5, representando um aumento de 8,9% e 

7,3%, respetivamente. Até ao próximo ano, está 

prevista a abertura de 115 unidades hoteleiras, 

com mais de 9 500 novos quartos, sendo que 

mais de 50% destas serão em Lisboa e no Porto. 

Dos projetos hoteleiros, prevê-se que 71% se-

jam das categorias de 4 e 5 estrelas.

RANKING

TAP ENTRE 
AS MELHORES 
COMPANHIAS 
AÉREAS 
DO MUNDO

SETOR

60 NOVAS 
UNIDADES 
HOTELEIRAS 
ATÉ 2019
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CML

DOCA DA 
MARINHA 
REQUALIFICADA

BTL 2018

UMA EDIÇÃO DE SUCESSO

A Doca da Marinha vai dar lugar a um novo es-

paço de lazer junto ao Tejo e, embora ainda não 

haja data prevista para o início das obras, Fernan-

do Medina, presidente da Câmara de Lisboa, re-

feriu que a intervenção deverá estar pronta ainda 

durante o atual mandato. A autarquia assinou um 

protocolo com a Marinha e a Administração do 

Porto de Lisboa para requalificar a área, que se 

estende desde a Estação Sul e Sueste até ao novo 

terminal de cruzeiros. Relativamente à interven-

ção, Fernando Medina revelou que “o muro [da 

doca] vai desaparecer”, “vai ser dada sequência 

à plantação de árvores” e haverá ainda um “alar-

gamento da circulação pedonal, porque vai entrar 

na zona que atualmente tem o muro”. O presi-

dente da câmara espera ainda que, após concluí-

das as obras, “possa ter um posto de acostagem 

regular, quer do [navio-escola] Sagres, quer do 

[navio de treino de mar] Creoula, permitindo a 

visita das pessoas a estes dois navios emblemáti-

cos da Marinha Portuguesa”.

A 30.ª edição da BTL – Bolsa de Turismo de 

Lisboa, que decorreu na FIL, atingiu valores 

recordes ao nível da participação de exposi-

tores, profissionais do setor e oferta turística 

junto do público. Este ano, a BTL contou com 

77 mil visitantes, um número que confirma o 

crescimento face ao ano anterior e que se tem 

afirmado ano após ano. Nos primeiros três dias 

da feira, 39 mil profissionais estabeleceram 

novos negócios e parcerias, representando um 

aumento de mais de mil profissionais compa-

rativamente a 2017. Este ano, a nível interno, 

o foco passou pela apresentação individual do 

património cultural, étnico e gastronómico de 

várias regiões portuguesas e respetivos mu-

nicípios, num total de 50 representações in-

dividuais, mais 20 do que no ano anterior. O 

espaço BTL Lab&Trends dedicado à inovação no 

setor, contou com a participação de 20 startups 

e 10 techs. A BTL Meeting Industry/MICE, de-

senvolvida para o setor do Turismo e Negócios, 

teve uma resposta muito positiva por parte dos 

profissionais, bem como o programa de Hosted 

Buyers. Esta área reuniu empresas e entidades 

que promovem as várias ofertas nacionais e, 

no caso do Hosted Buyers, houve mais de 400 

participações de compradores internacionais 

provenientes de 39 mercados, um acréscimo 

de 9 países face a 2017. Relativamente à Bol-

sa de Empregabilidade, organizada pelo Fórum 

Turismo 2.1, apresentou mais de 10 mil ofertas 

de emprego, um número que se traduz num 

aumento de 6 mil postos de trabalho compa-

rativamente ao ano anterior. A BTL 2018, or-

ganizada pela FIL, Fundação AIP, contou com a 

participação de 42 destinos internacionais.
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CONDÉ NAST 

LISBOA RECEBE 
CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL 
DE LUXO

ESTUDO

ESTUDANTES 
INTERNACIONAIS 
RECOMENDAM 
LISBOA

Em abril, dias 18 e 19, os maiores nomes do 

mundo da moda reúnem-se em Lisboa para 

mais uma edição da Conferência Internacional 

de Luxo Conde Nast, cujo mote, este ano, é “The 

Language of Luxury”. Ao longo dos dois dias de 

conferência, alguns dos nomes mais influentes 

da indústria do luxo e da moda vão debater os 

desafios e oportunidades de setor, num progra-

ma que inclui discursos, entrevistas individuais e 

sessões de painel, com o intuito de gerar discus-

sões estimulantes entre decisores e influencia-

dores. A redefinição do luxo pela nova geração e 

pela nova geografia dos consumidores, o impac-

to da tecnologia, o idioma de beleza e o futuro, 

são alguns dos temas presentes na conferência. 

Entre as personalidades que vêm à capital para 

abordar “The Language of Luxury”, estão Chris-

tian Louboutin, Sabine Getty, Giambattista Val-

li, bem como Maria Grazia Chiuri, Philipp Plein, 

Suzy Menkes e diversos editores-chefes da Vo-

gue de várias partes do mundo.

Um estudo da Uniplaces, plataforma online para alo-

jamento de estudantes universitários, em parceria 

com a Erasmus Student Network de Lisboa, revelou 

que 95% estudantes internacionais recomendam a 

capital portuguesa a um colega ou amigo. Os re-

sultados obtidos permitem identificar três motivos 

principais que levaram os estudantes a selecionar 

a capital portuguesa para a sua experiência de mo-

bilidade: a vida social (55%), onde se englobam as 

condições atmosféricas a vida noturna e as praias, o 

custo de vida na cidade (50%) e a qualidade da uni-

versidade (45%). No que respeita às expectativas e 

à realidade da experiência de Erasmus em Lisboa, 

a maioria dos inquiridos revelou que a História e a 

Cultura da cidade, bem como as condições atmos-

féricas superaram as suas expectativas. Quanto à 

qualidade da universidade, ao custo de vida, à vida 

noturna, à segurança, aos transportes e à comida, a 

maioria dos estudantes afirma que todos correspon-

deram às expectativas. O estudo foi desenvolvido 

junto de estudantes estrangeiros que reservaram 

casa em Lisboa através da Uniplaces em 2017.
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TENDÊNCIAS

CASCAIS ACOLHE TOURISM FORUM

APRESENTAÇÃO 
DE NOVO MODELO

RENAULT ESCOLHE 
OEIRAS E SINTRA

A terceira edição do Cascais Tourism Forum acon-

tece a 8 de maio, subordinada ao tema “Celebra-

te is the New Cool, focando-se nas novas ten-

dências do turismo e na inovação como fator de 

competitividade para o setor.

A importância da estratégia de promoção dos 

destinos turísticos e os fatores de diferencia-

ção, a visão de Portugal e a evolução do des-

tino turístico nos últimos anos, bem como as 

tendências do turismo a nível mundial são al-

guns dos temas em análise nos vários painéis.

Iniciativa da Associação Regional dos Hoteleiros de 

Cascais e Estoril, Sintra, Mafra e Oeiras, este fórum 

será também palco da atribuição do Prémio Per-

sonalidade Turística, que tem como objetivo galar-

doar entidades singulares ou coletivas, públicas ou 

privadas, nacionais e estrangeiras, cuja atividade 

se evidencie na valorização, dinamização, desen-

volvimento, divulgação do turismo e no prestígio 

da região nos últimos anos.

A Renault voltou a escolher Portugal para apre-

sentar internacionalmente um novo modelo, num 

percurso compreendido entre os concelhos de 

Oeiras e Sintra. Assim ao longo de duas semanas, 

mais de 150 jornalistas europeus estiveram na 

Região de Lisboa para descobrir o Renault Master 

Z.E, o novo modelo elétrico da marca. Segundo a 

Renault, a escolha de Portugal para esta apresen-

tação internacional teve em consideração, não só 

a questão sentimental, mas também a excelên-

cia da hotelaria, o clima, a beleza da região, a 

rede viária e a qualidade das infraestruturas do 

país. Esta é a décima vez, em dez anos, que a 

marca privilegia o País para apresentar modelos à 

imprensa internacional, sendo que metade des-

tas ocorreu no distrito de Lisboa. Para além do 

impacto económico resultante do planeamento 

do evento, que demorou vários meses, a visita 

dos profissionais de comunicação é também po-

sitiva para a promoção do País.

Em 2017, a imobiliária RE/MAX registou um au-

mento de investimento estrangeiro em Portugal 

na ordem dos 23% face ao ano anterior, cor-

respondendo a um crescimento do volume de 

transações de 5,5%. O distrito de Lisboa foi o 

que captou maior atenção por parte dos clien-

tes internacionais e, consequentemente, o que 

apresentou mais investimentos, representando 

55,35% das transações registadas durante 2017 

e cerca de 68% do volume de negócios.

A capital portuguesa, considerada em 2017 

como a sétima melhor cidade da Europa para 

investimento imobiliário, pela Emerging Trends 

in Real Estate Europe, é uma das principais res-

ponsáveis pelos investimentos internacionais no 

País, juntamente com os  concelhos vizinhos de 

Cascais, Sintra e Oeiras. 

De modo geral, em Portugal, as apostas mais 

comuns dos investidores estrangeiros são em 

apartamentos T2 e T3 até 400.000 euros e as 

nacionalidades mais presentes nas compras de 

imobiliários são a brasileira e a francesa.

IMOBILIÁRIO

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO CRESCE
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PEIXE EM LISBOA

O MELHOR DA GASTRONOMIA ESTÁ 
DE VOLTA AO PAVILHÃO CARLOS LOPES
O Pavilhão Carlos Lopes volta a ser a casa do Peixe em Lisboa, 
evento gastronómico de referência em que, como o nome indica, 
o peixe é rei. Esta 11.ª edição acontece de 5 a 15 de abril, reunindo 
chefes de renome nacional e internacional cujo talento vai, 
certamente, deixar rendidos os visitantes.

De 5 a 15 de abril, os caminhos dos apreciadores 

da boa mesa vão confluir no Pavilhão Carlos Lopes, 

que, pelo segundo ano consecutivo depois da reabi-

litação, recebe o Peixe em Lisboa, evento que, ano 

após ano, tem sido palco do melhor que se faz em 

Portugal – e não só – na gastronomia associada aos 

sabores do mar. Como habitualmente, é organizado 

pela Associação Turismo de Lisboa, com o apoio da 

Câmara Municipal de Lisboa e produção da DOT Glo-

bal e LGSP Events.

Confirmadas estão já as presenças de chefes de 

renome nacionais e internacionais que têm a opor-

tunidade de dar a conhecer ao público português a 

sua experiência e conhecimento, fatores que os dis-

tinguiram na arte gastronómica e que lhes valeram 

várias distinções ao longo das carreiras, incluindo as 

sempre disputadas estrelas Michelin.

Assim, nesta 11.ª edição marcam presença Ashley 

Palmer-Watts, à frente do Dinner, de Londres, com 

duas estrelas Michelin, um dos mais conceituados 

da Grã-Bretanha; Anthony Genovese, chefe do Il 

Pagliaccio, um dos restaurantes do momento em 

Roma, já com duas estrelas Michelin; Ana Ros, 

eleita Melhor Chefe Feminina do Mundo em 2017 

pelo seu trabalho no restaurante Hisa Franko, na 

zona rural da Eslovénia; Andrew Wong, que assi-

nala a estreia da cozinha chinesa no Peixe em Lis-

boa através de um chefe que ganhou uma estrela 

Michelin para o seu restaurante londrino A. Wong, 

e Iván Domínguez, do restaurante Alborada, na 

Corunha, com uma estrela Michelin e especiali-

zado na chamada Cozinha Atlântica, caracterizada 

por uma fortíssima componente de peixes e ma-

riscos da região. 

O talento nacional está igualmente bem representa-

do. Entre os chefes presentes pontuam nomes con-

sagrados como os de José Avillez, cujo Restaurante 

Belcanto, em Lisboa, é detentor de duas estrelas 

Michelin, e João Rodrigues, do Restaurante Feitoria, 

em Lisboa, que ostenta uma estrela Michelin. Com 

uma carreira claramente em ascensão estão os jo-

vens chefes João Oliveira, do Vista, em Portimão, e 

Tiago Bonito, da Casa da Calçada, em Amarante: em 

comum, têm o facto de terem conquistado a sua 

primeira estrela na última edição do Guia Michelin. 

A chamar igualmente à atenção pelas melhores ra-

zões, também os chefes Vasco Coelho Santos, do 

Em cada edição, o Peixe em Lisboa procura sur-

preender os visitantes e, este ano, não é exce-

ção: assim, entre as novidades destacam-se as 

três esplanadas ao ar livre, localizadas em torno 

do Pavilhão Carlos Lopes e que reúnem mais 

de uma centena de lugares. Nova é também a 

localização do habitual Mercado Gourmet, onde 

os visitantes podem encontrar uma vasta oferta 

de produtos de mercearia fina, azeites, vinhos, 

gelados, chocolates, enchidos, queijos, doçaria 

tradicional, utensílios de cozinha e conservas, 

sem esquecer a indispensável banca de peixe 

fresco: a mudança visa proporcionar uma maior 

fluidez do público e um melhor aproveitamento 

do espaço. Do mesmo modo, o auditório para 

as apresentações dos chefes e outras ativida-

des ganhou amplitude, com uma nova locali-

zação que torna a experiência ainda mais rica.  

Enriquecer a experiência é, aliás, o objetivo da 

organização, que, para isso, contemplou a com-

pra antecipada de bilhetes através da plataforma 

Ticketline, bem como voltou a disponibilizar a 

aplicação mobile, disponível para iOS e Android, 

na qual os visitantes encontram toda a informa-

ção sobre o evento, nomeadamente perfis dos 

chefes e dos restaurantes, com a vantagem de 

poderem personalizar a agenda. Depois de esco-

lhidos os momentos preferidos, é só aproveitar 

o evento, sendo que todo o espaço do recinto 

foi redecorado. Além disso, às sextas e sábados 

voltam as noites com horário prolongado, até à 

1h, a pensar nos mais notívagos. 

Novidades no Peixe 
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HORÁRIO

5 DE ABRIL | 18h00 - 00h00

6 A 14 DE ABRIL | 12h00 - 00h00 

(sextas e sábados aberto até às 01h00)

15 DE ABRIL | 12h00 -18h00

PREÇOS

Crianças até aos 12 anos: gratuito 

Entrada de 1 dia: 15 euros. 

Entrada grupos (5 pessoas, 1 dia): 60 euros

Segunda-feira (dia 9) continua a ser “Dia Eco-

nómico” no Peixe em Lisboa, em que uma en-

trada, no valor de 15 euros/pessoa, confere o 

direito a um consumo de dez euros nos res-

taurantes ao longo de todo o dia. Durante os 

dias de semana, entre as 12h00 e as 15h00, a 

entrada no Peixe em Lisboa dá direito a duas 

degustações de cinco euros.

DIA 5 (QUINTA-FEIRA)

18h00 | Abertura dos restaurantes

DIA 6 (SEXTA-FEIRA)

12h00 | Abertura dos restaurantes

15h00 | Debate Chefes na TV 

Henrique Sá Pessoa, Kiko Martins, Ljubomir 

Stanisic

19h00 | João Oliveira – Restaurante Vista, 

Portimão (uma estrela Michelin)

DIA 7 (SÁBADO)

12h00 | Abertura dos restaurantes

15h30 | Vasco Coelho Santos – Restaurante 

Euskalduna, Porto

18h30 | Tiago Bonito – Restaurante Largo do 

Paço (Hotel Casa da Calçada), Amarante (uma 

estrela Michelin)

DIA 8 (DOMINGO)

12h00 | Abertura dos restaurantes

16h00 | Lisbon Bar Show

18h30 | Ashley Palmer-Watts – Restaurante 

Dinner, Londres (duas estrelas Michelin)

DIA 9 (SEGUNDA-FEIRA)

12h00 | Abertura dos restaurantes

15h00 | Concurso de pataniscas

19h00 | Anthony Genovese – Restaurante Il 

Pagliaccio, Roma (duas estrelas Michelin)

DIA 10 (TERÇA-FEIRA)

12h00 | Abertura dos restaurantes

15h00 | Debate - Restaurantes, agências, 

jornalistas, bloggers e convites

Patrícia Dias (Chef’s Agency); Tiago Pais 

(jornalista freelancer); Sancha Trindade 

(A Cidade na Ponta dos Dedos); Rui Sanches 

(Grupo Multifood)

19h00 | Ana Ros – Restaurante Hisa Fran-

ko, Eslovénia (Melhor Chefe Feminina 2017, 

na lista dos “50 Melhores Restaurantes do 

Mundo”)

DIA 11 (QUARTA-FEIRA)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h00 | Concurso Pastel de Nata

19h00 | Andrew Wong – Restaurante 

A. Wong, Londres (uma estrela Michelin)

DIA 12 (QUINTA-FEIRA)

12h00 | Abertura dos restaurantes

15h00 | Jovens Talentos da Gastronomia

19h00 | José Avillez – Restaurante Belcanto, 

Lisboa (duas estrelas Michelin)

DIA 13 (SEXTA-FEIRA)

12h00 | Abertura dos restaurantes

15h00 | Ciência Viva

19h00 | Iván Domínguez – Restaurante Albo-

rada, Corunha (uma estrela Michelin)

DIA 14 (SÁBADO)

12h00 | Abertura dos restaurantes

15h30 | Diogo Rocha – Restaurante Mesa de 

Lemos, Silgueiros (Viseu)

18h30 | Diogo Noronha – Restaurante Pesca, 

Lisboa

DIA 15 (DOMINGO)

12h00 | Abertura dos restaurantes

15h00 | O Carapau do Adeus

Bertílio Gomes – Restaurante Chapitô à Mesa, 

Lisboa

João Rodrigues – Restaurante Feitoria, Lisboa 

(uma estrela Michelin)

Pedro Almeida – Restaurante Midori, Hotel 

Penha Longa, Sintra

17h00 | Encerramento

Peixe em Lisboa 2018 – de 5 a 15 de abril

Euskalduna, no Porto; Diogo Noronha, do restau-

rante lisboeta Pesca; e Diogo Rocha, que conduz a 

cozinha do Mesa de Lemos, em Viseu, têm lugar 

reservado no Peixe em Lisboa.

Como habitualmente, além das apresentações no 

auditório, o Peixe em Lisboa 2018 dá palco a dez 

restaurantes da região de Lisboa que funcionam 

em permanência, do meio-dia à meia-noite, com 

pratos à base de peixes e mariscos portugueses. 

Este ano são três as estreias: Casa do Bacalhau, res-

taurante temático em que, como o nome indica o 

bacalhau é rei sob a batuta do chefe João Bandeira; 

Loco, cozinha com uma estrela Michelin onde reina 

a criatividade do chefe Alexandre Silva; e Marisca-

dor, liderado pelo chefe Rodrigo Castelo e cujo nome 

também não deixa dúvidas sobre as propostas que 

se levam à mesa. Marcam ainda presença Arola, o 

restaurante do Hotel Penha Longa, em Sintra, que 

leva o apelido do chefe Sergei Arola, detentor de 

uma estrela Michelin; Ibo, onde o chefe João Pedro-

sa cruza sabores lusos e moçambicanos; Kanazawa, 

restaurante japonês do chefe Paulo Morais. O chefe 

Kiko Martins volta a apresentar as suas propostas 

à volta do peixe, como o faz, por exemplo, na Ce-

vicheria; o chefe André Magalhães dá a conhecer 

a sua Taberna Fina; enquanto o chefe Pascal May-

nard partilha o que o inspira no Ritz Four Seasons. O 

Ribamar, de Sesimbra, liderado por Hélder Chagas, 

não podia faltar, sendo, aliás, o único restaurante 

que esteve presente em todas as edições do Peixe 

em Lisboa.

De volta está igualmente o Concurso de Patanis-

cas, presidido por uma figura ímpar no panora-

ma da gastronomia nacional: Maria de Lourdes 

Modesto. Depois do sucesso alcançado na edição 

de 2017, propõe-se encontrar as melhores pata-

niscas cozinhadas à moda lisboeta. Trata-se de 

uma prova cega perante um júri que irá avaliar 

e pontuar as pataniscas, tendo em conta caracte-

rísticas como o “aspeto”, o “sabor e consistência 

do interior”, a “ausência de gorduras” e o “sabor 

global”, numa escala de 0 a 10. O júri elege os 

três melhores classificados, ficando os mesmos 

com acesso automático à final do ano seguinte. 

Regressa, também, o concurso “O Melhor Pastel 

de Nata”, estando ainda previsto, ao longo de 

todos os dias do evento, um vasto programa de 

tertúlias, harmonizações enogastronómicas e ses-

sões de showcooking.

Mais uma vez, em colaboração com a Ciência Viva 

e a Docapesca, decorrem sessões dedicadas à pes-

ca sustentável e ao consumo de espécies que não 

correm riscos de extinção, com destaque para o ca-

rapau. E, neste contexto, no último dia do evento, 

realiza-se uma apresentação por parte dos concei-

tuados chefes Bertílio Gomes, do Chapitô à Mesa; 

João Rodrigues, do Feitoria, e Pedro Almeida, do 

Midori, no Hotel Penha Longa. Todos eles vão confe-

cionar receitas de carapau que o público terá depois 

a oportunidade de provar. 



T  | Tendências

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

14

DESAFIOS PARA  O SETOR DAS VIAGENS

O MOBILE É A PALAVRA 
DE ORDEM PARA 2018
O mundo está cada vez mais digital e viajar por ele 
também. Não se trata de viagens virtuais, mas sim de todo 
o processo que envolve a decisão de viajar. O digital trouxe 
rapidez, facilidade e comodidade a situações como  
a compra de voo, o aluguer de carros ou hotéis, e por isso  
– e muito mais – em 2018, o mobile é imperativo.

Mobile é a palavra de ordem para o ano 2018 

no setor das viagens. Quem o diz é a Travelport, 

plataforma especializada no comércio de via-

gens, num relatório que contém as tendências 

de viagens para este ano. O documento, dispo-

nível em ebook, tem como objetivo apresentar 

os pontos nos quais a indústria se deve focar em 

2018 e explicar as tendências de comportamen-

to que vão ter impacto no mercado nacional e 

internacional. Para desenvolver o estudo foram 

realizadas entrevistas a líderes de opinião, a 55 

especialistas no setor do turismo de cinco conti-

nentes e questionários a cerca de mil viajantes 

por todo o mundo.

APLICAÇÕES

O mobile está no centro do envolvimento do 

cliente com as marcas, muito devido às aplica-

ções para smartphone. Em 2017, foram feitos 

197 mil milhões de downloads de aplicações, 

que contrastam com os 149 mil milhões de 2016. 

No futuro, prevê-se um aumento ainda mais sig-

nificativo. As previsões para 2021 apontam para 

os 352 mil milhões downloads. Em relação aos 

viajantes, pesquisas recentes da Travelport Digi-

tal revelam que 82% descarregaram tantas ou 

mais aplicações em 2017, comparativamente a 

2016. “As aplicações não morreram no último 

ano e não estarão mortas em 2018, nem em 

2019, mas estas estão a tornar-se cada vez mais 

num nicho da jornada digital, uma jornada que é 

agora multi touchpoint e agora, mais que nunca, 

multiplataforma”, refere Glenville Morris, diretor 

de Produto, Consulting e Digital Insights.

 

TUDO EM UM

As marcas têm na internet uma oportunidade de 

se envolver com os clientes e 2018 vai acelerar 

essa tendência. As necessidades dos viajantes 

têm vindo a alterar-se e a diversificar-se e, por 

isso, as empresas têm de estar conscienciali-

zadas para o facto de terem de se adaptar aos 

clientes. São os viajantes quem escolhe a forma 

como comunicam com a marca, e não o inver-

so. As empresas podem acompanhar o ciclo de 

procura e de compra dos seus clientes, mas têm 

agora de incorporar novas ferramentas nos seus 

pontos de contacto, para poderem responder- 

-lhes eficazmente. Assim, a presença em múlti-

plas plataformas é imperativa para proporcionar 

uma melhor experiência aos viajantes. Quando 

um cliente tentar interagir com uma marca onli-

ne, tem de conseguir fazê-lo da forma que mais 

lhe convier e, consequentemente, a marca terá 

de estar lá. 

Olhando para as tendências através de outro 

prisma, sobressai a crescente presença de apli-

cações “tudo em um”, ou seja, a combinação de 

dados dos segmentos, como hotéis, aluguer de 

carro, voos, entre outros, com o itinerário do via-

jante. Aqui, o futuro passa por proporcionar aos 
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VOICE SEARCH 
- FALAR PARA PESQUISAR 

A Travelport revela que os viajantes estão a iniciar 

uma caminhada em que se sentem mais confortá-

veis a conversar com robots e assistentes virtuais. 

No estudo 23% dos viajantes inquiridos indica 

já ter recorrido à pesquisa através da voz, voice 

search, para comprar uma viagem. Relativamente 

às marcas, 31% revela que vai investir, em 2018, 

na tecnologia de voz. A verdade é que, em média, 

um adulto consegue dizer 150 palavras por minu-

to, enquanto, durante o mesmo período de tempo, 

consegue apenas escrever 40. Esta situação, aliada 

à facilidade e simplicidade da oralidade, tornam este 

aumento previsível. “As pessoas falam muitas ve-

zes no voice search como sendo algo futurista que 

pode (ou não) demorar – a realidade é que esse é 

o futuro, estamos agora a viver num mundo onde o 

voice search é omnipresente”, afirma Phoebe Colli-

son, analista de Insights Digitais na Traveport Digital. 

O estudo da Travelport aponta ainda para a elimi-

nação de conflitos entre o viajante e a empresa, 

conseguida através da melhoria e do aumento de 

ferramentas de personalização.  Ao longo no ano, 

o moblie irá desempenhar um papel fundamental 

na experiência do viajante, por permitir às marcas a 

oferta proativa de um serviço sem condicionalismos.

NOVAS FORMAS 
DE PAGAMENTO

Os pagamentos online através de smartphones 

não são uma novidade, mas estão cada vez mais 

presentes no dia a dia das pessoas. A possibilidade 

de comprar uma viagem em qualquer altura e em 

qualquer lugar também não é nova, mas tem-se 

revelado mais fácil, intuitiva e segura. Verifica-se 

ainda que a conveniência do pagamento a partir de 

um único clique terá um impacto cada vez mais sig-

nificativo, pelo facto de criar menos oportunidades 

do viajante desistir da compra. Este ano vai também 

espoletar fenómeno de blockchain, ou de economia 

de partilha. Esta situação deve-se ao facto de ser 

uma opção instantânea que acarreta menos taxas, 

que envolve pagamentos sem mediação, feitos 

quase automaticamente, através de moedas oficiais 

ou virtuais. Com o potencial de agilizar pagamentos, 

a blockchain permite, simultaneamente, melhorar a 

experiência do cliente e aumentar a segurança dos 

dados. Neste sentido, 43% das marcas de viagens 

que participaram no estudo da Travelport indicaram 

estar a explorar o uso desta ferramenta. “Quer gos-

temos ou não, as carteiras digitais, os pagamentos 

através do telemóvel e os pedidos dos consumi-

dores estão a direcionar-nos para um mundo sem 

dinheiro, e com o surgimento de tecnologias como 

o blockhain, a velocidade dessa transição irá ser 

apenas mais rápida”, refere Eric Booth, gestor de 

Marketing de Produto na Travelport Digital.

viajantes a possibilidade de gerenciarem a sua 

própria experiência da forma mais fácil possível.

TEMPO, LOCALIZAÇÃO 
E CONTEXTO

A inteligência artificial tem ganho destaque nos 

últimos anos e a sua aplicação em diversas áreas 

tem-se revelado um sucesso, dois exemplos disso 

são feeds de notícias personalizados e os carros 

autónomos. No que respeita às marcas de viagens, 

estas têm na inteligência artificial a possibilidade e 

a capacidade de segmentar os clientes, oferecer 

serviços que sejam relevantes para estes e de me-

lhorar as taxas de conversão. Para que as empre-

sas consigam explorar e potenciar estas situações, 

devem primeiramente conhecer bem os clientes, 

utilizando três critérios: o tempo, a localização e o 

contexto. Neste âmbito, o smartphone é a principal 

fonte de dados, uma vez que todas as pessoas o 

têm e o levam consigo para todo o lado.

A presença 
em múltiplas 
plataformas é 
imperativa para 
proporcionar uma 
melhor experiência 
aos viajantes

POLAROIDS  
DE UM AÇORIANO EM LISBOA
Lembro-me bem, o ritual era regular. Entre as 

duas e as quatro da manhã lá ia o escriba num 

impulso, pouco importava a estação do ano. A 

ressaca do mar açoriano e as saudades vulcâni-

cas de casa transportavam-me, e ao maço de ci-

garros, para um qualquer recanto das margens 

do Tejo. O rio como sucedâneo, nos dias piores, 

metadona para o vício do Oceano Atlântico. Um 

cigarro à chuva e a imaginação fazia o resto do 

trabalho, incluindo palavras de mãe: agasalhar. 

Outra vez, estudante ainda, num fim de tarde no 

Adamastor, e o desabafo inesquecível de um amigo 

alfacinha: “Se fosse possível engarrafar a luz de Lis-

boa, estaria rico”. Ver pelos olhos de Wim Wenders 

nas esquinas e ruelas dos bairros típicos. Aquela 

etapa do caminho, na passagem dos vinte para os 

trinta, em que bati casas de fado como um sedento 

turista recém-divorciado. Os meses sem carta de 

condução e a redescoberta a pé de uma capital 

que, afinal, ia muito para além dos segundos anda-

res do costume. Fazer um amigo para sempre em 

pleno Terreiro do Paço, num dia passado a conduzir 

casting a 5 historiadores para um futuro programa 

da RTP. Sentir-me velho pela primeira vez, há coi-

sa de dois anos, na última vez que fui ao Bairro 

Alto noturno. Saber-me, enfim, adotado pela cidade 

quando expliquei, tintim por tintim, a um casal bel-

ga como ir da Avenida da Liberdade para a Graça. 

Ter um sítio “meu” há mais de meia vida. O Snob, 

na Rua do Século, frequentado desde os 19 anos. 

O sempiterno bife até às 3 da manhã, as centenas 

de páginas que lá escrevi, as bebedeiras suaves re-

gadas em tertúlias de horas perdidas com todos os 

amigos - porque é pura e simplesmente obrigatório 

levá-los lá. Voltar, sempre, e sem ressentimentos, 

aos sítios onde já fui feliz, mesmo quando habita-

dos por risonhos fantasmas do passado. Reencon-

trar a agora fulgurante Lisboa oriental através de 

um poema antigo do meu irmão. A ingenuidade 

do entusiasmo com as montras e portas novas da 

cidade, o cinismo perante uma quiçá excessiva 

gentrificação. Um orgulho juvenil por constatar Lx 

nos píncaros da moda mundial, um receio maduro 

do porvir. Lisboa, obrigado por seres nossa neste 

empréstimo de ossos.

Luís Filipe Borges
Guionista e comediante

Visão  | V
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A DIVERSIDADE CULTURAL 
DE PORTUGAL E DO MUNDO 
ENTRE BELÉM E O RESTELO
O Museu Nacional de Etnologia e o Museu de Arte Popular, 
reunidos numa única entidade, são guardiões de um valioso 
espólio composto por mais de 50.000 peças que, cada uma à sua 
maneira, contam vidas, usos e costumes de Portugal e do Mundo. 
O antropólogo Paulo Costa é diretor de ambos.

PAULO COSTA
DIRETOR DO MUSEU 
NACIONAL DE ETNOLOGIA 
E DO MUSEU DE ARTE 
POPULAR

E
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O Museu de Arte 
Popular reveste- 
-se, acima de 
tudo, de carácter 
emblemático, 
pelo espaço que 
ocupa na área 
monumental 
de Belém, por se 
constituir 
como lugar 
de memória 
da cidade

Como apresenta o Museu Nacio-

nal de Etnologia?

O Museu Nacional de Etnologia 

(MNE) foi fundado em 1965 e en-

contra-se instalado no Restelo, num 

edifício de arquitetura modernis-

ta, inaugurado em 1976. Trata-se, 

aliás, do primeiro museu nacional 

instalado num edifício propositada-

mente concebido e construído para 

desempenhar funções museológi-

cas. O MNE tem uma área total de 

13.500 m2, encontrando-se o mu-

seu propriamente dito envolvido 

por um amplo jardim, em particular 

no alçado voltado ao Tejo, perma-

nentemente aberto ao público, que 

constitui um dos principais espaços 

verdes do Restelo. 

O edifício do museu foi concebido 

como uma grande caixa forte para 

conservação e divulgação do seu pa-

trimónio. Nos pisos acima do solo fun-

cionam os espaços públicos, a exposi-

ção permanente e duas das três salas 

para exposições temporárias, a loja/ 

/livraria, a cafetaria, junto ao jardim 

interior, o seu grande auditório, as sa-

las de serviços educativos e a bibliote-

ca/mediateca, de referência nacional 

na área da Antropologia e da Museo-

logia Etnográfica, assim como gabine-

tes de trabalho e espaços de arquivo. 

Os pisos inferiores, abaixo do solo, são 

ocupados pelas reservas, nas quais, 

em cerca de 2.500 m2, se conservam 

as coleções do MNE e do MAP. É aqui 

que o público tem a possibilidade de 

conhecer duas preciosidades únicas 

no nosso País, pois duas destas re-

servas, que consistem em espaços 

geralmente interditos ao público em 

geral, são visitáveis em permanência, 

mediante marcação prévia e acom-

panhamento dos serviços educativos 

do museu. Nestas reservas visitáveis 

encontram-se reunidas algumas das 

mais importantes coleções do museu. 

Nas Galerias da Vida Rural encontram- 

-se acessíveis as coleções do MNE e 

do MAP que nos revelam o passado 

recente da população agrícola do País; 

nas Galerias da Amazónia reúnem- 

-se peças representativas de cerca de 

40 povos amazónicos, do Brasil e de 

países limítrofes, que constituem uma 

das maiores coleções do seu género 

na Europa.

É também neste edifício que se en-

contram salvaguardados meio milhão 

espécimes patrimoniais do MNE/ 

/MAP, incluindo os seus diversos fun-

dos de arquivos fotográfico, fílmico, 

sonoro e de desenho etnográfico, cuja 

preservação, digitalização e disponibi-

lização ao público o Museu promove 

de forma sistemática. 

O MNE é responsável pelo patrimó-

nio etnográfico de maior relevância 

a nível nacional, num total de cerca 

de meio milhão de espécimes, re-

partidos entre as suas coleções etno-

gráficas, o seu património fotográfico, 

que soma mais de 330.000 imagens, 

o seu património sonoro, em que se 

incluem as recolhas de Michel Giaco-

metti e de Ernesto Veiga de Oliveira, 

e o seu património fílmico, que tem 

vindo a ser objeto de preservação e 

divulgação no âmbito de uma parce-

ria com a Cinemateca Portuguesa.

E como apresenta o Museu de Arte 

Popular?

O Museu de Arte Popular reveste-se, 

acima de tudo, de carácter emble-

mático, pelo espaço que ocupa na 

área monumental de Belém, por se 

constituir como lugar de memória da 

cidade, pois consiste num dos poucos 

exemplares de arquitetura efémera 

sobreviventes da Exposição do Mundo 

Português. 

O edifício, que foi classificado como 

Monumento de Interesse Público em 

2012, resulta dos projetos dos arquite-

tos Veloso Reis Camelo, que desenhou 

o edifício para a exposição de 1940, e 

Jorge Segurado, que procedeu à sua 

adaptação a museu. Nota também 

para as pinturas murais da autoria 

de Estrela Faria, Eduardo Anahory, 

Manuel Lapa, Paulo Ferreira e Tomás 

de Melo, que intervieram nas salas 

do edifício para a sua utilização como 

museu em 1948. 

Por outro lado, o edifício constitui um 

lugar de memória do país, pois reme-

te-nos diretamente para o período 

do Estado Novo e para um dos seus 

protagonistas, António Ferro, ideólogo 

do regime a quem se deveu quer a 

adaptação do edifício a museu e, 

inclusivamente, a escolha do nome 

para este, quer a realização, a partir 

dos anos 30, das exposições de pro-

paganda realizadas no exterior do 

país, que motivaram a reunião de al-

guns dos principais acervos posterior-

mente incorporados no Museu.  

O MAP é também um lugar marca-

do pelos paradoxos que assinalaram 

parte significativa da sua história. 

Desde cedo, o museu revelou não 

dispor das condições indispensáveis à 

conservação das suas coleções. Estas 

condições agudizaram-se nas últimas 

décadas do século XX e culminaram 

no colapso da cobertura de uma das 

suas salas em 1999.

A história do museu assumiu particu-

lar turbulência a partir de 2006, ano 

em que, em plena fase de profundas 

obras no edifício, uma decisão minis-

terial anunciou a extinção do MAP e 

procedeu ao depósito da totalidade 

do seu acervo no Museu Nacional 

de Etnologia. Este realizou então 

“Lisboa é, como felizmente 

todos temos constatado nos 

últimos anos, um destino de 

excelência, e não apenas como 

destino turístico, ocasional, 

mas também como lugar de 

crescente cosmopolitismo, que 

motiva, inclusive, a fixação de 

profissionais de áreas diversas”, 

afirma Paulo Costa. “A oferta 

cultural qualificada desempe-

nha, evidentemente, como em 

qualquer grande cidade euro-

peia, e não me refiro apenas 

às capitais, um papel absolu-

tamente decisivo. E, como tal, 

parece-me ser decisivo que 

esta conjuntura absolutamente 

extraordinária para o turismo 

constitua também o momen-

to para reforçar a atratividade 

dessa mesma oferta cultural, 

através do reinvestimento no 

património, e concretamente 

nos museus que todos os dias 

trabalham pela salvaguarda e 

valorização do património mu-

seológico de maior relevância 

nacional. Como é precisamente 

o caso deste museu”, sublinha.

Destino cultural desafiante
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uma profunda operação de limpeza 

e inventário dessas coleções e pas-

sou a assegurar a sua salvaguarda 

e gestão. Em 2010, foi revertida a 

decisão de extinção do MAP e, logo 

após essa decisão e o fim das obras 

iniciadas em 2003, o museu reabriu 

parcialmente ao público. Porém, em 

2012, o MAP e o Museu Nacional de 

Etnologia passaram a constituir uma 

única entidade museológica e, em 

resultado do fim da programação 

desenhada nesse curto período, em 

2014 voltou a encerrar ao público.

A ORIGEM 
DOS ESPÓLIOS 

Em que consiste o espólio de 

cada um dos Museus? 

O Museu Nacional de Etnologia 

possui acervos muito diversos. 

Além das suas coleções etnográfi-

cas, com um total de 40.000 peças, 

possui os mais importantes arqui-

vos etnográficos e a mais relevante 

biblioteca na área da etnografia 

em Portugal. As suas coleções são 

representativas de povos muito di-

versos de África, da Ásia e da Amé-

rica do Sul, sendo igualmente fun-

damental referir as suas coleções 

relativas a Portugal, constituídas 

nas décadas de 1960/1970 pela 

equipa fundadora do museu. 

As coleções do Museu de Arte Po-

pular somam um total de 11.600 

peças e são ilustrativas, em exclu-

sivo, de alguns dos setores emble-

máticos da cultura material popular 

portuguesa. Estas coleções foram 

reunidas, na maioria, nas décadas 

de 1930 e 1940, no âmbito de 

exposições de propaganda promo-

vidas pelo Estado Novo e diferen-

ciam-se largamente das coleções 

portuguesas do MNE pelo facto de 

a sua constituição ter obedecido a 

critérios predominantemente esté-

ticos, ao contrário das coleções do 

MNE, que resultaram na sua grande 

maioria de um programa científico 

e de um profundo conhecimento 

do país. Acresce que, do ponto de 

vista museológico e antropológico, 

as coleções do MNE são inequivo-

camente de maior relevância por 

consistirem em objetos “etnográ-

ficos” propriamente ditos, isto é, 

objetos que nos mostram as mar-

cas do seu uso nas mais diversas 

aldeias de norte a sul do País e nas 

ilhas. 

As coleções do Museu de Arte Popu-

lar são, regra geral, muito distintas, 

dada a evidência que parte expres-

Os públicos de ambos os 

polos do museu são consi-

deravelmente distintos. No 

caso do polo do MAP, em 

2017 o público estrangeiro 

representou cerca de 75% 

do total. No do MNE, suce-

deu o inverso e, dos mais de 

31 mil visitantes recebidos 

cerca de 85% eram públicos 

nacionais. O polo do MAP 

beneficia, naturalmente, dos 

públicos que circulam na 

área monumental de Belém 

e da sua ampla e diversifi-

cada oferta cultural, lúdica e 

mesmo gastronómica. Pelo 

contrário, em virtude da sua 

localização no Bairro do Res-

telo, de cariz residencial, e 

do seu afastamento, ainda 

que de poucos quilómetros, 

da zona de Belém, o Museu 

Nacional de Etnologia não 

possui as mesmas condições 

de base de atratividade. 

Públicos distintos

O MNE é 
responsável 
pelo património 
etnográfico de 
maior relevância 
a nível nacional, 
num total de 
cerca de meio 
milhão de 
espécimes
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siva dos seus objetos foi comprada 

diretamente em feiras, ou encomen-

dada a artesãos, e não possui as mar-

cas do uso necessárias para poderem 

ser considerados como objetos etno-

gráficos de pleno direito. Finalmente, 

a constituição das coleções do MAP 

resultou de um programa elaborado 

pelo próprio serviço responsável pela 

propaganda do Estado Novo e não, 

ao contrário das coleções do MNE, 

de um programa de interrogação e 

produção de conhecimento científico 

sobre o País.

Quais são as peças que destaca 

em cada um dos museus? 

No caso do MAP, destaco uma más-

cara que o etnógrafo D. Sebastião 

As coleções 
do MNE são 
inequivocamente 
de maior 
relevância por 
consistirem 
em objetos 
“etnográficos” 
propriamente 
ditos

Pessanha recolheu em Grijó de 

Parada, no concelho de Bragança. 

Trata-se de um fantástico exemplar 

das máscaras de Trás-os-Montes, 

quer pela sua antiguidade, pois 

data do século XIX, quer por se 

tratar de um objeto efetivamente 

etnográfico, que completa a mais 

importante coleção deste tipo de 

máscaras em Portugal, que perten-

ce ao MNE e foi reunida por Ben-

jamim Pereira, um dos fundadores 

deste museu. 

No caso do Museu Nacional de Et-

nologia, é praticamente impossível 

escolher quais as coleções a des-

tacar. Mas saliento, por um lado, 

a fantástica coleção de Máscaras 

e Marionetas do Mali apresentada 
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na Exposição Permanente. Trata-se 

de uma coleção doada pelo cole-

cionador Francisco Capelo, e uma 

das mais recentes aquisições do 

museu que nos revela a fulgurância 

e a vitalidade de rituais e expres-

sões artísticas tradicionais que em 

anos recentes têm sido ameaçados 

pelo crescente fundamentalismo 

islâmico naquele país de África. Por 

outro lado, refiro a pequena, mas 

fantástica coleção apresentada na 

exposição “De Regresso à Luz: Es-

culturas Orientais em Depósito da 

Coleção de Victor Bandeira”. Esta 

exposição apresenta um conjun-

to de peças que foram recolhidas 

propositadamente para as coleções 

asiáticas do MNE e que têm esta-

do em depósito nas reservas do 

museu há 40 anos. Esta exposição 

temporária, que pode ser visitada 

até ao dia 30 de abril, constitui, por 

um lado, um gesto de homena-

gem a Victor Bandeira, pelo papel 

que desempenhou na história do 

museu, para o qual recolheu mais 

de 5.000 objetos. Por outro lado, 

a exposição constitui também o 

pretexto para que as peças aí apre-

sentadas possam ser adquiridas 

para integrar de pleno direito as 

coleções do museu. Este processo 

iniciou-se em finais de 2017, com 

recursos da Direção-Geral do Pa-

trimónio Cultural, mas esperamos 

poder encontrar uma entidade que 

pretenda ser mecenas para a aqui-

sição de duas das principais peças 

deste conjunto, duas esculturas de 

Buda notáveis, para que possa ser 

honrado um compromisso assumi-

do com o colecionador há mais de 

40 anos. Aproveito, pois, para aqui 

deixar o repto a potenciais mece-

nas que pretendam colaborar com 

o museu para este fim.

Os dois museus complemen-

tam-se? 

Os dois museus, reunidos numa 

única entidade, formalmente des-

de 2012 e na prática desde 2016, 

complementam-se em três senti-

dos distintos. Em primeiro lugar, as 

pela equipa fundadora do MNE. A 

informação produzida pelo MNE é 

de capital importância para que, 

progressivamente, se possa docu-

mentar com maior rigor a coleção 

do MAP. Este é um processo que já 

iniciámos para duas pequenas cole-

ções, mas cuja prossecução depen-

de do reforço da equipa do museu. 

Um dos flagrantes exemplos da re-

levância do acervo do MNE para a 

devida documentação das coleções 

do MAP é constituído pela bibliote-

ca deste último. Ao longo de 2017, 

o museu procedeu ao tratamento 

integral e publicação em linha do 

catálogo da biblioteca do MAP, ten-

do sido verificado neste processo 

que grande parte das suas obras é 

A informação 
produzida pelo 
MNE é de capital 
importância 
para que, 
progressivamente, 
se possa 
documentar com 
maior rigor a 
coleção do MAP

coleções do MAP, concretamente 

as coleções análogas às do MNE, 

como por exemplo as de figura-

do de diversos centros cerâmicos, 

antecedem cronologicamente aos 

do MNE, ainda que, como referi, 

tenham sido reunidas com critérios 

e objetivos distintos das coleções 

do MNE e, como tal, dispomos de 

muito menos informação sobre as 

coleções do MAP do que sobre as 

do MNE. 

Em segundo lugar, pelo facto de 

as coleções portuguesas do MNE 

estarem muito bem documenta-

das, não apenas pela informação 

reunida por ocasião da recolha de 

cada peça, mas em particular pelos 

fundos documentais constituídos 
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extrínseca à Etnografia Portuguesa 

e não tem relação direta com as 

coleções do MAP, pelo que para a 

documentação destas coleções de-

verá recorrer-se aos diversos fun-

dos da biblioteca do MNE. 

Finalmente, as coleções do MNE e 

do MAP complementam-se no sen-

tido em que as coleções do MAP 

integram diversos exemplares ou 

conjuntos de modelos, miniaturas 

e reproduções, que frequente-

mente constituíam parte integran-

te dos acervos ou das estratégias 

expositivas de muitos museus et-

nográficos. Não se trata de objetos 

etnográficos, mas são testemunhos 

para a história da museografia et-

nográfica.

REABERTURA MARCA 
UM NOVO CICLO

Disse, na reabertura do MAP, 

que se iniciava um novo ciclo. 

Em que consiste? 

Sim, em dezembro de 2016, afir-

mei que a reabertura ao público do 

Museu de Arte Popular configurava 

um novo ciclo, de articulação entre 

o MAP e o MNE, pois já no passado 

o projeto de reunião de ambas as 

instituições numa única entidade 

museológica fora tentado várias 

vezes, mas só agora concretizado. 

Da primeira vez, em 1979, o MNE 

e o MAP foram reunidos apenas 

formalmente numa nova entida-

de, que recebeu a designação de 

“Instituto/Museu Nacional de Et-

nologia”, na qual eram também 

integradas as coleções etnográficas 

do Museu Nacional de Arqueologia, 

uma vez que desde a primeira me-

tade do século XX este último se ti-

nha efetivamente especializado na 

área da arqueologia. No entanto, 

essa primeira reunião do MNE e do 

MAP nunca veio a concretizar-se. 

Da segunda vez, o MNE e o MAP 

estiveram reunidos por um curto 

período, entre 1997 e 1998. Mas 

tratou-se também de uma mera 

reunião formal, pois o MAP, que 

então recebeu a designação for-

mal de “Núcleo de Arte Popular 

do Museu Nacional de Etnologia”, 

e o MNE não desenvolveram nesse 

período qualquer ação concertada. 

Nesse segundo ciclo, os museus 

prosseguiram de forma indepen-

dente, com equipas distintas, 

programações autónomas e não 

foram objeto de qualquer atuação 

conjunta.

A possibilidade deste terceiro ci-

clo de articulação entre o MNE e o 

MAP inaugurou-se em 2012, com 

a criação da Direção-Geral do Pa-

trimónio Cultural e a reunião de 

ambos os museus numa única en-

tidade orgânica, designada “Museu 

Nacional de Etnologia/ Museu de 

Arte Popular”. Em curso apenas 

desde 2016, este terceiro ciclo de 

reunião do MNE/MAP é suportado 

por uma missão e objetivos únicos, 

carateriza-se pela atuação integra-

da sobre todos os espécimes patri-

moniais de que o museu assegura 

a gestão e salvaguarda, num total 

de cerca de meio milhão de items, 

e é desenvolvido por uma única 

equipa em ambos os edifícios, ou 

polos, pelos quais se reparte a ati-

vidade do museu. 

O Museu Nacional de Etnologia 

é indissociável da história da 

antropologia portuguesa. Quer 

comentar esta frase?

A frase é do Professor Joaquim Pais 

de Brito, que dirigiu o MNE entre 

1993 e 2015, e sintetiza, de for-

ma feliz, uma das dimensões mais 

relevantes sobre a história deste 

museu. De facto, foi a equipa fun-

dadora do museu que, em pleno 

Estado Novo, e em absoluta rotura 

com o tipo de etnografia então pre-

dominante, introduziu em Portugal 

a prática antropológica em moldes 

modernos, tendo sido igualmen-

te responsável pela introdução da 

Antropologia no ensino superior.  

A mesma equipa que introduziu a 

moderna antropologia em Portugal 

e que concebeu e organizou o MNE 

considerou necessário fazer deste 

um museu “universalista”, multi-

cultural, diríamos hoje, que coloca 

em igual plano de importância as 

culturas tradicionais do País e as 

dos restantes países aqui represen-

tados. Orientado por este concei-

to, o MNE rompeu com a tradição 

então vigente nos restantes países 

da Europa, que, perpetuando ideo-

logias nacionalistas e colonialistas, 

separavam os dois tipos de culturas 

em distintos museus nacionais. 

No MNE encontram-se representa-

dos mais de 380 povos e culturas, 

de 80 países, dos cinco continen-

tes, e é esta enorme diversidade 

cultural que constituiu um dos prin-

cipais atrativos do museu e que o 

torna único no panorama nacional. 

Como se carateriza a Exposição 

Permanente? E no que se refere 

a exposições temporárias?

A Exposição Permanente é cons-

tituída por sete núcleos que apre-

sentam uma seleção de cerca de 

280 peças das coleções do Museu 

Nacional de Etnologia. Um destes 

núcleos ocupa uma vitrine com 30 

metros, na qual, com recurso a pe-

E é esta enorme 
diversidade 
cultural que 
constituiu um 
dos principais 
atrativos do 
museu e que 
o torna único 
no panorama 
nacional
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quenos objetos e vídeos, se conta a 

história do museu e o modo como 

a sua equipa fundadora foi decisi-

va na produção do conhecimento 

sobre o País. Os restantes núcleos 

são dedicados a coleções africanas, 

como a de Máscaras e Marionetas 

do Mali, que já referi, e duas cole-

ções recolhidas em Angola, a par 

de uma seleção de peças das nos-

sas coleções de Teatro de Sombras 

da Indonésia e seleções de peças 

das coleções portuguesas. 

Além da sala de Exposição Perma-

nente, o MNE dispõe também de 

outras três salas, utilizadas exclusiva-

mente para exposições temporárias 

que diversificam a oferta, quer com 

exposições organizadas pelo museu, 

como a exposição “De Regresso à 

Luz: Esculturas Orientais em Depósito 

da Coleção de Victor Bandeira”, quer 

com exposições produzidas exter-

namente, que o museu acolhe, ou 

ainda outras desenvolvidas em co-

laboração, como, por exemplo, uma 

exposição que inaugurará no dia 18 

de maio e que resultará de residên-

cias artísticas atualmente em curso 

sobre coleções do museu.

DIRETOR 
DE DOIS MUSEUS

Os dois museus estão integra-

dos no Circuito Turístico Belém 

Monumental, criado em se-

tembro do ano passado pela 

Associação Turismo de Lisboa. 

Qual o balanço que faz desta 

iniciativa?

O balanço, apesar do pouco tempo 

decorrido, é positivo e muito im-

portante para o polo do MNE, dado 

não beneficiar da centralidade da 

área monumental de Belém. E 

certamente que, dentro em breve, 

com o incremento de públicos ca-

raterístico da primavera e verão, o 

MNE poderá beneficiar ainda mais 

desta importante iniciativa da As-

sociação Turismo de Lisboa. 

Quais são os principais desafios 

de ser diretor de dois museus?

Os desafios são diversos e resul-

tam de múltiplos fatores. Talvez 

o maior dos desafios resulte da 

reduzidíssima dimensão da equi-

pa de que o museu dispõe, e que 

tem de assegurar, por um lado, as 

diversas frentes de maior visibili-

dade pública, como o acesso aos 

espaços expositivos ou o funciona-

mento de serviços como o Serviço 

Educativo e a biblioteca. Por outro 

lado, é também a esta equipa que 

compete assegurar as inúmeras 

frentes de trabalho quotidiano 

em que se traduz diariamente a 

atividade do museu, como a sal-

vaguarda, gestão e digitalização 

das coleções e dos arquivos, as-

sim como a preparação de novas 

No MAP, paralelamente à ex-

posição “ESCHER”, que tem tido 

uma enorme adesão do públi-

co e que continuará até maio, 

será possível ver, a breve prazo, 

a exposição “Agricultura Lusita-

na”, que nos transportará para 

o território das Aldeias do Xisto, 

e que mostrará o resultado de 

uma estratégia de valorização 

do património rural, no qual 

salvaguarda e inovação assu-

mem idêntico protagonismo. 

Esta exposição, segundo Paulo 

Costa, constituirá também, no 

âmbito deste Ano Europeu do 

Património Cultural, a âncora 

para a realização no MAP de 

diversas iniciativas relativas ao 

artesanato, com destaque para 

as “Oficinas de Primavera”, 

oferta educativa do museu que 

permitirá ao público a experi-

mentação e aprendizagem de 

técnicas tradicionais nas áreas 

de cestaria, fiação, olaria, tece-

lagem, tinturaria e tapeçaria, 

com a colaboração de artesãs 

especializadas. 

No MNE, prossegue, destaque 

para a exposição “Uma Vida 

Dura. Jasper Morrison. O olhar 

de um designer sobre a Cole-

ção do Museu”, que ocupará 

a maior sala de exposições 

e que resulta de um projeto 

daquele conceituado desig-

ner britânico desenvolvido 

em colaboração com o MNE. 

“A exposição, que contamos 

inaugurar até junho, apresen-

tará ao público 200 objetos do 

MNE e do MAP alusivos à vida 

rural em Portugal, seleciona-

dos por Jasper Morrison pelo 

caráter exemplar de ´design 

no seu estado mais puro´”, 

refere. Para o final do ano, 

destaque, ainda, para uma 

exposição dedicada ao etno-

musicólogo Vergílio Pereira e 

que culminará a digitalização 

do seu arquivo pessoal, per-

tencente ao MNE. Acresce a 

oportunidade única de o pú-

blico assistir à peça de teatro 

“Cartas do Novo Mundo”, que 

se realiza mensalmente nas 

reservas visitáveis dedicadas 

aos povos da Amazónia.

Novidades da programação

exposições, edições e de todas 

as atividades que convergem na 

programação anual do museu, tais 

como conferências, colóquios. É 

também neste plano do trabalho 

interno permanente do museu 

que se inclui a necessidade de res-

posta, em tempo útil, às inúmeras 

solicitações externas de que é ob-

jeto diariamente, em particular no 

que respeita a pedidos de acesso 

aos seus vários acervos, para os 

mais diversos fins, e que nos últi-

mos anos têm vindo a crescer de 

forma muito significativa. Tratan-

do-se de um desafio para a equipa 

do museu assegurar a resposta a 

todas estas frentes, é, contudo, um 

enorme privilégio poder trabalhar 

neste lugar do património e da 

cultura, por tudo o que o museu 

representa.
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A cidade, que ao longo dos últimos anos se tem 

tornado uma visita obrigatória, marca aqueles que 

a vistam por diversos fatores, que vão desde a sua 

arquitetura impressionante, aos miradouros, mu-

seus, castelos, bairros, passam pelo Tejo, pelo bom 

tempo e vão até à gastronomia. A jornalista do 

Independent Kate Smith revela a sua experiência 

com a comida portuguesa, obtida durante a sua vi-

sita à capital e que começou pelos pastéis de nata. 

“Logo que o avião tocou no chão, os meus pensa-

mentos dirigem-se diretamente ao ícone da pas-

telaria portuguesa – os famosos pastéis de nata”, 

revela. A primeira paragem foi no Bairro Alto, na 

Manteigaria, onde provou “os aromas atraentes de 

um creme de ovo cozido, suavemente entrelaçado 

com uma subtil especiaria de canela”. A experiên-

cia de ver e acompanhar a confeção dos pastéis 

no local encantou a jornalista. Depois de repostos 

os níveis de açúcar, foi hora de provar algo mais 

salgado. Para Kate Smith, escolher o que comer e 

onde foi um problema devido às muitas tentações 

gastronómicas que se encontram em qualquer rua 

que se atravesse em Lisboa, desde a comida mais 

tradicional até aos sabores internacionais. Depois 

de muita indecisão, a escolha incidiu no restauran-

te La Bottega Piadina, onde provou as piadinhas e 

adorou os pães folhados italianos, frescos e reple-

tos de mozarela, parmesão, pesto e azeitonas. De 

energias repostas, partiu à descoberta de Lisboa, 

pelas colinas e miradouros, com destino ao Castelo 

de São Jorge, onde passou a tarde e desfrutou de 

uma vista 360º sobre a capital. A caminhada foi 

feita a um ritmo tranquilo, combinando, segun-

do a jornalista, com a atmosfera descontraída da 

cidade. Houve tempo e vontade para fazer uma 

pausa na Ginginha do Carmo e beber um pequeno 

copo do licor e uma cerveja. O mercado da Praça 

da Figueira também foi explorado pela jornalista 

do Independent, que fala dos diversos produtos 

que se pode comprar, como a fruta fresca aos le-

gumes, carnes curadas, sangria e a especialidade 

portuguesa do peixe enlatado – como bacalhau, 

atum e sardinhas. À noite, a procura pela melhor 

comida e bebida de Lisboa continuou e resultou 

numa ida ao By The Wine, um bar de vinhos com 

LISBOA

UMA CIDADE PARA FOODIES
Lisboa é a cidade ideal para foodies. Quem o diz é o 
jornal britânico Independent. A jornalista Kate Smith veio 
até à capital e explorou a oferta gastronómica da cidade, 
que é tão rica em produtos nacionais. Entre mercados, 
tascas tradicionais e diversos bares de vinho, Lisboa é 
considerada próspera em alimentos e bebidas e está  
à altura de competir com outras cidades europeias.

diversas variedades de vinhos portugueses, desde 

o tinto, ao rosé, passando pelo vinho verde. Neste 

winebar encontrou ainda diversas opções gastro-

nómicas que cruzam vários produtos portugueses 

de alta qualidade, como ostras provenientes do rio 

Sado ou o queijo de Azeitão, entre outros. Depois 

de jantar, a sugestão da jornalista é para ir beber 

um cocktail à Pensão do Amor, no Cais do Sodré. 

O segundo dia na cidade, começou numa visita às 

ruínas do Convento do Carmo e, novamente, uma 

visita à Manteigaria. Seguiu-se uma travessia do 

Tejo de Ferry, do Cais do Sodré até Cacilhas, para ter 
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uma perspetiva diferente sobre a cidade, admirar a 

beleza de Lisboa, a Ponte 25 de Abril e a estátua do 

Cristo Rei. De regresso ao Cais do Sodré, e com von-

tade de comer um gelado, a ida foi até ao Mercado 

da Ribeira, o mercado tradicional que foi transforma-

do e deu lugar a restaurantes e espaços de street 

food, onde a jornalista se deliciou com os gelados 

da Santini. O jantar foi servido na Taberna Rústica 

das Flores – situada no Bairro das Flores –, para onde 

se dirigiu cedo, pois o espaço é pequeno, mas a re-

putação é grande, resultando numa fila de pessoas 

à espera. Mas a espera, para Kate Smith, compen-

sou. Essa recompensa revela-se na variedade de 

pratos e tapas criativos e saborosos, em que se in-

cluem costeletas de cordeiro crocantes, suculentos 

cachorros e batatas doces, tartare de cavala mari-

nada, entre outros. A sobremesa também marcou 

pontos, tendo a jornalista partilhado uma mousse 

de chocolate e um tradicional arroz doce português. 

Para terminar o segundo dia, seguiu até ao Park, 

um bar situado no último andar de um parque de 

estacionamento no Bairro Alto, onde não só bebeu 

um cocktail, como também se encantou com a vista 

que se alcança. No terceiro e último dia em Lisboa, 

a repórter do Independent propôs-se a cumprir mais 

um desafio de foodie: provar uma francesinha, que 

não é propriamente lisboeta, mas tem muita fama. 

Assim, a viagem terminou com esta especialidade, 

que tem pão e carne e vem “sufocada em queijo, 

molho de tomate e coberta de um ovo frito”. Os 

três dias podem ter sabido a pouco à jornalista, mas 

certamente lhe souberam bem.
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De Lisboa a Sintra o caminho não é longo e vale 

a pena. No centro histórico da vila, de implan-

tação urbana e com uma construção que teve 

início no século XV, o Palácio Nacional de Sintra 

apresenta características de arquitetura medie-

val, gótica, manuelina, renascentista e român-

tica. A silhueta tem-se mantido ao longo do 

tempo e conquistado aqueles que o visitam. O 

exterior contém arcos góticos e fachadas sim-

plistas, sendo que as estruturas que sobressaem 

são duas chaminés simplistas, já o interior con-

tém diversos estilos e designs, fruto do uso con-

tínuo do edifício.

PALÁCIO DA VILA

UM LEGADO HISTÓRICO E ARQUITETÓNICO
O Palácio Nacional de Sintra, também conhecido como Palácio da 
Vila, tem um valor histórico, arquitetónico e artístico incontornável. 
De todos os palácios que foram mandados contruir na Idade 
Média pelos monarcas portugueses, apenas o de Sintra se manteve 
praticamente intacto até hoje, o que faz dele um monumento único. 
A localização é abrangida pela “Paisagem Cultural e Natural de 
Sintra”, considerada como Património Mundial pela UNESCO.

SE VOLTARMOS ATRÁS 
NO TEMPO

O Paço de Sintra é pela primeira vez referido no 

século X, pelo geógrafo árabe Al-Bakrî. Em 1147, 

a conquista de Lisboa por D. Afonso Henriques 

levou à rendição dos almorávidas e, consequen-

temente, ao fim do domínio muçulmano, que 

durava há mais de três séculos. Da residência 

dos governadores mouros, nada restava. A es-

trutura atual do Palácio Nacional de Sintra re-

sulta principalmente das obras promovidas por 

D. Dinis (1261-1325), que foi responsável pela 

O Palácio Nacional 
de Sintra foi 
classificado como 
Monumento 
Nacional e em 1940 
foi convertido 
num museu
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como residência real, tendo sido a Rainha D. Ma-

ria Pia, viúva do Rei D. Luís, a última a habitá-lo. 

Ainda nesse ano, o Palácio Nacional de Sintra 

foi classificado como Monumento Nacional e em 

1940 foi convertido num museu. Mais recente-

mente, em 2013, passou a integrar a Rede de 

Residências Reais Europeias.

UM EXEMPLO 
DE ARQUITETURA ORGÂNICA

O Palácio Nacional de Sintra é considerado um 

exemplo de arquitetura orgânica, composto por 

um conjunto de corpos que parecem, à primeira 

construção da capela, mas também por D. João I 

(1356-1433), que organizou os seus aposentos 

à volta do pátio central, erguendo a atual Sala 

dos Cisnes, a mais antiga sala de aparatos dos 

palácios portugueses, e também salas anexas. 

Para as obras de adaptação, ampliação e melho-

ramento que determinaram a fisionomia do pa-

lácio, contribuiu ainda D. Manuel I (1469-1521), 

tendo acrescentado a Sala dos Brasões e a Ala 

Nascente. Embora a estrutura tenha sido afetada 

pelo sismo de 1755, o palácio foi reconstruído 

e manteve a forma que havia ganho a partir 

do século XVI. A Implementação da República, 

em 1910, pôs fim à utilização do Paço de Sintra 

vista, separados, mas que fazem parte de um 

todo, um edifício maior, que está ligado entre 

si através de pátios, escadas, corredores e gale-

rias. Na construção, saltam à vista duas grandes 

chaminés geminadas, que cobrem a cozinha e 

que são entendidas como símbolo de ostenta-

ção, pois ali eram preparados banquetes para 

uma corte numerosa. A disposição dos espaços 

adaptada ao terreno, a organização intimista dos 

pátios interiores a céu aberto, as janelas com ar-

cos e os revestimentos azulejares com diversos 

padrões conferem uma beleza simples e en-

cantadora, simultaneamente. Relativamente ao 

interior do palácio, as suas principais áreas são a 

Sala dos Archeiros, a Sala Árabe, a Sala Chinesa, 

a Sala dos Cisnes, a Sala das Armas ou dos Bra-

sões, a Sala das Pegas, o Quarto de Hóspedes, 

o Quarto de Afonso VI e a Capela. Nas coleções 

expostas nas salas, sobressaem os testemunhos 

artísticos da multiculturalidade que marcaram as 

artes decorativas portuguesas do século XVI ao 

século XVIII.

UMA COLEÇÃO ÍMPAR 
DE AZULEJOS 

Há ainda um facto interessante a destacar: os 

azulejos. O Palácio Nacional de Sintra exibe a 

maior coleção de azulejos hispano-mouris-

cos, no local, da Europa. Os azulejos são conside-

rados uma expressão da cultura portuguesa, que 

ultrapassam a função utilitária e atingem o es-

tatuto de arte. O palácio é um exemplo notável 

da tendência de utilização de azulejos hispano-

mouriscos, também conhecidos como mudéja-

res, influenciados pelas formas e técnicas desen-

volvidas pelos árabes, iniciada no século XVI. Os 

padrões com formas vegetalistas, a combinação 

de motivos e cores, e até com a esfera armilar, 

emblema de D. Manuel I, merecem ser referidos 

e, principalmente, apreciados. Destacam-se os 

pavimentos hispano-mouriscos da Capela Pale-

tina e do Quarto-prisão de D. Afonso VI, que são 

dois dos mais antigos do País.

 

OLHAR SEMPRE PARA CIMA

Visitar o Palácio Nacional de Sintra pressupõe 

que se olhe constantemente para cima. É que os 

tetos das principais salas destacam-se pela jun-

ção de elementos góticos, mudéjares e renas-

centistas, tal como acontece na arquitetura do 

monumento. A Sala dos Cisnes deve o seu nome 

à pintura do teto, composta por 27 caixotões de 

madeira, ao estilo renascentista, decorados com 

cisnes brancos em várias posições. Por curiosi-

dade, a pintura foi referida pela primeira vez em 

1570, pelo poeta Luís Pereira Brandão. Outra sala 

do palácio cujo nome teve origem na pintura do 

teto é a Sala das Pegas, onde estão representa-

O palácio exibe 
a maior coleção 
de azulejos hispano- 
-mouriscos, no local, 
da Europa
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das 136 pegas e que remota ao século XV. Na 

pintura, as aves seguram nos bicos a tarja com a 

divisa de D. João I, “por bem”, e, nas patas, uma 

rosa que se crê ser uma alusão à casa de Lan-

caster, à qual pertencia a rainha D. Filipa. A Sala 

das Sereias, uma das mais pequenas do palácio, 

apresenta uma pintura no teto com quatro se-

reias a tocar diversos instrumentos musicais em 

torno de uma sereia que emerge do mar e de 

um navio com as armas reais portuguesas. Ao 

entrar na Sala das Galés pode apreciar-se o teto 

abobadado de volta perfeita, da viragem do sé-

culo XVII para o XVIII, com paisagens marítimas e 

embarcações diversas que ostentam as grandes 

potências marítimas da época. A sala tem ainda 

uma vista privilegiada, através da sua varanda, 

para os jardins poentes e a Serra de Sintra. No 

ponto mais alto do palácio encontra-se a Sala 

dos Brasões, o expoente da intervenção manue-

lina no edifício, que é também a sala heráldica 

mais importante de toda a Europa precisamen-

te devido ao seu teto. Esta sala exibe brasões, 

painéis e pinturas. A Capela Palatina, apresenta 

um teto em madeira entalhada, com trabalhos 

de laçarias. A sua decoração cruza elementos 

geométricos formados por composições radiais.

O PAGODE CHINÊS

Entre as obras de arte presentes no Palácio Na-

cional de Sintra, destaca-se o Pagode Chinês, 

que está exposto na Sala Chinesa. A peça afirma 

Período Muçulmano: Construção do al-

cácer mouro, no sítio onde mais tarde se 

ergueu o palácio cristão.

Século XI | Primeira referência a “dois 

castelos (…) de extrema solidez” em Sin-

tra, pelo geógrafo árabe Al-Bakrî.

1147 | Fim do domínio muçulmano em 

Sintra.

1281 | Carta régia de D. Dinis ordenando 

a manutenção do Paço aos mouros livres 

de Colares.

1386 | Provável início da campanha de 

obras promovida por D. João I, no Paço 

Real.

1434 | D. Duarte nomeia Diogo Gil res-

ponsável pelas obras de manutenção do 

Paço de Sintra.

1470 | Nuno Gonçalves, pintor régio de 

D. Afonso V, executa uma pintura do Pen-

tecostes para o retábulo do altar-mor da 

Capela palatina.

1507 | Mestre Diogo Boitaca fornece tra-

balhos de pedraria ao paço.

1510 | D. Manuel I, a partir de 1510, 

manda erigir a Ala Manuelina.

1517-1518 | É concluída a construção da 

Torre dos Brasões.

1590 | Diogo Teixeira realiza uma nova 

pintura do Pentecostes para o retábulo do 

altar-mor da Capela Palatina, substituindo 

a de Nuno Gonçalves.

1755 | O terramoto de Lisboa provoca da-

nos no palácio.

1784-1787 | Grande campanha de obras 

de restauro no Real Paço de Sintra.

1850 | O Capitão Engenheiro Jozé Antó-

nio de Abreu realiza a planta mais antiga 

(até hoje conhecida) do Paço e da Vila de 

Sintra.

1910 | Proclamação da República e clas-

sificação do palácio como Monumento 

Nacional.

2002 | Descobertos um forno de cerâmi-

ca medieval no terreiro do Palácio e tro-

ços de colunas do século XVI.

(Fonte: Parques de Sintra Monte da Lua)

A construção 
de um palácio

No ponto mais alto 
do palácio encontra- 
-se a Sala dos 
Brasões, o expoente 
da intervenção 
manuelina no 
edifício, que é 
também a sala 
heráldica mais 
importante de toda 
a Europa

as relações seculares entre Portugal e o Oriente 

e provavelmente foi oferecida à rainha D. Maria I 

pelo Senado de Macau. O pagode foi referencia-

do pela primeira vez no Palácio do Ramalhão, 

mas transitou para o Palácio da Vila em 1850, 

onde se encontra exposto até hoje. Dadas as 

suas dimensões e a elevada qualidade técnica 

que o constitui, é um exemplar único no género 

e é uma das obras propostas para a lista de Bens 

de Interesse Nacional, também designada por 

“Tesouro Nacional”, a classificação portuguesa 

mais elevada para bens culturais móveis. 
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FEVEREIRO 2018

ASSOCIATIVISMO

ÓRGÃOS SOCIAIS
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
 > Dia 1 de fevereiro - FALSEC;

 > De 28 de fevereiro a 4 de março – Bolsa Turismo de Lisboa 2018.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

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

Alojamento 54

Agências de Viagens e Turismo 16

Empresas de Animação Turística 1

Associações Empresariais e Profissionais 2

Entidades Oficiais 1

Equipamentos e Parques Temáticos 1

Espaços Próprios do TL 3

Gastronomia e Vinhos 1

Passeios e Circuitos Turísticos 10

Recintos para Espectáculos 2

Restaurantes 10

Transferes 7

Transportadoras 2

TOTAL 110

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de fevereiro, foram enviadas 34 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 fevereiro, foram enviados os seguintes mailings:

>	 Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

>	 Revista Follow Me Lisboa;

>	 Manual de Trabalho LCB;

>	 Inscrições Ações LCB 2018;

>	 Inscrições Ações LCB 2018 – Evento associativo;

>	 Inscrições Ações LVB 2018 – Workshop;

>	 Inscrições Ações LVB 2018 – Workshop Lisboa Golf Costa.

PROMOÇÃO TURÍSTICA

PROMOÇÃO DO DESTINO – CANAIS ONLINE 
– PROJETO DIGITAL

DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE E APP
>	 Adaptação de imagens aos diferentes formatos;

>	 Adaptação de textos e hiperligações;

>	 Introdução dos PDF das publicações mensais;

>	 Atualização de outros conteúdos.

PROMOÇÃO NOS MOTORES DE BUSCA
>	 Acompanhamento da campanha de “Search”.
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PROMOÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS
>	 Acompanhamento da campanha e envio de novos posts semanais 

para as redes sociais.

POSTS REDES SOCIAIS
>	 Facebook: 62

>	 Twitter: 72

>	 Instagram: 55

>	 Pinterest: 15

VISITAS AO SITE: 279 531

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;

>	 Envio de Material Promocional ITB;

>	 Produção de arte-final para pórtico na Travel Week São Paulo.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>	 ALEMANHA – Jornalista freelancer “Beate Schumann”. Programa 

realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

>	 ALEMANHA – Revista “Connoisseur”, em colaboração com o TP. 

Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 elementos;

>	 ALEMANHA – Revista “Designboom”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>	 ALEMANHA – Jornal “Frankfurter Allegemeine Zeitung”. Programa 

realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

>	 ESPANHA – Blog “Tus destinos”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 3 elementos;

>	 ESPANHA – Blog “Turismo Galicia. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>	 EUA – Jornal “LA Times”, em colaboração com o TP. Programa realizado 

em Lisboa. Presente 1 elemento;

>	 FINLÂNDIA – Jornalista freelance “Timo”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 3 elementos;

>	 ITÁLIA – Revista “Gambero Rosso”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>	 ITÁLIA – Sítio “Italia Notizie 24”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

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

e na região. Presentes 2 elementos;

>	 REINO UNIDO – Blog “Greedy Gourmet”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

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

Presente 1 elemento;

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

Presente 1 elemento;

>	 REPÚBLICA CHECA – “Grp República Checa”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 7 elementos dos seguintes meios de comunicação: 

Revista “Zena a život”; Revista “Tina”; Jornal semanal “AHA”; 

Suplemento “Víkend”; Revista “Choice”; Revista “Baví mě žít”;

>	 SUÉCIA – Produtora “VASS”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa. Presentes 10 elementos.
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PARCERIAS COM OPERADORES TURÍSTICOS
>	 EUA – Parceria de promoção com operador Expedia;

>	 ESPANHA/UE – Parceria de promoção com operador Pullmantur.

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS
>	 BRASIL – Fam Trip “LATAM”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

>	 MULTIMERCADOS – Fam Trip “IWRT Post Tour Lisboa”. Programa 

realizado em Lisboa. Presentes 12 elementos;

>	 MULTIMERCADOS – Fam Trip “BTL 2018 Pré Tour Lisboa”. Programa 

realizado em Lisboa. Presentes 8 elementos.

OUTROS
>	 ALEMANHA – Sítio “Modbymonique”;

>	 ALEMANHA – Guía turístico “Reis Know How”;

>	 BÉLGICA – Revista de bordo “B. Inspired”;

>	 BRASIL – Revista “One Health”;

>	 FRANÇA – Blog “Vizeo”;

>	 FRANÇA – TV “France5”;

>	 HOLANDA – Revista “Uniglobe”;

>	 LUXEMBURGO – Revista de bordo “Luxair”;

>	 REINO UNIDO – Revista “Conde Nast Traveller”;

>	 REINO UNIDO – Revista “Sunday Times travel”;

>	 REINO UNIDO – Barómetro “City Post”.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PROMOÇÃO E APOIO A CONGRESSOS E INCENTIVOS
>	 Candidaturas de Lisboa a eventos Associativos e Corporate – 32.

PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>	 Envio de conteúdos para revista CIM e Quality Meetings.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPECÇÃO
>	 VI – evento associativo 2019;

>	 VI – evento associativo 2020;

>	 VI – evento associativo 2020;

>	 MULTIMERCADOS – BTL Hosted Buyers MI – apoio com entradas em 

diversos Equipamentos;

>	 MERCADO ESPANHA – Ação iniciativa do associado Iberostar Lisboa. 

Apoio com atividade.

PROMOÇÃO GOLFE

PRESS TRIPS
>	 REINO UNIDO – Press Trip “Lisboa Golf Coast - UK”. Programa realizado 

em Lisboa e na Região de Lisboa. Presentes 2 elementos.

PARCERIAS COM OPERADORES TURÍSTICOS
>	 REINO UNIDO – Parceria de promoção com operador Golfbreaks;

>	 REINO UNIDO – Parceria de promoção com operador GolfKings.

PROMOÇÃO DE OUTROS PRODUTOS

TURISMO DE SAÚDE
>	 REINO UNIDO/UE – Parceria de promoção com parceiro Treatment 

Abroad;

>	 ALEMANHA - Parceria de promoção com parceiro Netdocktor.
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PLANO DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDAS

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

>	 Heritage;

>	 Porto Bay.

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

>	 Hotel Palácio Estoril.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

BTL
>	 Execução do Stand 2018.

REVISTA TURISMO DE LISBOA
>	 Edição do 170.º número da Revista Institucional do Turismo de Lisboa. 

Esta publicação foi enviada para os Associados, Delegações do TdP, 

lista institucional do TL, Organismos Oficiais ligados ao turismo, trade 

do setor, imprensa especializada. A Revista tem uma aplicação para 

iPad.

MELHORIA DA INFORMAÇÃO 
E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

GUIA FOLLOW ME
>	 Produção do n.º 266, de março;

>	 Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>	 TOTAL DE TURISTAS ATENDIDOS: 144.785

>	 LISBOA: 130.653

>	 SINTRA: 12.416

>	 ERICEIRA: 1.017

>	 ARRÁBIDA: 699

>	 LISBOA STORY CENTRE: 8.642 visitantes

>	 ARCO DA RUA AUGUSTA: 14.278 visitantes

>	 MITOS E LENDAS DE SINTRA: 705 visitantes

>	 EXPERIÊNCIA PILAR 7: 4.512 visitantes

>	 LISBOA CARD: 16.565 cartões vendidos

>	 PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 373

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DAS CENTRALIDADES

ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS DA ARRÁBIDA
>	 Inauguração do equipamento “GO ARRÁBIDA”, Porta de Entrada do 

Visitante.

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

Desafios Turísticos do Seixal.

ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS DE LISBOA
>	 Sessão Informativa sobre PCV de Apoio aos Produtos Turísticos 

Prioritários em Mafra.
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_ JÚPITER 
LISBOA HOTEL

Com a fachada original de 1906, o Júpiter Lisboa 

Hotel, de 4 estrelas, está localizado no centro da 

cidade, entre o Saldanha e o Campo Pequeno. 

O hotel apresenta diversas atividades especiais, 

como tapas e petiscos, aos sábados, brunch aos 

domingos, música ao vivo no Bar Lisboa Ama-

da, todas as terças e quintas-feiras. Além disso, 

tem um rooftop bar e piscina, aberto todos os 

dias, bem como um SPA e ginásio, que fun-

ciona de segunda a sexta-feira. A combinação 

de todos estes elementos permite que o hotel 

proporcione uma experiência completa aos seus 

hóspedes. O Júpiter Lisboa Hotel junta-se à Asso-

ciação Turismo de Lisboa por reconhecer “o seu 

excelente trabalho na promoção de Lisboa e da 

sua região” e por esta ter “contribuído para que  

Lisboa seja hoje um dos maiores destinos turís-

ticos do País”. 

Av. da República, n.º 46, Lisboa

Tel.: 210 730 100

www.jupiterhoteis.com

_THE 
PORTUGUESE

O The Portuguese é um musical com cunho hu-

morístico que apresenta uma viagem pelo nosso 

historial genético (ADN) enquanto portugueses, 

que contempla a nossa forma de ser e de nos 

desenrascarmos. A peça relata a aventura de 

um casal de jovens turistas, recém-chegados a 

Lisboa, e “que se deparam com diversos acon-

tecimentos e personagens marcantes do nosso 

País, desde Luís Camões e D. Sebastião a Salazar, 

Amália Rodrigues e Cristiano Ronaldo”. Assim, 

a adesão à Associação Turismo de Lisboa surge 

para que a peça, considerada relevante para a 

oferta de experiências da cidade, seja “divulga-

da nos canais e ações do Turismo de Lisboa”. As 

sessões de The Portuguese acontecem às terças- 

-feiras, às 18:30, e às quintas-feiras e sábados, 

às 18:30.

Rua Alexandre O’Neill, nº1, Edifício 2, Sala 

6, 1º, Vila Internacional, Cascais

Tel.: 213 304 152

www.theportuguese.pt
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POUSADA DE LISBOA

ESCOLHIDA PELA 
TRAVELL MADE

A Pousada de Lisboa acaba de integrar a primei-

ra rede europeia dedicada às viagens de Luxo, a 

Travell Made. O objetivo da Travell Made passa 

por apresentar propostas diferenciadas e expe-

riências exclusivas e, para isso, reúne as melho-

res agências de viagens e reconhecidos especia-

listas que se dedicam a selecionar um conjunto 

de hotéis e operadores de luxo. A localização 

na zona mais nobre da capital, a qualidade de 

serviço e as características históricas únicas da 

Pousada de Lisboa culminam numa experiência 

urbana de luxo. Desde a sua inauguração, em 

2015, que a Pousada de Lisboa integra a Small 

Luxury Hotels of the World e é o hotel com 

melhor desempenho do Pestana Hotel Group. 

Praça do Comércio, 31-34, Lisboa

Tel.: 210 407 640

www.pousadas.pt

HOTÉIS MUNDIAL E PORTUGAL

PHC HOTELS É 
A NOVA MARCA 
DO GRUPO

No ano em que celebra o seu 60.º aniversário, 

a Sotelmo, sociedade que detém em Lisboa os 

Hotéis Mundial e Portugal, lançou uma nova 

marca global, a PHC Hotels – Portuguese Hos-

pitality Collection. A marca apresenta-se como 

uma coleção de hotéis independentes, com di-

ferentes personalidades e que têm em comum 

a excelência da hospitalidade portuguesa e a 

experiência da gestão e operação hoteleiras. Os 

objetivos da PHC passam por potenciar a gestão 

financeira, operacional e comercial do grupo e 

por aumentar as oportunidades entre as suas 

marcas, reforçando assim a satisfação dos clien-

tes em todas as experiências oferecidas pelos 

hotéis. “Cada hotel manterá o seu próprio con-

ceito e, por conseguinte, o seu próprio site, mas 

apesar disso, será possível criar crossselling en-

tre as várias unidades e tornar os processos de 

reserva mais intuitivos para os clientes”, indica 

Carla Maximino, CEO da PHC Hotels. A CEO revela 

ainda que “a estratégia de crescimento da mar-

ca passa pela expansão”.

Praça Martim Moniz, 2, Lisboa

Tel.: 218 842 000

www.hotel-mundial.pt

KIDZANIA

KIT DE VIAGEM

A KidZania lançou um kit de viagem para os 

mais novos que promete dar acesso a uma 

experiência única e inesquecível dentro da Ci-

dade das Crianças. O kit, disponível na “The 

National Store of KidZania”, custa 24 euros e 

contém um bilhete para a KidZania Lisboa, um 

diário de viagem repleto de mais-valias a ser 

utilizado no recinto e um pack de 50 kidZos, 

moeda oficial da KidZania. A KidZania alia o 

entretenimento a uma componente pedagó-

gica, com base no conceito de “brincar aos 

adultos” que se desenvolve numa cidade real, 

criada à escala infantil. Nesta aventura podem 

embarcar todas as crianças com idades até 

aos 15 anos.

Dolce Vita Tejo, Loja 1054

Av. Cruzeiro Seixas, 7, Amadora

Tel.: 211 545 531

www.kidzania.pt
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MUSEU FERROVIÁRIO 
DO ENTRONCAMENTO

VAGÃO HISTÓRICO 
JUNTA-SE À 
COLEÇÃO 

O Museu Nacional Ferroviário recebeu um 

vagão pertencente ao antigo Comboio de So-

corro do Entroncamento, que, após ser alvo 

de intervenção de conservação e restauro, irá 

integrar a exposisão permanente. O vagão, 

datado de 1930, prestava serviços de apoio 

em situações de acidente, descarrilamento, 

trabalhos na via, entre outros, e estava de-

positado em Elvas. Das particularidades do 

veículo, sobresai o facto deste conter, no seu 

interior, as ferramentas e equipamentos de 

trabalho originais, que o convertem numa 

peça única, de valor histórico e patrimonial 

inestimável. O Museu Nacional Ferroviário, si-

tuado no Entroncamento, vê assim a sua cole-

ção enriquecida, enquanto que a história dos 

cominhos de ferro em Portugal é conservada. 

Rua Eng. Ferreira de Mesquita, 1A, 

Entroncamento

Tel: 249 130 382

www.fmnf.pt

HÓTEIS HERITAGE LISBOA

RECOMENDADOS 
PELO LA STAMPA 

O jornal italiano La Stampa recomenda os Hóteis 

Heritage Lisboa para pernoitar na capital por-

tuguesa, considerada a melhor “city break” do 

mundo pelos World Travel Awards 2017. O jornal 

descreve Lisboa como uma cidade intrigante e 

fascinante e fala, para além do fado, dos eventos 

que vão decorrer ao longo deste ano, desde o 

Peixe em Lisboa ao Festival da Eurovisão, pas-

sando pela Meia Maratona que decorre na Ponte 

25 de Abril e pelas celebrações do Santo Antó-

nio. Quando cai a noite na cidade, a recomenda-

ção é passá-la numa das cinco unidades Hotéis 

Heritage, que ligam o conforto ao património e 

cultura lisboetas. Os Hotéis As Janelas Verdes, 

Heritage Avenida Liberdade Hotel, Hotel Brita-

nia, Hotel Lisboa Plaza e Solar Do Castelo, são 

espaços de charme localizadas no centro histó-

rico de Lisboa, em edifícios históricos ou casas 

antigas, proporcionando um ambiente intimista. 

Av. da Liberdade, 28, Lisboa

Tel.: 213 218 224

www.heritage.pt

VILA GALÉ

PRIMEIRO LUGAR 
NO ÍNDICE DE 
EXCELÊNCIA 2017

A Vila Galé conquistou o primeiro lugar no Índice 

da Excelência 2017, na categoria de empresas 

com mais de mil colaboradores e venceu ainda 

nas categorias de Hotelaria, Turismo, Desporto e 

Ensino. O Índice da Excelência é um estudo de 

clima organizacional e desenvolvimento do ca-

pital humano que pretende indicar as empresas 

que mais se destacam na área. A elaboração do 

estudo parte de critérios quantitativos e qualita-

tivos, que incluem questionários aos colaborado-

res, análises estatísticas e inquéritos à gestão de 

topo. Perante a distinção do Vila Galé, o admi-

nistrador da unidade hoteleira, Gonçalo Rebelo 

de Almeida, acredita ser um reconhecimento da 

estratégia desenvolvida no que respeita à moti-

vação das equipas, à gestão e retenção do talen-

to. “Nesta área, só é possível prestar um serviço 

que satisfaça os clientes se os nossos colabo-

radores se sentirem bem no local de trabalho. 

Paralelamente, também só dessa forma é que 

conseguimos atrair e manter os bons recursos 

humanos”, revela o administrador.

Campo Grande, 28, 11.º, Lisboa

Tel.: 217 907 600

www.vilagale.com
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HOTEL DOM CARLOS PARK

PREMIADO PELO 
EXPERTS’S CHOICE 
AWARD

O Hotel Dom Carlos Park foi distinguido com o 

2018 Experts’Choice Award. O prémio, instituído 

pelo site Trip Expert, seleciona os melhores ho-

téis e restaurantes a nível mundial com base em 

mais de um milhão de avaliações provenien-

tes de guias turísticos, revistas, jornais e blogs. 

Esta distinção como um dos melhores hotéis de  

Lisboa surge na altura em que o Hotel Dom Car-

los Park comemora 51 anos de existência. Os 

Expert’s Choice Award foram atribuídos a menos 

de 2% dos hotéis em todo o mundo e a atmos-

fera clássica e acolhedora do Dom Carlos Park 

fazem agora parte desse pequeno universo.

Avenida Duque de Loulé, 121, Lisboa

Tel.: 213 512 528

www.domcarloshoteis.com

EVERYTHING IS NEW

NOS ALIVE FAZ 
PARCERIA INÉDITA 
COM ONU

O NOS Alive é o primeiro festival de música a 

fazer uma parceria com o Centro de Informação 

das Nações Unidas para a Europa Ocidental. O 

festival compromete-se assim a promover a 

sustentabilidade e a dar visibilidade aos Objeti-

vos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 

2030 da ONU. Esta Agenda constitui um com-

promisso internacional assente em cinco pilares 

– 5P – paz, pessoas, parcerias, prosperidade e 

planeta, e é constituída por 17 objetivos a atingir 

até 2030. Entre os 17 objetivos com os quais 

o NOS Alive se compromete, estão a erradica-

ção da pobreza, a igualdade de género, ação 

climática e comunidades e cidades sustentá-

veis. A organização do NOS Alive promete ainda 

promover a consciencialização dos festivaleiros 

para estas questões. “Todos juntos consegui-

remos contribuir mais e melhor para esta mis-

são liderada pela ONU”, afirma Álvaro Covões,  

diretor-geral da Everything is New.  

Rua Pero da Covilhã, 36, Lisboa

Tel.: 213 933 770

www.everythingisnew.pt

PARQUES DE SINTRA 
MONTE DA LUA

AGENDA CHEIA 
ASSINALA 
PRIMAVERA

Em abril, para que se possa desfrutar dos dias 

cada vez mais perfumados, coloridos e longos 

da estação primaveril, os parques e monumen-

tos de Sintra estão repletos de propostas diverti-

das, entre músicas, atividades ao ar livre e muito 

mais. Entre as diversas atividades, está o jogo de 

pistas “O Tesouro do Rei”, que se realiza dia 14, 

às 15h00, no Palácio Nacional de Sintra, e onde 

os participantes vão desvendar enigmas para 

descobrir onde está guardado o tesouro do rei. 

No dia seguinte, 15 de abril, a música chega ao 

Palácio Monserrate, das 15h00 às 17h00, para 

mais uma sessão de “Domingos ao Piano, com 

o pianista Raúl Pinto que, que vai interpretar os 

“Noturnos e Improvisos” de Fredéric Chopin. Já 

no final do mês, dia 29, a Quintinha de Monser-

rate recebe a atividade “É uma quintinha saloia 

com certeza!”, onde, a partir das 14h00, será 

possível desvendar como se vivia antigamente 

no espaço rural da região saloia.

Parque de Monserrate, Sintra

Tel.: 219 237 300

www.parquesdesintra.pt
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TRYP LISBOA AEROPORTO

COMEMORA UM 
ANO COMO CLUSTER 

O Tryp Lisboa Aeroporto assinalou, em fevereiro, 

a passagem do primeiro ano do cluster hoteleiro 

que forma com o Star Inn Lisbon. As duas uni-

dades do Grupo Hoti Hotéis localizam-se junto 

ao Aeroporto Humberto Delgado, oferecendo, 

em conjunto, 750 camas, bem como restauran-

tes, bares, centro de congressos, ginásio e spa. 

De acordo com Manuel Proença, presidente do 

Grupo, “a criação de um cluster com serviços 

cruzados permitiu fazer a diferença na presta-

ção de serviços e oferta de qualidade, para além 

da criação de novos 40 postos de trabalho di-

retos, um objetivo que se afirmou cumprido”.   

Aeroporto de Lisboa, Rua C, 2, Lisboa

Tel.: 218 425 000

www.tryplisboaaeroporto.com

MUDE – MUSEU 
DE DESIGN E DA MODA

EXPOSIÇÃO FORA 
DE PORTAS

O MUDE – Museu de Design e da Moda mu-

dou-se temporariamente para Belém. É ali, 

mais concretamente, no Palácio dos Condes 

da Calheta Jardim-Museu Agrícola Tropical que 

decorre a exposição “Tanto mar – frutos tran-

satlânticos do design”. O título é inspirado na 

canção com o mesmo nome do cantor brasileiro 

Chico Buarque, que, numa altura em que Por-

tugal e Brasil viviam ditaduras, pugnava pela 

aproximação entre os povos, não obstante o 

mar que os separava. Esta exposição resulta 

precisamente da troca de olhares e ideias entre 

uma portuguesa, Bárbara Coutinho, e uma bra-

sileira, Adélia Borges, as quais refletiram sobre 

a cultura e o design de cada país. Estão paten-

tes peças de diferentes fases das duas histórias, 

incluindo do período de colonização do Brasil.  

Rua General João de Almeida, 15, Lisboa

Tel.: 218 886 117

www.mude.pt

MAAT – MUSEU DE ARTE, 
ARQUITETURA E TECNOLOGIA

UM IMAGINÁRIO 
TERMODINÂMICO

O argentino Tomás Saraceno inspira-se no feito 

de Bartolomeu de Gusmão quando, em 1708, 

concretizou a primeira elevação de um objeto 

mais pesado do que o ar. Trezentos anos depois, 

o artista desenvolve esculturas que, desafiando 

a gravidade, flutuam no ar graças à incidência da 

luz solar. Estas peças estão agora em exposição, 

até agosto, na Galeria Oval do MAAT, como uma 

constelação futurística que, ao mesmo tempo, 

remete para uma visão de novas interações do 

homem com a atmosfera.

Avenida Brasília, Lisboa

Tel.:  210 028 130

www.maat.pt
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FUNDAÇÃO CENTRO 
CULTURAL DE BELÉM

HÁ FADO NO CAIS 
COM ALDINA 
DUARTE

O evento Há Fado no Cais conta, a 6 de abril, 

com a presença de Aldina Duarte, considerada 

uma das grandes vozes atuais do fado pela sua 

personalidade artística inconfundível e pela sua 

capacidade interpretativa. No concerto, a ar-

tista apresenta o novo disco, “Quando se Ama 

Loucamente”, da sua autoria, e que é também 

um tributo à escritora Maria Gabriela Llansol. A 

paixão pela literatura leva a fadista a escolher 

cuidadosamente os poemas que canta, ligan-

do-os aos grandes fados estróficos tradicionais. 

Aldina Duarte é autora de muitas das letras que 

interpreta, mas também de outras, cantadas por 

fadistas como Mariza, Carminho, Ana Moura e 

Camané.

Praça do Império, Lisboa

Tel.: 213 612 400

www.ccb.pt

TAP

RECORDE 
DE PASSAGEIROS 
EM FEVEREIRO

A TAP transportou no mês de fevereiro mais de 

um milhão de passageiros, o que acontece pelo 

12.º mês consecutivo. Face ao mês anterior, via-

jaram com a companhia aérea portuguesa mais 

150 mil pessoas, o que traduz uma subida de 

16,9%. Foi também o melhor mês de fevereiro 

de sempre no que toca à taxa de ocupação, que 

se situou nos 80,2%, correspondendo a mais 

1,3% face ao período homólogo de 2017. O 

maior crescimento absoluto no número de pas-

sageiros transportados registou-se nas rotas da 

Europa (excluindo Portugal), com mais 92 mil, 

ou 17,1%, relativamente a fevereiro de 2017, 

para um total de 631 mil.

Aeroporto de Lisboa

Tel.: 218 415 000

www.flytap.com

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

ANFITRIÃ 
DO CÓRTEX

O Córtex – Festival de Curtas-Metragens de Sin-

tra está de regresso, de 11 a 15 de abril, para 

a sua oitava edição, apresentando a concurso 

15 curtas nacionais e outras tantas internacio-

nais. O evento, que decorre, nomeadamente, no 

Centro Olga Cadaval, traz a Portugal o realiza-

dor austríaco Ulrich Seidl a quem dedica uma 

retrospetiva, além de que, na abertura oficial, 

será exibido pela primeira vez no nosso país o 

seu último filme, Safari (2016). Da Áustria chega 

também a seção “Hemisfério”, que este ano é 

programada pelo festival Viena Shorts. Entre as 

novidades está a seção “Frontal”, dedicada ao 

público sénior e aos alunos do ensino secundário 

do concelho de Sintra, de forma a decifrar o que 

os une em vez de sublinhar o que os separa. O 

Córtex é uma iniciativa da Reflexo - Associação 

Cultural e Teatral, com o apoio da Câmara Muni-

cipal de Sintra.

Largo Dr. Virgílio Horta, 4, Sintra

Tel.: 219 238 500

www.cm-sintra.pt
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VALVERDE HOTEL

VENCEDOR 
DO GOLDEN WAVE 
AWARD 2018

O Valverde Hotel venceu o prémio “Golden 

Wave Award 2018”, na categoria de “Hotéis da 

Cidade”, atribuído pela Olimar, operadora turísti-

ca especializada em serviços e experiências de 

luxo únicos e personalizados. Esta é a 9.ª edição 

dos prémios anuais da Olimar, que conta com 

uma seleção cuidada de todos os hotéis visita-

dos pelos seus clientes e pelo feedback dado 

pelos mesmos durante um período de dois anos. 

A distinção do Valverde Hotel surgiu durante a 

ITB em Berlim, tendo sido um dos 12 vencedo-

res dos prémios, que se distribuíram por quatro 

categorias, nomeadamente “Praia e família”, 

“Natureza e Paisagens”, “Hotéis de Cidade” e 

“Golf e Bem-Estar”.

Av. da Liberdade, 164, Lisboa

Tel.: 210 940 300

www.valverdehotel.com

CASINO ESTORIL

UM SENHOR 
ESPETÁCULO DE 
FERNANDO PEREIRA

Fernando Pereira sobe ao palco do Salão Pre-

to e Prata do Casino Estoril, a 7 de abril, para 

recriar grandes vozes e êxitos da música portu-

guesa e internacional, num espetáculo que se 

distingue ainda pelo humor. Com a sua versa-

tilidade ímpar, Fernando Pereira apresenta um 

novo conceito, que viaja pelos grandes clássicos 

da música, mas aposta em novas sonoridades e 

arranjos, o reportório e o espetáculo originais e 

eletrizantes. “Fernando Pereira, Um Senhor Es-

petáculo” passa pelo lounge, urban pop e pela 

música eletrónica e conta com uma excelente 

equipa de autores, músicos e bailarinas, que 

juntamente com a melhor tecnologia e criati-

vidade multimédia. A tudo isto, junta-se ainda 

uma vertente solidária, pois parte da receita do 

espetáculo reveste a favor da Frente Solidária, 

uma associação sem fins lucrativos.

Av. Dr. Stanley Ho, Estoril

Tel.: 214 667 700

www.casino-estoril.pt

AVANI AVENIDA DA LIBERDADE

24 HORAS COM 
CUCA ROSETA PARA 
CONHECER LISBOA

A fadista Cuca Roseta desvenda os segredos da 

“sua” Lisboa num vídeo do AVANI Avenida da 

Liberdade, “24 Hours with Me”. O vídeo faz parte 

de uma iniciativa da A AVANI Hostels & Resorts, 

dirigida aos viajantes millennial-minded, que 

pretende dar a conhecer os destinos dos seus 

23 hotéis espalhados pelo mundo todo através 

de uma série de vídeos. Em Lisboa, a missão foi 

entregue a Cuca Roseta, que personifica o espí-

rito jovem e descontraído da marca AVANI. “24 

Hours with Me” conduz os espectadores pelos 

principais pontos turísticos da cidade, desde a 

Avenida da Liberdade ao Príncipe Real, passando 

pelo Castelo de São Jorge, pelo MAAT e termina 

num dos hot spots da cidade – o Sky Bar Lisboa.

Rua Júlio César Machado, 7/9, Lisboa

Tel.: 213 591 000

www.avanihotels.com
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CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

RECUPERA FORTE 
DE SANTO ANTÓNIO

O Forte de Santo António vai ser finalmente re-

cuperado, graças a um protocolo entre a Câma-

ra Municipal de Cascais e a Defesa Nacional. A 

autarquia terá agora um ano para limpar, dina-

mizar e garantir a integridade do imóvel. E as-

sumirá ainda a missão de desenvolver os pro-

jetos de recuperação e requalificação daquele 

edificado histórico e patrimonial. O objetivo da 

câmara é que o forte possa acolher atividades 

de forma permanente e assim ser vivido pela 

comunidade. 

Praça 5 de Outubro 1, 2750-310 Cascais

Tel.: 214 825 000

www.cascais.pt

Índia, Coreia, Filipinas, Tailândia, Japão, Bangla-

desh, China e Timor são as culturas em desta-

que durante a celebração do 30.º aniversário 

da Fundação Oriente e do 10.º aniversário do 

Museu do Oriente, que se prolonga até 27 de 

maio. Assim, exposições, concertos, workshops 

sobre as mais variadas artes e técnicas orien-

tais, aulas de yoga, dança tradicional e estam-

pagem de tecidos, palestras, demonstrações 

e um street food festival com especialidades 

locais e asiáticas integram esta programação 

especial. Até final de maio, haverá ainda es-

petáculos de grande exuberância visual como 

danças tradicionais da Tailândia ou a perfor-

mance de tambores Taiko, pelo grupo Ondeko-

za do Monte Fuji, Japão. Constituída em 18 de 

março de 1988, a Fundação Oriente tem como 

objetivos primordiais a realização e o apoio a 

iniciativas de carácter cultural, científico, edu-

cativo, artístico e social, sobretudo em Portugal 

e em Macau, e a defesa do património cultural 

ligado à língua e à história da presença de Por-

tugal no Oriente, o desenvolvimento dos estu-

dos orientais em Portugal e dos estudos inter-

nacionais sobre a presença portuguesa na Ásia.  

A abertura do Museu do Oriente, a 8 de maio 

de 2008, marcou um novo ciclo na vida da 

Fundação. Trata-se de um dos raros museus na 

Europa vocacionado para as relações entre as 

grandes civilizações do Ocidente e do Oriente. 

Av. de Brasília, 352, Lisboa

Tel.: 213 585 200

www.foriente.pt

FUNDAÇÃO ORIENTE

MUSEU EM FESTA
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DIAS DA 
MÚSICA 2018
O programa de Dias da Música inspira-se, este ano, 

nas obras de Hieronymus Bosch, um dos maiores 

pintores do século XV. O mundo perturbante e fan-

tástico das pinturas do mestre flamengo está pre-

sente no festival, que se apresenta em forma de 

Tríptico, uma fórmula tão querida a Bosch, e pre-

tende materializar a pluralidade de leituras que é 

possível através das suas obras.

Centro Cultural de Belém, Praça do Império, 

dias 21, 26, 27, 28 e 29 de abril. Entradas: 

entre 4 e 14,50 euros. Mais informação em: 

www.ccb.pt

RODRIGO LEÃO 
INSTRUMENTAL 
– O ENSAIO
O músico e compositor português Rodrigo Leão 

completa 25 anos de carreira com um concerto re-

pleto de novidades e em que partilha o palco com 

o alemão Hauschka. “Instrumental – O Ensaio” é 

marcado por uma forte componente de projeções 

de vídeo e pela apresentação, em primeira mão, de 

algumas das novas composições em que o artista 

tem trabalhado, ainda em versões integralmente 

instrumentais. 

Teatro Tivoli BBVA, Av. da Liberdade 182-188, 

dia 27, às 21:30. Entradas: entre 15 e 30 

euros. Mais informação em: 

www.teatrotivolibbva.pt

A ESPANTOSA 
VARIEDADE DO 
MUNDO
Seres extraordinários e criaturas maravilhosas, 

imaginários ou reais, de hoje e de outros tempos, 

chegam ao Padrão dos Descobrimentos para uma 

exposição sobre “A espantosa variedade do mun-

do”. A mostra promove uma reflexão sobre o in-

sólito, associado ao desconhecido, à diferença e à 

raridade, através de objetos, desenhos fantasiosos e 

representações a partir do real. 

Padrão dos Descobrimentos, Avenida Brasília, 

até 3 de junho, das 10:00 às 18:00. 

Entradas: 4 euros. Mais informação em: 

www.padraodosdescobrimentos.pt
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