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4  EDITORIAL
Lisboa continua a afirmar-se no panorama internacional. A eleição como 
Melhor Destino de Lazer da Europa, pelos leitores da revista Global 
Traveler, é a mais recente prova disso, acontecendo precisamente quando 
se assinalam 20 anos sobre a Expo’98, o evento que mudou a face da 
cidade.

5  NACIONAL
A atualidade da cidade e da região de Lisboa é uma história de sucesso 
cuja construção é partilhada pelas entidades oficiais, pelos agentes 
económicos e  pela comunidade, com eco visível fora das fronteiras 
nacionais e medido pela atratividade crescente do destino.

14  BOLETIM INTERNO
A ATL assinala os 20 anos da Expo’98 com um espetáculo multimédia sob o 
signo da água. A Pala do Pavilhão de Portugal foi o cenário escolhido para 
um evento que junta o passado e o presente.

 16  ENTREVISTA
O presidente da Câmara Municipal de Alcochete, Fernando Pinto, dá a 
conhecer a sua estratégia para tornar o concelho mais atrativo para viver 
e para visitar. Preservar a identidade do concelho está no seu horizonte, 
como forma de promover os atributos locais, da natureza à gastronomia, 
da história à cultura.

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

32  TENDÊNCIAS
Os viajantes estão a mudar nas suas preferências. O mais recente 
relatório do TripAdvisor mostra que continuam a interessar-se pelos ex-
libris das cidades e dos países, mas, cada vez mais, procuram atividades 
não tradicionais, o que passa por viver experiências que envolvam a 
comunidade local.

34  LISBOA VISTA DE FORA
O jornalista Javier Martín del Barrio, do jornal espanhol El País, veio a 
Lisboa e encontrou duas mãos cheias de razões para voltar e recomendar 
a visita. Música, bares, monumentos e outros locais históricos, 
gastronomia, viagens de elétrico e o Pilar 7, da Ponte 25 de Abril, são 
algumas delas.

36  TESOUROS
Ficam no centro de Setúbal e contam 500 anos de história: o Convento 
e a Igreja de Jesus afirmam-se pela imponência estética e arquitetónica, 
não deixando indiferente quem por lá passa e entra. São considerados 
dos primeiros exemplos do estilo manuelino.

42  MARKET PLACE
A oferta de Lisboa em matéria de restauração e de hotelaria, mas 
também de entretenimento e cultura, renova-se mês após mês, dando 
provas de uma vitalidade que faz da cidade um local cada vez melhor 
para descobrir, quer se seja português, quer se seja estrangeiro.

50  A NÃO PERDER
Sugestões de espetáculos que atestam a riqueza e variedade da agenda 
cultural de Lisboa, constituindo mais um motivo para a visitar uma e 
outra vez.

3216 34

05



A Lisboa moderna e cosmopolita que hoje se 

celebra começou a ser erguida com a atração 

de grandes eventos internacionais como a Capi-

tal Europeia da Cultura, em 1994. Lançaram-se 

então as sementes para uma importante reabili-

tação dos espaços públicos, nomeadamente por 

via do projeto “7 Colinas”, que veio devolver à 

cidade as suas cores muito próprias.

O expoente máximo dessa renovação aconte-

ceria quatro anos depois, com a Expo’98 a re-

volucionar literalmente a zona oriental de Lis-

boa, que se encontrava degradada e poluída, 

mediante um bem-sucedido projeto de requa-

lificação urbana e ambiental. A reconversão do 

espaço, reconhecida como um case study inter-

nacional, imprimiu um toque de modernidade à 

cidade, dotando-a de uma bem planificada área 

residencial, infraestruturas e espaços verdes, e 

permitiu ainda devolver ao usufruto público uma 

longa faixa de território junto ao Rio Tejo. Duas 

décadas depois, o Parque das Nações é hoje um 

espaço privilegiado da capital portuguesa, para 

viver ou desfrutar em lazer, e, simultaneamente, 

a face moderna de uma cidade muito atrativa 

onde História e vanguardismo convivem em per-

feita harmonia.

De ano para ano, o número de turistas que re-

cebe bate novos recordes. Destino de primeira 

linha, fruto da sua beleza natural e do edificado, 

Lisboa tem sabido diversificar a oferta turística 

de modo a satisfazer os objetivos de quem a 

visita, seja em trabalho ou em lazer. É assim que 

surge integrada no Top 10 da ICCA – International 

Congress & Convention Association, o que equi-

EXPO´98 MUDOU 
A FACE DA CIDADE

E  | Editorial

vale a dizer que se encontra entre os destinos 

mundiais mais procurados para a realização de 

congressos associativos internacionais. Segura e 

com boas acessibilidades, infraestruturas moder-

nas, equipadas com a mais moderna tecnologia, 

e excelente oferta gastronómica e hoteleira, 

diferenciam Lisboa das congéneres, tendo ul-

trapassado cidades como Copenhaga, Roma, 

Hong Kong, Estocolmo, Praga e Pequim. Contu-

do, para aumentar a competitividade do destino 

é fundamental a criação de um novo centro de 

congressos, apto a receber eventos de grande 

dimensão, uma vez que são escassas as cidades 

que, a nível mundial, possuem equipamentos 

desta dimensão. 

Para terminar, uma nota sobre a eleição de Lis-

boa como “Melhor Destino de Lazer na Europa”, 

na 6.ª edição dos Leisure Lifestyle Awards da 

revista Global Traveler. Uma vez mais, a diver-

sidade e a qualidade da sua oferta foram re-

conhecidas internacionalmente. Também neste 

âmbito Lisboa superou Praga, Roma, Paris e 

Veneza. Como facilmente se depreende, o es-

forço promocional, direcionado com rigor, tem 

proporcionado bons resultados, mas o potencial 

de crescimento é ainda muito grande, razão pela 

qual continuaremos, tal como até aqui, a dar o 

nosso melhor por Lisboa.
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A EXPO´98, FAZ AGORA 20 
ANOS, VEIO REVOLUCIONAR 

LITERALMENTE A ZONA 
ORIENTAL DE LISBOA

NO TOP 10 DA ICCA

ELEITA “MELHOR DESTINO 
DE LAZER NA EUROPA”

José Luís Arnaut
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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LEISURE LIFESTYLE AWARDS 

LISBOA É O MELHOR DESTINO 
DE LAZER DA EUROPA
Lisboa acaba de somar mais um prémio à 

já extensa lista de galardões. Desta vez, foi 

distinguida como o Melhor Destino de Lazer da 

Europa, pela revista internacional Global Traveler, 

à frente de cidades como Paris, Florença e Roma. 

A distinção acontece no âmbito da sexta edição 

anual dos Leisure Lifestyle Awards, tendo Lisboa 

sido eleita pelos próprios leitores desta revista 

especializada. Segundo a organização dos prémios, 

foram, assim, valorizados os esforços da Associação 

Turismo de Lisboa “para oferecer uma experiência 

de viagem de lazer incrivelmente luxuosa”. 

Comentando mais esta distinção, a diretora 

executiva da ATL, Paula Oliveira, sustenta 

que “valoriza o trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido na captação e viabilização de 

eventos de referência, mas também na criação 

e gestão de projetos ou equipamentos de interesse 

turístico, que melhoram a experiência do turista e 

das pessoas que vivem e trabalham em Lisboa”. 

O prémio foi entregue a 10 de maio, em 

Los Angeles (EUA), tendo Lisboa estado 

representada pelo comendador Rui Horta, 

presidente da Mesa da Assembleia Geral da ATL.  

A Global Traveler, que atribui estes prémios, tem 

cerca de 300 mil leitores que fazem, em média, 

nove voos domésticos por ano, sendo que 93% 

viaja de forma regular a nível internacional, 

maioritariamente em primeira classe ou classe 

executiva. 
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A EXPO’ 98 E A ATL

A Associação Turismo de Lisboa tem, também, 

uma ligação especial com a Expo’ 98, pois o 

evento colocou novos desafios à cidade, aos 

quais era necessário responder. Assim, com o in-

tuito de repensar, planear e tirar partido de todas 

as infraestruturas existentes, como as criadas 

para a exposição, a ATL desenvolveu o Progra-

ma 2002. Este programa era, portanto, um guia 

para o trabalho a executar nos anos seguintes 

e que integrava, pela primeira vez, um Plano 

de Promoção. Aproveitando a “onda” da Expo’ 

98, a associação traçou o objetivo de atrair mais 

turistas e aumentar o grau de satisfação das visi-

tas, transformando Lisboa num destino turístico 

competitivo internacionalmente. 

Lisboa era apresentada como um destino tu-

rístico de eleição, com uma trilogia desafiante: 

História, Escala Humana e Resort, fatores que 

distinguiam a cidade de outros destinos turísti-

cos urbanos. Neste sentido, a estratégia de pro-

moção turística permitiu que fosse traçado um 

caminho até ao sucesso.

EXPO’ 98

20 ANOS QUE MUDARAM 
A CIDADE
A Expo’ 98 aconteceu há precisamente 20 anos 

e foi considerada a Melhor Exposição Mundial de 

Sempre, até àquela data, pela Bureau Internatio-

nal des Expositions, organismo internacional que 

elege as cidades que recebem as exposições. Foi 

o ponto de partida para uma requalificação sem 

precedentes da capital portuguesa, que a devol-

veu aos habitantes e que muito contribuiu para a 

sua atratividade internacional.

A 22 de maio de 1998, Lisboa apresentou ao pú-

blico a Expo’ 98 com o tema “Os oceanos: um pa-

trimónio para o futuro”, e foram mais de 11 mi-

lhões as pessoas que “embarcaram” no evento, 

que decorreu até 30 de setembro do mesmo ano.

Durante os 132 dias da exposição, a cidade tor-

nou-se o centro das atenções e atraiu visitantes 

nacionais e estrangeiros de todas as idades. Lis-

boa mostrou ao mundo a sua capacidade de ino-

var, através da requalificação da zona oriental 

da cidade, que, até então, era um polo indus-

trial degradado. Assim, a construção do recinto 

da Expo, as infraestruturas, a Ponte Vasco da 

Gama e a Gare do Oriente deram origem a um 

exemplo de espaço urbano: o atual Parque das 

Nações.

A Expo’ 98 marcou a cidade e todos os que a vi-

sitaram nessa altura e são muitas as memórias 

que permanecem. Os Pavilhões, como o Chi-

nês, o de Macau, da Utopia, bem como o Pavi-

lhão de Portugal e o Oceanário foram palco de 

exposições que atraíram milhões de pessoas 

com o intuito de conhecê-los e de carimbar 

os seus passaportes (criados especificamente 

para a Expo). Mas a Expo’ 98 foi além das ex-

posições. Houve animação constante, concer-

tos, manifestações artísticas junto ao rio Tejo, 

restaurantes espalhados pela zona, vulcões e 

cascatas de água. Ficou também marcada pelo 

teleférico, pelas fotografias com o Gil – tanto na 

versão estátua como na versão mascote – e, 

claro, pelo magnífico fogo de artifício de en-

cerramento. 
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VINTE ANOS 
DEPOIS

Além das memórias da Expo’ 98, na zona onde 

se realizou a exposição – atual Parque das Na-

ções – criaram-se escolas, jardins, skate parques, 

ecopistas e uma linha de restauração e bares. 

São muitos os hotéis que se situam na zona e 

foram muitas, também, as empresas que se mu-

daram para lá.

Aquele que, no âmbito da exposição universal, 

era o Pavilhão da Utopia, é hoje o Altice Arena, e 

foi palco, este mês, de um dos maiores eventos 

realizados em Portugal, o Festival Eurovisão da 

Canção. Lisboa convidou todos os fãs do evento: 

“All Aboard” e foram milhares que aceitaram o 

convite e que viajaram até à cidade durante este 

mês de maio. Prova disso é a taxa de ocupação 

de alojamentos turísticos na capital, que superou 

os 95% durante a realização do festival.

A PROVA 
DOS NÚMEROS
 
Hoje em dia não há dúvidas: passaram 20 anos 

da Expo’ 98 e do primeiro plano estratégico le-

vado a cabo pela ATL, e Lisboa é um destino de 

excelência. O turismo está a crescer a um ritmo 

acelerado e a capital tem vindo a ser distingui-

da com diversos prémios. Considerada o Melhor 

Destino City Break do Mundo pelos World Travel 

Awards, Lisboa apresentou uma taxa de ocupa-

ção média de 80%, em 2017, ano em que o flu-

xo de turistas estrangeiros representou um ga-

nho de 15 153 milhões de euros para as contas 

do País, tendo superado, pela primeira vez, as 

receitas de 1998, ano em que decorreu a Expo 

em Lisboa.
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ASSENTAR ARRAIAIS 
NAS FESTAS

No mês dedicado aos Santos, há bailaricos, mú-

sica popular e fado castiço, que prometem pôr 

todos a dançar, e não faltam ofertas gastronómi-

cas, como sardinha assada, chouriço na brasa e 

caldo verde. O ambiente é de festa com os lar-

gos e as ruas a transformarem-se em autênticos 

salões de baile, decorados de fitas coloridas, ba-

lões e luzes que iluminam as noites. Alcântara, 

Belém, Campolide, Carnide, Estrela, Santa Maria 

Maior e São Vicente são algumas das zonas in-

vadidas pelo ambiente festivo.

A MARCHA É LINDA!

As marchas populares são uma tradição antiga 

na cidade e um dos pontos altos das festas. Este 

ano, são 23 as que vão descer a Avenida da Li-

berdade, no dia 12 de junho, enchendo-a de cor, 

música, dança, criatividade e emoção e consti-

tuindo, certamente, um motivo de atração para 

todos quantos visitam a cidade nesta altura. 

FESTAS DE LISBOA

UMA 
PROGRAMAÇÃO 
RICA E 
DIVERSIFICADA 

Junho é, por definição, o mês de Lisboa e a ci-

dade volta a transformar-se numa enorme festa. 

Há arraiais em cada bairro histórico da cidade, 

cheiro a sardinha assada e a manjerico, fitas co-

loridas a enfeitar as ruas e, claro, muita música. 

O programa das Festas de Lisboa vai além dos 

tradicionais arraiais, das marchas populares e ca-

samentos de Santo António, e integra também 

festivais de música e de diversões, corridas e 

concertos. O espetáculo de encerramento conta 

com um concerto de Gilberto Gil e tem lugar no 

Jardim da Torre de Belém, no dia 30.
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EM NOME DE SANTO 
ANTÓNIO

Porque as festas são de Lisboa e o Santo An-

tónio também, são muitas as iniciativas que 

se desenrolam sob a égide do padroeiro da 

cidade. Os Casamentos de Santo António são 

um dos exemplos mais emblemáticos, assim 

chamados porque o santo tem fama de casa-

menteiro e conciliador. Este ano, à semelhança 

de anos anteriores, 16 casais tornam-se “ma-

rido e mulher” a 12 de junho, com a cerimó-

nia civil coletiva a ser celebrada nos Paços do 

Concelho e a religiosa a ter como cenário a Sé 

de Lisboa. Nessa noite, os recém-casados vão 

também desfilar nas Marchas de Santo An-

tónio. Os casamentos de Santo António são 

uma tradição antiga, que foi interrompida em 

1974 e recuperada 30 anos depois pela Câma-

ra Municipal de Lisboa, mantendo-se até hoje. 

Antiga é também a tradição dos Tronos de San-

to António, que podem ser vistos um pouco por 

toda a cidade. Há ainda que referir a Corrida de 

Santo António, que inaugura o mês e que de-

corre sob o mote “Depressa ou devagar, o que 

importa é participar”. O percurso inicia-se no 

Rossio, segue pela Rua do Ouro, Rua do Arsenal, 

até à 24 de Julho e regressa ao Rossio.

ARRAIAL LISBOA 
PRIDE

E porque Lisboa é uma cidade para todos, o 

Arraial Lisboa Pride vai regressar ao Terreiro do 

Paço para a sua 22.ª edição, no dia 24 de junho, 

das 16:00 às 04:00. Este é o maior evento 

LGBTI em Portugal e traz visibilidade à popu-

lação lésbica, gay, bissexual, trans e interssexo, 

numa celebração de orgulho na igualdade. A 

programação conta com concertos, DJ e perfor-

mances, atividades para crianças – “Arraialito” 

–, para séniores – “Arraial Maior” –, jogos, con-

versas, espetáculos de pole dance e DJ Sets. O 

Arraial Lisboa Pride está inserido nas Festas de 

Lisboa e é sinónimo de uma cidade que sabe 

valorizar, acarinhar e trabalhar pela diversidade 

e pela igualdade.

LISBON UNDER 
STARS 

O Lisbon Under Stars apresenta uma nova for-

ma de vivenciar a história da cidade, através de 

um espetáculo imersivo que pretende valorizar 

a cultura e o património de Lisboa. As Ruínas do 

Carmo são o palco deste espetáculo, que decor-

re de segunda a sábado, às 21:30 e às 22:45, 

até 30 de junho, e onde se misturam projeções 

multimédia, bailarinos virtuais e efeitos visuais, 

ao som de grandes nomes da música portu-

guesa. Entre os momentos históricos recriados 

encontram-se a Batalha de Aljubarrota, os Des-

cobrimentos, o terramoto de 1755 e a Revolução 

dos Cravos. É possível circular livremente pelo 

espaço, ver, ouvir e apreciar diferentes perspeti-

vas desta viagem e envolver-se nesta marcante 

vivência audiovisual e sensorial. O Lisbon Under 

Stars conta ainda com participações especiais 

de Mariza, Paulo Marinho, Rão Kyao, Teresa Sal-

gueiro e com a colaboração da Companhia Clara 

Andermatt e da Companhia Nacional de Bailado. 

Este espetáculo conta com o apoio institucional 

da Associação Turismo de Lisboa.
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A Câmara Municipal de Lisboa recebeu 18,5 

milhões de euros de Taxa Municipal Turística 

no ano passado, anunciou João Paulo Saraiva, 

vereador das Finanças, numa conferência de 

imprensa de apresentação do Relatório de 

Contas de 2017. 

Este foi o “primeiro ano em que foi feita a 

cobrança o ano inteiro e com todos os ope-

radores”, precisou o vereador, referindo-se 

à inclusão de hotéis e alojamento local, in-

cluindo a plataforma Airbnb. 

É que, embora a Taxa Municipal Turística te-

nha começado a ser aplicada em janeiro de 

2016 sobre as dormidas de turistas nacionais 

e estrangeiros nas unidades hoteleiras e de 

alojamento local, 2017 foi o primeiro ano em 

que a cobrança foi feita por todos os opera-

dores.

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

TAXA TURÍSTICA ATINGIU 
18,5 MILHÕES EM 2017

ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DO TURISMO

TOMADA DE 
POSSE DOS 
NOVOS CORPOS 
SOCIAIS 
A lista presidida por Francisco Coelho para os Corpos 

Sociais da Associação Nacional do Turismo (ANT), 

que foi eleita por unanimidade, tomou posse a 9 de 

maio, na sede da Entidade Regional de Turismo da 

Região de Lisboa.

Os principais objetivos deste mandato passam por 

afirmar a componente regional do turismo, digni-

ficar as suas organizações e colocar na ordem do 

dia a descentralização no setor. Assim, nos próximos 

dois anos, a nova equipa da ANT propõe-se contri-

buir ativamente para o desenvolvimento sustenta-

do do turismo, através da valorização dos recursos 

humanos, da ultrapassagem de constrangimentos 

a nível das acessibilidades e transportes e do en-

quadramento das taxas turísticas municipais, numa 

perspetiva de desenvolvimento do setor e de parti-

cipação dos agentes. 

“É prioritário dar início a um diálogo com o Estado 

para transferir para as organizações regionais com-

petências e meios atualmente concentrados na 

administração central, nomeadamente a nível da 

promoção turística, de forma a evitar a dispersão, 

duplicação e multiplicação de intervenções e des-

perdício de recursos”, defendeu Francisco Coelho, 

na posse. Esta opinião é partilhada por Vítor Costa, 

presidente da Entidade Regional de Turismo da Re-

gião de Lisboa, e por Melchior Moreira, presidente 

do Turismo do Porto e Norte de Portugal, que assu-

mem a vice-presidência da ANT. Dos novos Corpos 

Sociais da ANT fazem ainda parte representantes 

das restantes regiões do País e de várias associa-

ções que reconhecem o papel estratégico do turis-

mo regional. 
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SEIXAL

HOTELARIA DESTACA-SE NA ESTRATÉGIA DE REQUALIFICAÇÃO
A hotelaria está em destaque na estratégia de 

requalificação das frentes ribeirinhas do Seixal, 

tendo sido apresentados cinco projetos nesta 

área, nomeadamente, o Hotel Mundet, o Hotel 

da Quinta da Trindade, o Porto de Recreio do Sei-

xal – Hotel Largo dos Restauradores, o Eco Resort 

da Ponta dos Corvos e o Hotel e Porto de Recreio 

de Amora. Estes projetos, que permitirão reabi-

litar toda a zona ribeirinha em torno da baía, fo-

ram revelados durante a apresentação do Salão 

Imobiliário de Portugal 2018, que decorre de 3 

a 7 de outubro, e em que o Seixal irá integrar o 

SIL Cidades, um espaço de promoção dos muni-

cípios portugueses.

O projeto para o Hotel Mundet situa-se na anti-

ga fábrica corticeira com o mesmo nome, o que 

permite a sua implementação num terreno de 

3680 m2, com potencial para ser uma unidade 

hoteleira de 4 estrelas ou superior e capacida-

de para mais de 150 quartos. Quanto ao Hotel 

Quinta da Trindade, oferece uma localização 

privilegiada junto à baía do Seixal e ao rio 

Tejo, ao terminal fluvial e ao Centro de Está-

gios do Sport Lisboa e Benfica, apresentando 

uma área de 15 556 m2. O Porto de Recreio do 

Seixal – Hotel Largo dos Restauradores é um 

dos locais com maior potencial para acolher um 

alojamento turístico diferenciador uma vez que 

está localizado junto à Estação Náutica Baía 

do Seixal e ao futuro Porto de Recreio. No que 

respeita ao Eco Resort da Ponta dos Corvos, a 

Câmara Municipal do Seixal está a desenvolver 

um plano de pormenor com os proprietários da 

Ponta dos Corvos com o objetivo de se concre-

tizar no local um projeto turístico diferenciador, 

ligado à natureza e à preservação do ambiente, 

com construção sustentável. Outro dos proje-

tos inovadores é o Hotel e Porto de Recreio 

de Amora, que irá surgir junto ao Estádio da 

Medideira – que, por sua vez, vai ser requali-

ficado e se transformará no Estádio Municipal 

da Medideira. 

CONGRESSOS INTERNACIONAIS

LISBOA NO TOP 10 
DA ICCA
Lisboa está entre as 10 cidades do mundo mais 

requisitadas para acolher congressos associati-

vos internacionais, segundo dados divulgados 

pela International Congress & Convention Asso-

ciation (ICCA). A capital portuguesa recebeu 149 

congressos, em 2017, e volta a ocupar o 9.º lu-

gar no ranking mundial, (8.º no raking europeu) 

reafirmando-se como um destino de eleição 

para o acolhimento deste género de iniciativas. 

A cidade é um dos principais destinos no seg-

mento de Turismo de Negócios, muito devido à 

sua oferta turística diversificada e de qualidade, 

a nível de infraestruturas, serviços e experiên-

cias. As acessibilidades, as boas ligações aéreas 

a qualquer local do mundo e a localização pri-

vilegiada do Aeroporto de Lisboa – que permite 

o acesso direto ao metro – também contribuem 

para estes resultados.

Os projetos lisboetas foram os mais galardoados na sexta edição do Prémio Nacional de Reabilitação 

Urbana, tendo ganho sete das 10 categorias que integram o concurso. Em Lisboa, os vencedores 

foram a República 37, que arrecadou três prémios, na categoria “Residencial”, “Cidade de Lisboa” 

e “Reabilitação Estrutural”; a Escola Básica Maria Barroso, na categoria “Impacto Social”; a sede da 

Abreu Advogados, na área “Comercial & Serviços”; o Verride Palácio Santa Catarina, em “Turismo”; 

e a Quinta Alegre, na categoria de “Restauro”. Nesta edição foram formalizadas 76 candidaturas, 

oriundas de 20 concelhos, das quais o júri, constituído pelos arquitetos João Carlos Santos e João 

Santa-Rita, pelo economista João Duque e pelos engenheiros João Appleton e Manuel Reis Campos, 

selecionou três finalistas em cada categoria e, daí, elegeu os projetos vencedores. 

REABILITAÇÃO URBANA

PROJETOS LISBOETAS PREMIADOS



 | NacionalN
  |

  T
U

RI
SM

O
 D

E 
LI

SB
O

A

12

Nos primeiros quatro meses de 2018, foram 

criadas 17 mil empresas, representando um 

aumento de 13,4% face ao mesmo período do 

ano passado, revelou a Informa D&B. Este cresci-

mento está associado, sobretudo, à dinâmica do 

setor do turismo, como atividades imobiliárias, 

alojamento, restauração, serviços e transportes. 

De janeiro a abril, os Serviços no setor contri-

buíram com a criação de 649 empresas, muito 

devido a atividades de animação turística e a 

agências de viagens, representando um cres-

cimento de 13,3%. As Atividades Imobiliárias, 

a Construção, o Alojamento e a Restauração e 

os Transportes também desempenharam um 

papel de peso na aceleração do ecossistema 

empreendedor nacional, apresentando aumen-

tos de criação de empresas de 34,6%, 22,9%, 

13,2% e 55,2%, respetivamente. 

Em Lisboa nasceram 909 empresas, mais 18,6% 

do que no mesmo período de 2017. Conside-

rando os dados divulgados pela Informa D&B, 

verifica-se que Lisboa, Porto e Setúbal foram 

responsáveis por mais de três quartos do total 

do aumento da criação de empresas. 

EMPREENDEDORISMO

TURISMO IMPULSIONA CRIAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS 

INVESTIMENTO EM LISBOA

VOLKSWAGEN 
INSTALA 
CENTRO DE 
DESENVOLVIMENTO 
DE SOFTWARE

A Volkswagen vai instalar um centro de soft-

ware em Lisboa, ainda este ano, o qual irá ter 

300 especialistas em tecnologias de informação. 

Segundo Martin Hofmann, Chief Information 

Officer do fabricante automóvel, este novo cen-

tro de inovação representa “um passo decisivo 

para o futuro”. “Estamos a transferir a história 

de sucesso dos nossos laboratórios digitais de 

Berlim para Portugal”, referiu Martin Hofmann, 

revelando ainda que o objetivo é “aliar tarefas 

empolgantes aos métodos de trabalho agiliza-

dos mais avançados no setor das Tecnologia de 

Informação”. Para o presidente da Câmara Muni-

cipal de Lisboa, Fernando Medina, este centro de 

desenvolvimento de software vai ajudar a “cap-

tar talentos e a criar emprego especializado nos 

setores do digital e da mobilidade do futuro”.
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EL MUNDO

TERREIRO DO PAÇO 
ENTRE AS PRAÇAS 
MAIS BONITAS 

O jornal espanhol El Mundo selecionou as praças 

mais bonitas a nível global e o Terreiro do Paço, 

em Lisboa, faz parte da lista. Na publicação, 

pode ler-se que “é, sem dúvida, um dos mais 

belos espaços públicos que se pode imaginar, 

especialmente após a sua última remodelação”. 

O jornal considera ainda que o Terreiro do Paço 

é um “esplêndido portal para a capital portugue-

sa”, que começa no rio Tejo, e refere que vale a 

pena subir ao topo do Arco da Rua Augusta para 

observar a praça sob outro prisma. 

HIPSTER INDEX MOVEHUB

LISBOA É A 
QUINTA CIDADE 
MAIS HIPSTER DO 
MUNDO

Lisboa é a quinta cidade mais hipster do mundo, 

segundo um estudo feito pela empresa tecno-

lógica MoveHub, que analisou um total de 446 

cidades em 20 países. Este índice baseou-se em 

cinco critérios, nomeadamente, no número de 

restaurantes veganos, de coffee shops, de estú-

dios de tatuagens, de lojas de música e de bou-

tiques vintage existentes em cada cidade, por 

cada 100 mil habitantes. Além de estar no top 

10 das cidades mais hipster do mundo, a capital 

portuguesa surge em 2.º lugar no que respeita 

às cidades mais hipsters a nível europeu. Acima 

de Lisboa, no ranking, encontram-se Brighton 

and Hove, no Reino Unido, que é a cidade mais 

hipster do mundo, seguida de três cidades dos 

Estados Unidos da América, nomeadamente, 

Portland, Salt Lake City e Seattle.

MOBILIDADE

ELÉTRICO 24 ESTÁ 
DE VOLTA 

O elétrico 24 já circula novamente nas ruas de 

Lisboa, fazendo a ligação entre Campolide e a 

Praça Luís de Camões, numa iniciativa da Câ-

mara Municipal de Lisboa. Quanto ao percurso, 

inicia-se em Campolide, passa pela Rua das 

Amoreiras, Jardim das Amoreiras, Rato, Rua da 

Escola Politécnica, Príncipe Real, Ascensor da 

Glória e Largo Trindade Coelho, para finalizar na 

Praça Luís de Camões. O elétrico encontrava-se 

suspenso desde agosto de 1995, altura em que 

a construção de um parque de estacionamento 

em Campolide inviabilizou a sua circulação.

SETOR

CRIADA ALIANÇA IBÉRICA 
PARA IMPULSIONAR TURISMO
A Associação Portuguesa das Agências de Via-

gens e Turismo (APAVT) e a Confederación Es-

pañola de Agencias de Viajes (CEAV) anuncia-

ram uma união para criar uma aliança ibérica 

com o objetivo de impulsionar o turismo em 

ambos os países. “A partir de agora, a APAVT 

e a Confederación Española de Agencias de 

Viajes examinarão de forma conjunta todos os 

temas de interesse para o setor, como podem 

ser os casos das relações com fornecedores ou 

as normativas europeias, com o objetivo de 

alcançar uma posição conjunta”, referiram as 

duas associações, em comunicado. As entida-

des comprometem-se ainda a estudar a possi-

bilidade de realização de uma Cimeira Ibérica 

de Agências de Viagens. 
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XX, pelo plano de reabilitação urbana sem pre-

cedentes – do zero, numa zona degradada, deu-

-se origem a um caso de estudo internacional. 

Ali se ergueu o maior oceanário do mundo, uma 

moderna gare de transportes, uma nova traves-

sia sobre o Tejo que constitui uma das maiores 

obras de engenharia do País. Durante quatro 

meses, bandeiras e 146 nações foram o símbolo 

de uma universalidade testemunhada por mais 

de 11 milhões de visitantes.

Na memória desses visitantes estarão, certa-

mente, os olharapos, criaturas meio humanas, 

meio animais, com um, dois ou três olhos que 

deambulavam de manhã à noite pelo recinto, 

surpreendendo o público e com ele interagin-

do. Construídos pelos ingleses Kevin Plumb e 

Campbell Ruchan, em colaboração com alu-

nos das Belas Artes, eram movimentados por 

atores, a partir do interior e do exterior. Nove 

deles estão de regresso ao Parque das Nações 

para animar o início das sessões. Esta é uma 

iniciativa da ATL, em parceria com a Câmara 

Municipal de Lisboa e a EGEAC, como produ-

ção da Eventors Lab, para assinalar uma data 

que fica, para sempre, na história da cidade. 

Este espetáculo permite reviver memórias de 

um evento que colocou os olhos do mundo 

sobre a capital portuguesa e, ao mesmo tem-

po, celebrar a cidade, evidenciando o caminho 

percorrido: 20 anos depois, os olhos do mun-

do continuam virados para Lisboa, que se tem 

afirmado como destino de eleição, confirmando 

a validade da estratégia promocional conduzida 

desde então. 

ATL CELEBRA 20 ANOS DA EXPO’98

OLHARAPOS E ESPETÁCULO MULTIMÉDIA 
NO PARQUE DAS NAÇÕES

Expo’98 marcou 
a forma como o 
mundo passou 
a ver Lisboa, 
podendo, 
mesmo, afirma-
-se que foi o 
projeto mais 
arrojado do 
século XX

A Associação Turismo de Lisboa assinala o 20.º 

aniversário da Expo’98 com um espetáculo mul-

timédia, na Pala do Pavilhão de Portugal, no Par-

que das Nações, de 25 de maio a 2 de junho, às 

21h30 e 22h30. Os olharapos também estão de 

regresso para animar os espetadores antes da 

primeira projeção e nos intervalos das sessões.

Tal como em 1998, também agora se vai home-

nagear a água através de um espetáculo enri-

quecido com fontes e um ecrã de água, com 30 

metros de comprimento e 10 de altura, em que 

serão projetados vídeos e imagens que farão 

recordar os momentos altos da Exposição Uni-

versal de Lisboa. São memórias pertencentes ao 

espólio da RTP, numa seleção do jornalista Mário 

Augusto, acompanhadas de uma banda sonora 

que contém excertos de Pangea, o tema musical 

que fica para sempre ligado à Expo’98, da auto-

ria de Nuno Rebelo.

Este é um espetáculo em três momentos, nar-

rados pela voz do locutor Eduardo Rêgo: primei-

ro, recorda-se a reconstrução daquele espaço 

da zona oriental de Lisboa, depois celebra-se 

a exposição de 1998 e, finalmente, espelha-se 

a atualidade do Parque das Nações. Reafirma-

-se, afinal, que a Expo’98 marcou a forma como 

o mundo passou a ver Lisboa, podendo, mesmo, 

afirma-se que foi o projeto mais arrojado do século 
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LISBOA

Tenho uma relação pessoal e muito próxima 

com a cidade de Lisboa. Conheço-a desde que 

me conheço a mim, e aprecio realmente cada 

bairro da nossa cidade. Gosto das diferentes es-

calas, da vida de bairro e das grandes avenidas.  

Gosto muito da racionalidade e modernismo das 

Avenidas Novas, da Mexicana com o painel de 

Querubim Lapa, do Cinema Alvalade, do Bairro das 

Estacas de Ruy Jervis d’Athouguia e Formosinho 

Sanches. Continuo a deslumbrar-me com as obras 

intemporais de Pardal Monteiro, que revoluciona-

ram a cidade: o Instituto Superior Técnico, o Institu-

to Nacional de Estatística, a maravilhosa Biblioteca 

Nacional e a sua Sala de Leitura coroada com uma 

tapeçaria com cartão de Guilherme Camarinha, e o 

Hotel Ritz, para cujos interiores também contribuí-

ram inúmeros artistas, entre eles Almada Negreiros.  

Gosto muitíssimo dos contrastes que a cidade provoca, 

de novos e velhos a viver na mesma rua. Gosto dos 

cantos e das ruelas esquecidas, e gosto de observar 

como nos últimos anos se transformam. Como aconte-

ce na Rua do Poço dos Negros, onde os inquilinos mais 

recentes vieram dinamizar as lojas de bairro e intro-

duzir novos conceitos como a Companhia Portugueza 

do Chá ou o projeto social A Avó veio trabalhar. Gosto 

da vitalidade que os habitantes vindos de fora trazem 

a Lisboa, da sua capacidade de nos fazerem olhar 

de novo para a cidade, de a valorizar e transformar. 

Só vejo vantagens na requalificação da zona da ribeiri-

nha, do Cais do Sodré a Santa Apolónia. Com o Terreiro 

do Paço, o arco da Rua Augusta, o Campo das Cebolas e 

o Cais da Pedra a chamar por nós. Não me incomoda o 

excesso de desenho, porque Lisboa é também o bairro 

do Beato e de Marvila, que não se deixam “domesticar”. 

Fico maravilhada com a monumentalidade de Belém, 

com a triangulação que se criou entre o Centro Cultu-

ral de Belém, que este ano comemora 25 anos, e os 

equipamentos mais recentes do novo Museu Nacional 

dos Coches e do MAAT. Enquadrados pelo extraordi-

nário Mosteiro dos Jerónimos, obra-prima do estilo 

manuelino e um símbolo da identidade nacional, e 

banhados pelo rio Tejo e pela extraordinária luz de 

Lisboa, estes três equipamentos são bem representa-

tivos do fulgor da nossa cidade, e do tanto que ainda 

está para acontecer. 

Madalena Reis 
Diretora de Marketing e Desenvolvimento 
do Centro Cultural de Belém

Visão  | V

O Arco da Rua Augusta afirma-se cada vez mais 

como ex-libris da cidade de Lisboa, não só pela 

afluência de turistas, como pela presença das 

muitas entidades oficiais que visitam Portugal. 

Assim aconteceu com o ministro das Relações 

Exteriores da República Oriental do Uruguai, Ro-

dolfo Nin Novo, que se deslocou em visita oficial 

a Lisboa no dia 30 de abril. O governante uru-

guaio fez questão de reservar espaço na agenda 

para conhecer este monumento e daí desfrutar 

de uma visita única sobre a zona histórica da 

cidade e o rio Tejo.

CHEFE DA DIPLOMACIA 

DO URUGUAI SOBE AO 
ARCO DA RUA AUGUSTA
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PRESERVAR 
A IDENTIDADE CULTURAL
Fazer de Alcochete um concelho melhor para viver ou visitar é o 
propósito do presidente da Câmara Municipal, Fernando Pinto, 
cujo objetivo, em termos de turismo, é promover e divulgar a 
natureza, a história, a cultura e a gastronomia locais.  

FERNANDO PINTO
PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ALCOCHETE

E
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Quando tomou posse, disse pre-

tender fazer de Alcochete um 

concelho melhor. Na prática, 

em que se traduz este compro-

misso?

É um compromisso com as pessoas 

com o qual pretendemos assegu-

rar que a nossa vitória se traduza 

numa vivência melhor em Alco-

chete, onde impere a qualidade, a 

segurança e o bem-estar de quem 

aqui reside ou apenas nos visita. O 

nosso propósito é fazer de Alcoche-

te um lugar melhor para viver ou 

visitar.

Quais são os principais desafios 

do seu mandato? 

Equilibrar as contas públicas, re-

qualificar e preservar o património 

e promover uma educação escolar 

de qualidade e com melhores con-

dições de ensino. Tornar o concelho 

mais moderno e atrativo, preser-

vando, contudo, a genuinidade das 

tradições que tão bem nos carate-

rizam. É crucial corresponder aos 

anseios e às preocupações da nos-

sa população e, ao mesmo tempo, 

proporcionar a quem nos visita não 

só uma experiência enriquecedora, 

como também dar a conhecer o 

encanto próprio das nossas gentes. 

O turismo deve ter um toque hu-

mano e nós temos todas as condi-

ções para o proporcionar. 

BILHETE POSTAL 
DE ALCOCHETE

A zona ribeirinha continua a ser 

o “bilhete postal” de Alcoche-

te? Está de acordo?

Sim, claro! No entanto, Alcochete 

é muito mais do que um passeio 

ribeirinho. É uma vila bonita, que 

não sofreu os impactos violentos 

da Ponte Vasco da Gama. Com 

bairros típicos bem preservados, 

património arquitetónico, história, 

restaurantes e bares de qualidade 

e um património natural soberbo. 

Quem cá vem, gosta e volta. O au-

mento do número de turistas que 

nos visita assim o demonstra. 

As salinas, outrora fomenta-

doras da principal atividade 

económica de Alcochete, a sali-

cultura, são agora uma atração 

turística. Quer falar-nos sobre a 

sua relevância?

As salinas são, indiscutivelmente, 

parte integrante da nossa história. 

Aqui nasceram homens e mulhe-

res que do sal fizeram a sua vida. 

Tanto na sua extração, como no 

seu uso. A secagem do bacalhau 

também tinha aqui um dos maio-

res polos do país. As mulheres 

vindas da Murtosa, denominadas 

murtoseiras, que se deslocavam da 

sua terra para trabalhar nas nos-

sas secas foram um bom exemplo 

de emprego ligado ao sal que, à 

época, se criou no concelho. Hoje, 

podemos replicar esses tempos, 

vivendo uma experiência única. A 

Fundação das Salinas do Samou-

co, em colaboração com a Câmara 

Municipal de Alcochete, realiza o 

FestiSAL, um evento ligado ao sal e 

à natureza, que recria um conjunto 

de atividades ilustrativas tanto da 

importância do sal no concelho, 

como da dureza da sua extração.

O facto de Alcochete se situar 

nas proximidades da Reserva 

Natural do Estuário do Tejo re-

flete-se na oferta turística? De 

que modo?

A Reserva Natural do Estuário do 

Tejo é o nosso património mais va-

lioso. Aqui se abrigam e nidificam 

centenas de milhares de aves que 

fizeram das nossas salinas o seu 

habitat, algumas definitivamente, 

outras para aqui passarem os in-

vernos amenos que caraterizam 

a Europa do Sul. O potencial de 

crescimento é enorme, mas não 

podemos esquecer que o objetivo 

principal é preservar esse habitat. 

O Turismo de Natureza não é um 

turismo massificado e é para este 

segmento que trabalhamos nesta 

área de intervenção. Mas também 

não queremos que o local perma-

neça “secreto”. Dá-lo a conhecer é 

um contributo importante para a 

formação cívica de respeito pela 

natureza e pelos seus animais. 

Alcochete, 
em si, é uma 
experiência 
única. Tem um 
toque humano 
ímpar, que 
nos torna 
diferentes 
dos restantes 
concelhos 
vizinhos

Os contributos de Alcochete 

para a oferta turística da 

Região de Lisboa são muitos 

e bastante diversificados, 

declara Fernando Pinto. Um 

dia calmo e tranquilo à beira 

rio, um passeio pela vila a 

pé ou pela praia num dia 

soalheiro, um bom almoço 

de peixe grelhado numa 

das esplanadas, uma visita 

às Salinas do Samouco, um 

passeio ao Sítio das Hortas, 

beber um copo ao fim da 

tarde a ver um pôr-do-sol 

esplendoroso sobre o Tejo 

são alguns dos exemplos, 

prossegue. Neste contexto, 

“destacaria, no entanto, duas 

categorias: Gastronomia e 

Vinhos e Turismo de Natureza, 

dois vetores importantes. 

Particularmente o Turismo de 

Natureza, em que a nossa 

oferta é rica e variada”, 

acrescenta. 

Contributos para a oferta turística 



  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

18

E  | Entrevista

A proximidade com a reserva pode 

e deve ser um atributo essencial 

para esta promoção turística, mas 

dentro de parâmetros bem identi-

ficados e sempre protetores deste 

valioso habitat. 

Qual é a importância do Turismo 

de Natureza para Alcochete?

No contexto do Turismo de Natu-

reza temos dois mercados que é 

importante distinguir. Um mercado 

soft, de experiências de atividades 

de ar livre, de passeios pedestres 

e de observação de aves, e outro 

de natureza hard, onde se insere o 

kite surf ou kite buggy. As ativida-

des de natureza soft representam 

80% das viagens de natureza e as 

de natureza hard 20%. Atenção 

que estamos a falar de um total 

de mais de 20 milhões de viagens 

por ano das quais queremos captar 

algumas, como é óbvio. Não ape-

nas por uma ambição natural, mas 

também porque temos excelentes 

condições para a prática de ambas. 

O Turismo de Natureza é importan-

te para o concelho, claro. Quando 

falamos de uma atividade que 

cresce em média 7% ao ano e que 

reúne cada vez mais adeptos não 

poderíamos deixar de estar atentos 

à sua evolução. Se consolidarmos 

trabalho nesta área, as gerações 

futuras vão agradecer o nosso em-

penho em deixar-lhes um concelho 

ambientalmente mais equilibrado. 

Reconhecidamente, existe po-

tencial para o desenvolvimento 

do turismo equestre e turismo 

náutico. Têm enfoque particular 

no seu mandato?

A proximidade, quer com a Lezíria, 

quer com o Tejo, permite-nos de-

senvolver atividades neste setor. 

Na Barroca D’Alva já se realizam 

eventos, muitos deles de categoria 

internacional. No turismo náutico 

temos a limitação das marés que 

impedem a deslocação a Alco-

chete de embarcações de recreio 

de maior dimensão. Com o cais 

recuperado conseguimos receber 

nas horas de maré embarcações 

pequenas e médias que podem, 

por exemplo, atracar em Alcoche-

te, de modo a permitir almoçar, 

dar um pequeno passeio pela vila 
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e regressar tranquilamente a casa 

desfrutando da beleza do Tejo. O 

turismo náutico requer condições 

e infraestruturas que ainda não 

dispomos, mas não deixamos de 

pensar nele em articulação com 

outras entidades, nomeadamente 

com o Porto de Lisboa que, desde 

o início deste mandato, tem ma-

nifestado grande disponibilidade 

para cooperar connosco.  

VASTO CONJUNTO 
DE EXPERIÊNCIAS 

Que outras experiências gas-

tronómicas e de lazer relacio-

nadas com o património cultu-

ral, natural e identitário local 

o visitante pode desfrutar?

Proporcionamos um vasto conjunto 

de experiências que todos aqueles 

que nos visitam podem desfrutar. 

Por exemplo, um passeio no Tejo 

a bordo do Bote Leão, embarcação 

tradicional denominada bote de 

fragata, uma visita aos nossos mu-

seus, com especial relevância para 

o núcleo de Arte Sacra e o núcleo 

Sede, onde se encontra exposta a 

nossa história, ou ao Aposento do 

Barrete Verde, com o seu museu 

taurino. Os trilhos naturais que pro-

porcionam excelentes caminhadas 

à beira rio, uma gastronomia rica 

em peixe, da qual destacamos a 

caldeirada alcochetana, o arroz 

doce, a fogaça, o bolo de soda e 

ainda os bivalves – estes, infeliz-

mente, menos utilizados pela sua 

sensibilidade à poluição que, ape-

sar de muito menor do que nos 

idos anos 70/80, continua a fazer 

alguns estragos na nossa fauna 

marinha. Acresce que Alcochete, 

não sendo um concelho vinícola, 

está, contudo, inserido na Região 

de Vinhos da Península de Setú-

bal, onde a qualidade dos vinhos 

é indiscutível. Alcochete, em si, é 

uma experiência única. Tem um to-

que humano ímpar, que nos torna 

diferentes dos restantes concelhos 

vizinhos. 

Existe um número relevante de 

turistas que visita a centralida-

de do Arco do Tejo, da qual Alco-

chete faz parte, para shopping. 

Quer comentar? 

Lisboa recebeu, em março, a 

primeira edição do Summit Sho-

pping Tourism & Economy Lisbon 

2018. O turismo de compras, cuja 

motivação principal passa por 

procurar locais com especificida-

des relacionadas com bom preço, 

exclusividade, arte, artesanato ou 

tecnologia avançada, é um produ-

to turístico em crescimento. É um 

turismo de gama alta e praticado, 

normalmente, por pessoas com 

recursos financeiros avultados. O 

Freeport é um local enquadrado 

neste conceito. O desafio para o 

futuro é conseguir que Alcochete 

e os comerciantes locais bene-

ficiem também desta procura. 

Temos um protocolo com a As-

sociação do Comércio, Indústria, 

Serviços e Turismo do Distrito de 

Setúbal que visa, precisamente, a 

modernização do comércio local 

de forma a torná-lo mais atrativo, 

assim como o seu enquadramen-

to numa procura turística mais 

qualificada. 

O Turismo de 
Natureza não 
é um turismo 
massificado 
e é para este 
segmento 
que 
trabalhamos 
nesta área de 
intervenção

Fernando Pinto, quando 

questionado sobre o que, no 

âmbito do seu mandato, está 

previsto para o setor do turismo, 

diz que o objetivo central é criar 

a marca Alcochete –

promovendo e divulgando a 

natureza, a história, a cultura e 

a gastronomia locais. “Estamos 

situados no maior estuário da 

Europa Ocidental, com uma 

frente ribeirinha que vai do 

denominado Sítio das Hortas 

até ao limite da Base Aérea nº 

6”, declara, acrescentando que 

poderá ainda ser melhor com 

a criação de um corredor verde 

que interligue os vários polos 

existentes no concelho. Salinas 

de Alcochete e Samouco, Hortas 

e Reserva Natural. “Tudo isto 

sob um pôr-do-sol fantástico, 

que já proporcionou milhares 

de fotos de rara beleza. Como 

vê, um património natural 

brutal com um potencial de 

aproveitamento notável que 

vai precisamente ao encontro 

da atual procura do Turismo de 

Natureza”, salienta.

Promover o Turismo de Natureza
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Em termos de calendário de 

eventos, quais são os que des-

taca? 

As Festas do Barrete Verde e das 

Salinas em Alcochete, que têm lu-

gar no segundo fim de semana de 

agosto, são o ponto alto da alma 

alcochetana, indiscutivelmente, e 

encerram o calendário das festivi-

dades locais que também decor-

rem em Samouco e São Francisco. 

O Círio dos Marítimos, que se rea-

liza na Páscoa. A devoção a Nossa 

Senhora da Atalaia, que mantém 

viva na vila uma tradição com mais 

de cinco séculos, alicerçada nas 

raízes marítimas deste povo que 

durante anos encontrou no Tejo a 

sua forma de sustento. O FestiSAL, 

como disse já, que decorre em ju-

lho, no complexo das Salinas do 

Samouco – uma festa do sal, em 

que centenas de visitantes podem 

passar um dia observando aves, 

rapando sal por métodos artesa-

nais, passear com as crianças pela 

natureza, participar em workshops, 

degustações gastronómicas, visitar 

o mercado de produtos agrícolas 

da região, ou ter aulas de yoga 

em plena natureza, ou seja, uma 

infinidade de atividades num local 

de rara beleza. Nota, também, para 

o Festival Internacional de Papagaios, 

que se realiza em junho, na Praia dos 

Moinhos. Trata-se de um festival de 

cor e criatividade, que atrai centenas 

de visitantes. 

Alcochete vai acolher o Festival 

Liberdade, em junho. Em que 

consiste e qual a relevância do 

evento em termos de agenda 

cultural?

Sim, este ano temos, efetivamente, 

o Festival da Liberdade. É um evento 

importante que envolve o movimen-

to associativo e juvenil do concelho e 

que celebra os princípios básicos da 

liberdade. Penso que estão reunidas 

as condições para que tenha, em Al-

cochete, o mesmo ou mais sucesso 

do que obteve noutras edições, em 

concelhos diferentes. Este festival é 

um evento pontual, que tem lugar 

nos vários municípios da AMRS – As-

sociação de Municípios da Região de 

Setúbal. Este ano fará parte da nossa 

agenda, mas para o ano já não. É im-

portante, claro, mas é pontual. 

A procura turística verificada 

no território de Alcochete no 

indicador total de hóspedes 

foi de 6.383 em 2014, 7.374 

em 2015 e 8.805 em 2016, 

declara Fernando Pinto. 

Dados da Entidade Regional 

de Turismo da Região de 

Lisboa referentes ao 1.º 

semestre de 2017, ainda 

que provisórios, apontam 

para a manutenção da 

tendência de crescimento da 

procura turística, verificando-

-se, respetivamente, um 

crescimento de 24% da 

procura interna e de 29% 

da procura externa. A procura 

turística pelo território é 

constituída, principalmente, 

pelo mercado interno. Quanto 

à procura externa, os principais 

mercados emissores, por 

ordem de grandeza, são: 

Espanha, França, Reino Unido, 

Alemanha e Holanda, sendo 

que se tem verificado um 

crescimento significativo do 

número de turistas franceses, 

acrescenta. “Relativamente ao 

motivo da visita, não temos 

dados concretos sobre o perfil 

do turista, mas cremos que 

se prende em especial com 

a procura pelos produtos 

turísticos identificados para o 

nosso território, nomeadamente 

Gastronomia e Vinhos e 

Natureza nas suas diversas 

vertentes”, conclui.

Procura turística aumenta

A oferta 
hoteleira de 
Alcochete não 
corresponde 
de todo à 
procura. Irão 
seguramente, 
num futuro 
muito próximo, 
surgir 
investimentos 
nessa área
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OFERTA HOTELEIRA 
AQUÉM DA PROCURA

Como se carateriza a oferta hote-

leira de Alcochete? Está dimen-

sionada para a procura?

A oferta hoteleira de Alcochete não 

corresponde de todo à procura. Irão 

seguramente, num futuro muito 

próximo, surgir investimentos nes-

sa área. Lisboa está com taxas de 

ocupação no limite e preços ele-

vadíssimos. Podemos muito bem 

explorar essa saturação, criando 

unidades hoteleiras que comple-

mentem essa oferta. Temos cres-

cido no turismo de habitação, no 

qual algumas unidades de muito 

boa qualidade têm criado uma 

oferta turística de charme e com 

taxas de ocupação bastante signifi-

cativas. Mas, seguramente, teriam 

lugar em Alcochete mais unidades 

hoteleiras de alguma dimensão.  

E no que diz respeito à restau-

ração? Quais são as especiali-

dades oferecidas? Têm ligação 

ao rio?

Na área da restauração estamos 

bem. Do mais popular ao mais 

sofisticado, a oferta tem vindo a 

crescer com sucesso. Como sabe, o 

rio foi vítima de uma depredação 

das suas espécies com particular 

enfoque nos anos 70. As ostras, 

que por aqui abundavam, pura e 

simplesmente desapareceram do 

estuário. Contudo, a recuperação 

do rio começou novamente a trazer 

algumas das espécies desapareci-

das, tais como o robalo, a dourada, 

a enguia, o charroco, o linguado, 

o choco e alguns bivalves carate-

rísticos do rio como o berbigão, o 

lingueirão e a lambujinha. A ostra, 

infelizmente, ainda não encontrou 

condições para voltar a reproduzir-

-se. A amêijoa japónica, que agora 

povoa o estuário, é uma espécie 

invasora que encontrou aqui o ha-

bitat perfeito para o seu desenvol-

vimento. Devidamente depurada é 

um petisco que pode muito bem 

começar a fazer parte das nossas 

ementas. A caldeirada é um prato 

típico de qualquer zona ribeirinha, 

O concelho 
adaptou-se bem e 
criou uma oferta 
qualificada que 
correspondeu 
bastante bem à 
procura de todos 
os que passaram 
a visitar-nos 
regularmente
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sendo que a nossa, gastronomia 

do estuário, tem a designação de 

caldeirada alcochetana. As enguias, 

fritas ou de ensopado, e os lingua-

dinhos fritos completam o cardápio 

piscícola. Na carne, o porco predo-

mina com várias receitas a preen-

cher as ementas da restauração 

local. 

ACESSIBILIDADES 
SÃO INSUFICIENTES 

Alcochete está bem servida em 

termos de acessibilidades? 

Com a construção da Ponte Vasco 

da Gama, Alcochete melhorou al-

gumas das suas acessibilidades, 

mas, no atual contexto, são mani-

festamente insuficientes. Há que 

arranjar todas as que ao longo 

dos anos se foram degradando, e 

quanto às que são de competência 

municipal, estamos a avançar com 

concursos para várias requalifica-

ções e para criar outras que pos-

sam servir melhor o concelho e o 

seu crescimento. 

O acesso privilegiado a Lisboa 

através da Ponte Vasco da Gama 

terá contribuído para um maior 

afluxo de turistas a Alcochete?

Indiscutivelmente, a ponte que-

brou a barreira do rio. Mas penso, 

também, que Alcochete, no côm-

puto geral, soube aproveitar esse 

fluxo de forma positiva. O concelho 

adaptou-se bem e criou uma ofer-

ta qualificada que correspondeu 

bastante bem à procura de todos 

os que passaram a visitar-nos re-

gularmente. 

Para terminar, no que concerne 

o turismo, quais são os objeti-

vos que gostaria de deixar con-

cretizados quando terminar o 

mandato?

O nosso compromisso com as pes-

soas está longe de se esgotar num 

mandato. Contudo, gostaria que 

Alcochete não perdesse a sua iden-

tidade cultural, sendo um concelho 

tão perto de Lisboa e com costu-

mes e tradições tão diferentes, que 

essa fosse a imagem de marca que 

nos distingue dos demais conce-

lhos limítrofes. Apostar na quali-

dade, privilegiando a natureza e a 

gastronomia e promover os usos e 

costumes de um povo que nasceu 

do sal e se banha no Tejo. Este é o 

nosso quadro, no qual acrescenta-

mos um pôr-do-sol deslumbrante. 

É desta forma que trabalharemos 

para que Alcochete seja uma ver-

dadeira “marca”, com assento no 

panorama nacional e internacional.

Fernando Manuel Gonçalves Pina 

Pinto nasceu e sempre viveu 

em Alcochete. Coordenador 

comercial na área de venda 

cruzada/gestor de seguros 

na Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo de Entre Tejo e Sado, 

desempenhou também funções 

de gerente bancário em diversas 

delegações da instituição, 

perfazendo 25 anos de atividade. 

Enquanto dirigente associativo, 

destacou-se na presidência da 

direção do Aposento do Barrete 

Verde de Alcochete. Foi dirigente 

e bombeiro na Associação 

Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Alcochete. Foi 

diretor de programas da ECO 

FM Rádio – Emissora Local de 

Alcochete e também deputado 

da Assembleia Municipal de 

Alcochete. A par da presidência 

da Câmara Municipal, é 

presidente da Comissão Política 

Concelhia do Partido Socialista 

de Alcochete. É casado e tem 

dois filhos.

Fernando Pinto: perfil

A procura 
turística pelo 
território é 
constituída, 
principalmente, 
pelo mercado 
interno
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RELATÓRIO TRIPADVISOR

VIAJANTES PROCURAM NOVAS 
EXPERIÊNCIAS 
A inovação é uma tendência no Turismo, tanto por parte dos 
viajantes como das empresas do setor. Quem viaja continua a 
procurar locais históricos e emblemáticos, mas revela interesse 
em viver novas experiências que envolvam a comunidade local, 
a sua cultura e forma de viver. Em 2017, houve um crescimento 
na procura de atividades “não tradicionais”, mas também um 
aumento na oferta.

O site de viagens TripAdvisor, que fornece informa-

ções e opiniões de conteúdos relacionados com 

o turismo, divulgou um relatório sobre as ten-

dências de viagens para 2018 no que concerne 

a Experiências, Tours e Atividades. O documento 

envolveu a revisão de todas as reservas feitas em 

2017 relacionadas com produtos abaixo dos 150 

dólares (aproximadamente 125 euros) por pessoa. 

Os dados revelados pelo TripAdvisor mostram que 

os viajantes estão a expandir os seus horizontes, 

no sentido em que é visível um crescimento de 

compra e interesse em novas categorias – não 

tradicionais. Mesmo mantendo o interesse nos 

monumentos e locais emblemáticos, os viajantes 

estão a procurar experiências locais alternativas.

PROCURA DE ATIVIDADES 
“NÃO TRADICIONAIS” 

O interesse em novas experiências por parte dos 

viajantes tem, de facto, crescido, de acordo com o 

relatório do TripAdvisor, sendo que os monumen-

tos e locais emblemáticos continuam a liderar a lis-

ta de atividades mais procuradas. “Monumentos e 

locais icónicos continuam a ser os mais reservados 

pelos viajantes em todo o mundo… enquanto as 

categorias culturais, como passeios gastronómi-

cos, aulas de culinária e experiências históricas e 

patrimoniais estão a ver as suas reservas a dispa-

rar”, pode ler-se no relatório.

Do ponto de vista global, o estudo indica que as 

pessoas que viajam estão a “expandir os seus ho-

rizontes” e que houve diversas categorias a regis-

tar um rápido crescimento em 2017. Aqui, fala-se 

das experiências históricas e patrimoniais, cujo 

crescimento das reservas foi de 125%, e também 

de uma clara tendência ascendente relacionada 

com a culinária. Neste domínio, destacam-se as 

aulas e as excursões gastronómicas, ambas com 

um incremento de 57% nas reservas em 2017, 

face a 2016. Considerando o valor bruto de re-

serva, a categoria de tours gastronómicas foi a 
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mais populares foram “skip-the-line”, ou seja, “sal-

tar a fila”, sendo que foram também quatro das dez 

experiências que apresentaram maior crescimento. 

A diretora de Comunicações da plataforma não tem 

dúvidas de que “os viajantes também estão a ser 

mais poupados com o seu tempo”. 

AS TENDÊNCIAS 
E A TECNOLOGIA

Convidada pela revista Forbes, a comentar estes 

dados, Konstantina Boutsioukou, Travel & Tourism 

Analyst na GlobalData, mencionou o impacto que 

a tecnologia pode ter nestas tendências. Neste sen-

tido, considera que “a autenticidade é a tendência 

mais comentada na indústria e que, à medida que 

os consumidores vão sendo gradualmente trans-

formados de ‘turistas’ em ‘viajantes’, querem ex-

perimentar culturas locais autênticas e viver como 

habitantes locais”. Relativamente ao papel que a 

tecnologia pode desempenhar para conectar os 

moradores locais aos turistas, diz que atualmente se 

vê “um número crescente de iniciativas que visam 

aproveitar a tecnologia na tentativa de capitalizar as 

principais tendências do turismo”. Portanto, há di-

versas aplicações que têm surgido com o intuito de 

ligar os viajantes aos locais e entre as mais popula-

res estão a Vayable, PartyWith e Withlocals.

É verdade que viajar pela “cultura” e visitar impor-

tantes locais históricos e monumentos se mantêm 

muito populares. Mas, mesmo estas experiências 

precisam de inovar. Assim, Konstantina Boutsiou-

kou refere que cada vez mais há um investimento 

nas aplicações que permitem aos viajantes planear 

e aproveitar melhor as suas viagens. Algumas en-

tidades estão mesmo a dar um passo em frente 

no uso da tecnologia, “ao adotar a realidade vir-

tual e aumentada para os processos de reserva 

e compra”. No que respeita à realidade virtual, o 

objetivo passa por permitir uma reserva imersiva 

aos potenciais clientes. Os museus, por exemplo, 

estão cada vez mais a investir na tecnologia e em 

aplicações que tornam a experiência dos visitantes 

mais interativa.

Quanto ao surgimento de opções de compra de 

bilhetes sem compromisso, isto leva a que, segun-

do Konstantina Boutsioukou, os viajantes “acabem 

por economizar tempo e é-lhes proporcionada 

uma melhor experiência”, sendo que, através da 

tecnologia, surgem “maneiras mais inovadoras 

de simplificar o processo”. Já há aplicações com 

geolocalização, com a Travel & Tourism Analyst da 

GlobalData a defender que se pode “esperar, se-

guramente, que este tipo de aplicações cresça ra-

pidamente, já que a sua tecnologia de localização 

geográfica pode ser adotada por museus, clubes, 

bares e até mesmo estações e aeroportos”.

que apresentou maior crescimento ao longo do 

ano passado. 

“Estamos a ver mais viajantes a equilibrar os seus 

itinerários num misto de passeios clássicos e ex-

periências locais mais exclusivas”, comenta Laurel 

Greatrix, diretora de Comunicações do TripAdvisor. “É 

claro que os viajantes que vão para Roma querem 

explorar o Vaticano e a Capela Sistina, mas também 

estão a reservar experiências como passeios gas-

tronómicos para melhorar a viagem e ver a cidade 

como um local”, exemplifica.

OFERTA DE NOVAS 
EXPERIÊNCIAS AUMENTA

Não foi apenas a procura por atividades que fogem 

ao tradicional que aumentou, também a oferta de 

experiências cresceu do longo do ano passado. Os 

guias e operadores turísticos adicionaram 30 mil no-

vas experiências ao TripAdvisor em 2017, represen-

tando um aumento na ordem dos 50% no número 

de experiências, passeios e atrações disponíveis. Se-

gundo o site, “as novas opções vão desde bilhetes 

para locais famosos a aulas de culinária, cruzeiros 

diurnos e passeios de aventura de vários dias”.

SKIP-THE-LINE

Ainda de acordo com este relatório, os viajantes a 

nível mundial estão a optar cada vez mais por so-

luções que evitem as filas. “O acesso sem filas a 

alguns dos pontos de referência e locais mais visita-

dos do mundo apareceu na lista dos mais populares 

e de crescimento mais rápido”, lê-se no documento. 

O TripAdvisor possibilita a compra de mais de 1200 

bilhetes sem fila e, em 2017, dois dos três produtos 

2017: AS TENDÊNCIAS EM NÚMEROS

O TripAdvisor divulgou, no seu relatório, o top 10 das experiências que apresentaram maior 

crescimento, a nível global, em 2017. A evolução apresentada foi, em todos os casos, superior 

a 50%, destacando-se o aumento da procura de passeios históricos e patrimoniais (125%), dos 

cruzeiros sunset (86%) e das viagens privadas de um dia (79%). Com um crescimento na ordem 

dos 57% encontram-se as viagens gastronómicas, as aulas de culinária e os bilhetes e passes 

para museus. A meio da tabela estão experiências relacionadas com o mar, nomeadamente, 

snorkeling, kayak, canoagem, viagens de barco à vela e viagens de catamaran.

Passeios históricos e patrimoniais + 125%

Cruzeiros sunset + 86%

Viagens privadas de um dia + 79%

Snorkeling + 70%

Kayak e canoagem + 67%

Viagens de barco à vela + 61%

Viagens de catamaran + 60%

Viagens gastronómicas + 57%

Aulas de culinária + 57%

Bilhetes e passes para museus + 57%
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EXPERIÊNCIA PILAR 7

A possibilidade de “subir ao céu” é o primeiro 

motivo apresentado pelo jornal e está direta-

mente relacionado com a Experiência Pilar 7. A 

recente atração turística de Lisboa situa-se na 

Avenida da Índia, em Alcântara, e permite que, 

do interior do Pilar 7 da Ponte 25 de Abril, se 

suba até ao tabuleiro da ponte, onde os carros 

circulam. Antes, porém, de desfrutar de uma 

visão inédita da cidade e do Tejo, os visitantes 

são surpreendidos com uma experiência senso-

rial no interior, que os guia numa viagem pela 

história da construção desta ponte emblemática.

DA PRAÇA DO COMÉRCIO 
À TORRE DE BELÉM 

São sete os quilómetros que separam a Praça 

do Comércio e a Torre de Belém e para o El 

País esse percurso revela-se um passeio único 

para “lisboear” ao longo das margens do Tejo. 

A proposta é partir do Terreiro do Paço, seguir 

até ao Cais do Sodré, continuar junto das lojas, 

discotecas e casas coloridas, cruzar as estações 

fluviais com mosaicos de Almada Negreiros e 

seguir até ao Museu de Arte Arquitetura e Tec-

nologia (MAAT). Aqui, deve então apreciar-se o 

“tão espetacular pôr-do-sol” e, depois, continuar 

até Mosteiro dos Jerónimos e Belém.  

DO PARQUE EDUARDO VII 
AO TEJO

Aproveitar o amanhecer para ir até ao Parque 

Eduardo VII é outra sugestão dada pelo El País. 

Após um passeio pelos jardins e, claro, uma sel-

fie para registar o momento, o diário espanhol 

sugere que se comece uma caminhada até ao 

Tejo. Assim, o percurso atravessa a Avenida da 

Liberdade, passa pelo Rossio, pela Praça do Co-

mércio e termina junto ao rio que é “prateado 

de manhã e dourado ao entardecer”. 

EL PAÍS

RAZÕES PARA SE APAIXONAR POR LISBOA
A capital portuguesa é uma cidade apaixonante, sabemo-lo, e 
o jornal espanhol El País vem confirmá-lo, através de um artigo 
assinado pelo jornalista Javier Martín del Barrio, em que elenca 
vários motivos para se apaixonar por Lisboa. Estes motivos vão 
desde música, bares, monumentos e locais históricos, passam 
pelas viagens de elétrico e por uma subida ao Pilar 7 da Ponte 
25 de Abril. No artigo, onde não são esquecidos os passeios à 
beira Tejo, também estão presentes o Oceanário e o Cemitério 
dos Prazeres.

O OCEANÁRIO

Localizado no Parque das Nações, o Oceanário é 

outro dos motivos que, segundo o El País, leva as 

pessoas a apaixonarem-se pela cidade, descre-

vendo-o como “lindo, didático e divertido”. Em 

2017, o Oceanário foi considerado o melhor do 

mundo e, elogia o jornal, “deve continuar a sê-

-lo até hoje”. Não falta também a referência ao 

teleférico do Parque das Nações e aos passeios 

agradáveis à beira rio.

RUA DAS JANELAS VERDES

O El País fala da Rua das Janelas Verdes como 

“deliciosa”. Aqui, é feita particular referência 

ao número 92, por ser lá que vive, “de carne e 

osso”, a cantora Madonna. O Museu de Arte An-

tiga, que fica na mesma rua e onde não há filas 

para entrar, é também outra das razões apon-

tadas pelo jornal espanhol para que as pessoas 

se apaixonem por Lisboa. Além das exposições, 

a dica passa por relaxar no terraço do museu, 

“com vistas melhores do que as de Madonna” 

– brinca o jornal.

O ELÉTRICO

O elétrico, em particular o 28, segundo o El País, 

“é como o de São Francisco, mas melhor”. Pelas 

encostas e pelos caminhos estreitos da capital, 

o trajeto preferido do jornalista espanhol é partir 

da Estrela em direção ao Castelo de São Jorge, 

passando pela Graça. Aqui, a sugestão é descer 

do elétrico, visitar a Vila Berta e apreciar a vista 

que se alcança dos dois miradouros.
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para a juventude internacional, o Rio Maravilha 

tem uma decoração surpreendente e não faltam 

música e luzes.

CEMITÉRIO DOS PRAZERES

O Cemitério dos Prazeres, em Campo de Ourique 

é um local “tranquilo, bonito e cheio de histórias 

silenciosas”, segundo o El País. Foi neste cemitério 

que o poeta Fernando Pessoa foi sepultado (em-

bora, posteriormente, tenha sido transladado para 

o Mosteiro dos Jerónimos) e é aqui que existe o 

maior mausoléu privado da Europa: o Jazigo dos 

Duques de Palmela.

A TENTADORA

“A Tentadora é pura Lisboa e goza de boa saúde”, 

descreve o El País. Refere-se à pastelaria situada 

na Rua Ferreira Borges, onde, diz o autor do artigo, 

é possível comer bem e a um preço acessível, em-

bora a visita seja recomendada não pelos preços 

praticados, mas pelo espaço. É que a Tentadora 

está no “melhor canto de Campo de Ourique”, 

num prédio com características da Arte Nova, com 

uma ornamentação naturalista, curvilínea e cober-

to de azulejos florais. 

FADO

O fado, claro, também está presente no artigo. Para 

o jornal, a Mesa de Frades, na Rua dos Remédios, 

139, em Alfama, é o melhor local “para se ouvir 

fado de verdade e da boca dos grandes [fadistas]”. 

É um local extraordinário, onde se pode optar por 

um jantar-concerto ou por aparecer fora de horas. 

ARTE URBANA 

“Se é um turista que quer sair das rotas típicas e 

sair do Bairro Alto e Cais do Sodré, apanhe um táxi 

para o Bairro de Padre Cruz”, sugere o El País. Este 

bairro, “pacífico e autêntico”, tem habitações so-

ciais cujas fachadas foram pintadas por 30 dos me-

lhores artistas urbanos do mundo. Entre os autores 

que deixaram a sua marca no Bairro estão Vhils, 

Bordalo, Fantónio e Smile.

RIO MARAVILHA

O Rio Maravilha, bar situado no Lx Factory, é outros 

dos atrativos de Lisboa, aos olhos do jornalista es-

panhol. Localizado no telhado de um dos edifícios 

da antiga fábrica, a esplanada permite uma vista 

privilegiada para a Ponte 25 de Abril. Nela desta-

ca-se também uma estátua colorida em que está 

representada uma mulher com os braços abertos, 

como se enfrentasse enfrenta o Cristo Rei do ou-

tro lado do rio. Considerado um ponto de encontro 
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A HISTÓRIA 

O projeto do Convento de Jesus surgiu no final 

do século XV, quando Justa Rodrigues Pereira, 

ama de D. Manuel I, empenhou esforços, junto 

do Vaticano e da corte real, para a construção de 

um convento num terreno que, na época, era 

conhecido por sapal de Troino. Assim, as obras 

foram iniciadas em 1490 e terminaram, ao que 

tudo indica, seis anos depois. O responsável por 

conduzir os trabalhos foi Diogo Boitaca, o mes-

mo nome que deixou assinatura no Mosteiro dos 

Jerónimos, na Torre de Belém e no Mosteiro da 

Batalha, e que se tornou numa referência do es-

tilo manuelino. 

O Convento de Jesus – que se pode conside-

rar como a quase estreia do estilo manuelino 

– apresenta soluções inovadoras para o século 

CONVENTO E IGREJA DE JESUS

MAIS DE 500 ANOS DE HISTÓRIA
O Convento e a Igreja de Jesus atraem o olhar daqueles que 
passam pela Praça Miguel Bombarda, no centro de Setúbal, devido 
à sua beleza e imponência no contexto estético. Construídos há 
mais de 500 anos, são considerados verdadeiros marcos na história 
arquitetónica portuguesa e constituem um dos primeiros exemplos 
do estilo manuelino.

Cada arco, 
coluna e cada 
uma das pedras 
que fazem parte 
do convento 
e da igreja 
refletem mais 
de 500 anos de 
história, não só 
de Setúbal, mas 
de todo o País

em questão, como os arcos de volta perfeita, as 

abóbadas assentes sobre arcos abatidos e redes 

de nervuras. Nesta perspetiva, cada arco, coluna 

e cada uma das pedras que fazem parte do con-

vento e da igreja refletem mais de 500 anos de 

história, não só de Setúbal, mas de todo o País. 

Não admira, pois, a classificação como monu-

mentos nacionais, que surgiu em 1910, no caso 

da Igreja de Jesus, e em 1933, no caso do claus-

tro e da Casa do Capítulo do Convento. 

DIMENSÕES À ALTURA DO REI

Um ano após o início das obras, em 1491, D. 

João II descolou-se a Setúbal para assistir à pri-

meira missa rezada no local onde se iria erguer 

o templo. Aquando da visita, já se encontravam 

abertos os alicerces e contruídos a portaria e o 
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abobadadas em vez de apenas uma com teto 

de madeira, como estava projetado inicialmen-

te. Considerando as alterações, ergueu-se um 

edifício à imagem do rei, que impôs o seu esti-

lo e deixou importantes marcas para a história. 

Neste sentido foi-lhe conferida uma unidade 

de espaço – unitário e isótropo – onde as três 

naves abobadadas estão à mesma altura, per-

mitindo a desejada iluminação uniforme no seu 

interior. A Igreja de Jesus é também conhecida 

pelas colunas torsas feitas em brecha – que é 

uma pedra típica da Serra da Arrábida – as quais 

sustentam as abóbadas. Já no teto, estão pre-

sentes nervuras espiraladas que, atualmente, 

são percebidas como grandes marcos do estilo 

manuelino, tendo, na altura, a igreja sido das 

primeiras construções onde foram incorporadas. 

Face às características apresentadas, salienta-se 

dormitório do convento, contudo, as dimensões 

da igreja causaram desagrado ao monarca, 

que as achou reduzidas. Por este motivo, fo-

ram ajustadas. Nesse mesmo ano, repetiu-se 

a cerimónia de lançamento da primeira pe-

dra, durante a qual D. João II, o mestre Boitaca 

e Justa Pereira mediram o comprimento e a 

largura do claustro do convento, confirmando a 

ampliação do edifício.

UMA IGREJA INOVADORA

Quanto à Igreja de Jesus, é considerada o primei-

ro ensaio de igreja-salão, em Portugal, projetada 

de forma a ser homogeneamente iluminada. Em 

1495, já no reinado de D. Manuel I, a primeira 

cabeceira do templo ficou concluída. Nesta fase, 

o rei determinou a construção de três naves 

No teto, estão 
presentes nervuras 
espiraladas que, 
atualmente, são 
percebidas como 
grandes marcos do 
estilo manuelino, 
tendo, na altura, 
a igreja sido 
das primeiras 
construções onde 
foram incorporadas
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o facto de a Igreja de Jesus ser também pioneira 

em soluções inovadoras para a época.  

O RETÁBULO DA IGREJA 
DO CONVENTO DE JESUS 

Na capela-mor da Igreja do Convento de Jesus foi 

colocado, no século XVI, um retábulo de pintura 

com 14 painéis, considerado um dos conjuntos 

mais representativos do período renascentista 

português. Este retábulo, que atualmente está ex-

posto na Galeria Municipal do Banco de Portugal, 

tem uma disposição narrativa em três histórias. 

Na parte superior do conjunto, encontra-se “A 

Paixão de Cristo”, composta pela “Cristo e a Veró-

nica”, “Cristo a ser pregado na cruz”, “Calvário”, 

“Deposição”, “Ressurreição”, “Anunciação” e pelo 

“Calvário”. Abaixo desta, está a série represen-

tativa da “Infância de Jesus” ou das “Alegrias da 

Virgem”, com “Anunciação”, “Presépio”, “Assun-

ção da Virgem”, “Adoração dos Reis Magos” e a 

“Apresentação do menino no templo”. Por último, 

encontra-se a série dos “Santos Franciscanos”, da 

qual fazem parte a “Aparição do Anjo a Santa Cla-

ra, Santa Inês e Santa Coleta”, “São Boaventura, 

Santo António e São Bernardino de Siena”, “San-

tos Mártires de Marrocos” e a “Estigmatização de 

São Francisco de Assis”.

DE CONVENTO A HOSPITAL DA 
MISERICÓRDIA E MUSEU

Com a extinção das ordens religiosas, o monu-

mento passou para a posse do Estado, em 1834. 

Já em 1888, o edifício foi convertido no Hospital 

da Misericórdia, que ali funcionou durante mais 

de 70 anos. Com a saída do hospital, em 1959, 

algumas das salas do convento receberam expo-

sições relativas às comemorações do centenário 

da elevação de Setúbal a cidade, em 1960. Este 

momento foi um ponto de partida para que, 

no ano seguinte, o edifício fosse adaptado 

para a instalação do Museu de Setúbal – cuja 

abertura aconteceu, oficialmente, a 5 de feve-

reiro de 1961. 

O TRATADO DE TORDESILHAS

O Convento de Jesus, que guarda séculos de 

história, testemunhou um dos episódios mais 

marcantes a nível nacional: a ratificação da assi-

natura do Tratado de Tordesilhas. Este documen-

to repartiu o planeta em dois Estados ibéricos, 

ficando um lado para o reino de Portugal e o 

outro para a recém-formada Espanha – de Fer-

nando II de Aragão e Isabel I de Castela.

Embora, primeiramente, o tratado tenha sido 

assinado por Portugal e por Castela na cidade 

de Tordesilhas, perto de Valladolid, a 7 de junho 

de 1494, D. João II, que tinha ficado com dú-

vidas quanto à legitimidade da apropriação do 

“Mundo Novo” pela Espanha, decidiu ratificá-lo. 

Assim, o monarca escolheu o Convento de Jesus, 

que havia sido formado no seu reinado, para con-

firmar o tratado, a 5 de setembro de 1494. 

Face a este acontecimento – cerimónia de ratifi-

cação do Tratado de Tordesilhas – o Convento de 

Jesus integra a lista de Marcas do Património Eu-

ropeu, promovidas no âmbito da União Europeia, 

e cujo objetivo passa por dar visibilidade aos locais 

que simbolizam a integração, os ideais e a história 

europeia.

PARA QUE O PASSADO TENHA 
FUTURO

Atualmente, para conter os sinais do tempo, o Con-

vento e a Igreja de Jesus estão a ser alvo de obras. 
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ABRIL 2018

ASSOCIATIVISMO

ÓRGÃOS SOCIAIS
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
>	Dia 5 de abril - Inauguração do Peixe em Lisboa 2018;

>	De 5 a 15 de abril - Peixe em Lisboa 2018;

>	Dias 6 e 7 de abril – 5.º Encontro Regional das Freguesias dos Açores;

>	Dia 13 de abril - Visita do primeiro-ministro da Dinamarca;

Semana da Reabilitação Urbana;

>	Dia 16 de abril - Reunião de Direção;

Reunião de associados da Confederação do Turismo Português;

>	Dia 20 de abril - Conselho Fiscal;

>	De 21 a 25 de abril – Feira ATM Dubai;

>	Dia 26 de abril - Assembleia Geral Ordinária;

Assembleia Eleitoral Associação Nacional de Turismo;

>	Dia 27 de abril – Tomada de posse dos órgãos sociais da AHRESP         

2018-2021;

>	Dia 30 de abril - Visita do ministro dos Negócios Estrangeiros do Uruguai.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

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

Alojamento 45

Agências de Viagens e Turismo 21

Empresas de Animação Turística 1

Clubes de Futebol 1

Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços 6

Campos de Golfe 6

Museus e Monumentos 7

Passeios e Circuitos Turísticos 21

Restaurantes 13

Transferes 8

TOTAL 129

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de abril, foram enviadas 32 propostas de adesão.

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

cações Follow Me Lisboa e Revista Turismo de Lisboa;

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

>	Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

>	Revista Follow Me Lisboa;

>	Peixe em Lisboa 2018;

>	Concessão da exploração de um restaurante na Ala Poente do Terreiro do Paço;

>	Lembrete - Recolha de informação associados - Website e App;

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

>	Programa REVIVE - Divulgação da abertura do concurso limitado por prévia 

qualificação (concurso público internacional) relativo ao Colégio de São Fiel (Cas-

telo Branco);

>	Eurovillage/Praça Comércio.

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.

POSTS REDES SOCIAIS

>	Facebook: 65

>	Twitter: 76

>	Instagram: 54

>	Pinterest: 21

VISITAS AO SITE: 84 592

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;

>	ATM – Dubai. Participação de Lisboa com stand inserido no espaço de Portugal. 

Presentes 9 empresas associadas;

>	Envio de materiais promocionais para a Arabian Travel Market.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>	ALEMANHA – TV “RTL2 News”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos;

>	ALEMANHA – TV “WDR”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 5 elemen-

tos;

>	ALEMANHA – Freelancer “Horst Senker”. Programa realizado em Lisboa e re-

gião de Lisboa. Presente 1 elemento;

>	AUSTRÁLIA – Revista “Compass & Fork”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes 2 elementos;

>	BÉLGICA – “Grpo Capital of the Sea”. Programa realizado na região de Lisboa. 

Presentes 2 elementos dos seguintes meios de comunicação: “Sabato, sh-ope-



 | Relatório de Atividades

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

40

R

ditions.com”; Revista “Papillio”;

>	BÉLGICA – “Grp Cascais”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 ele-

mentos dos seguintes meios de comunicação: Revista “Herenhuis”; Ope-

rador Isropa;

>	BRASIL – Sítio “Viagem e Gastronomia”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>	BRASIL – Blog “Patricia Viaja”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

2 elementos;

>	ESLOVÊNIA – “TV Eslovena”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos;

>	ESPANHA – Revista “Lonely Planet”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sente 1 elemento;

>	ESPANHA – Revista “Traveller”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

>	ESPANHA – Jornal online “Expreso”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes 2 elementos;

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

4 elementos dos seguintes meios de comunicação: Revista online “Hola.

Com”; revista “Cosmopolitan”; Agência de notícias “Efetur”; Jornal “El Mun-

dos/Viajes” e jornal “La Vanguardia”;

>	ESPANHA – Freelancer “Carlos Maribona”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>	EUA – Freelancer “Elyse Glickman”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sente 1 elemento;

>	EUA – TV “House Hunters”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 5 

elementos;

>	EUA – Blog “Bruno Leandro”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos;

>	EUA – Revista “The Hollywood Reporter”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>	FINLÂNDIA – Revista “Mondo”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

>	FRANÇA – Jornal “Le Monde”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 

elemento;

>	FRANÇA – Jornal “Libération”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 

elemento;

>	FRANÇA – Revista “Maison à Vivre Campagne”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 2 elementos;

>	FRANÇA – TV “France2/Télématin”. Programa realizado em Lisboa e re-

gião de Lisboa. Presentes 3 elementos;

>	FRANÇA – Revista “Inspiration Magazine”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>	FRANÇA – Revista “Geo”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 ele-

mentos;

>	HOLANDA – “Grpo Capital of the Sea”. Programa realizado na região de 

Lisboa. Presentes 3 elementos dos seguintes meios de comunicação: Re-

vista “Méditerranée”; Freelancer “TravelBook, Verkeersbureau, Max TV”; 

“Reis&Co NDC mediagroep”;

>	HOLANDA – “Grp Cascais”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos dos seguintes meios de comunicação: Revista “Libelle Lekker”; 

Operador Caractere;

>	HOLANDA – Revista “Daily Capuccino”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 3 elementos;

>	HOLANDA – Sítio “Hubrechtduijker”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sente 2 elementos;

>	HUNGRIA – Guia turístico “Hibernia”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes 2 elementos;

>	ITÁLIA – Programa TV “Kilimangiaro”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sente 1 elemento;

>	ITÁLIA – Revista “Cartography”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

2 elementos;

>	ITÁLIA – Sítio “Gastronostrum”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

>	REINO UNIDO – “Birdwatching”, em colaboração com o TP. Programa realizado 

na região de Lisboa. Presentes 2 elementos dos seguintes meios de comunica-

ção: Jornal “Glasgow Heralde”; Jornal “Daily Mail”;

>	REINO UNIDO – Agência de Notícias “DeadlineNews”, em colaboração com o 

TP. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

>	REINO UNIDO – Revista “Planet Appetite”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sente 1 elemento;

>	REINO UNIDO – Sítio “Global Mouse Travel”, em colaboração com o TP. Progra-

ma realizado em Lisboa. Presentes 5 elementos;

>	REINO UNIDO – Sítio “Emma Victoria Stokes”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>	REINO UNIDO – Jornal “Nor-Folk”, em colaboração com o TP. Programa realiza-

do em Lisboa. Presente 1 elemento;

>	REINO UNIDO – Agência de Notícias “Positive News”, em colaboração com o 

TP. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

>	REINO UNIDO – Sítio “The Rollinson London”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>	REINO UNIDO – Freelancer “Patrick Gamble”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>	SUÉCIA – Sítio “Bringblingtotraveling”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa e na região de Lisboa. Presentes 2 elementos;

>	UCRÂNIA – Revista “Elle”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 ele-

mentos.

PARCERIA COM OPERADORES TURÍSTICOS
>	ALEMANHA – Parceria de promoção com operador INVIA Travel Germany.

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS

>	CANADÁ - Fam trip “Alitours”. Programa realizado em Lisboa e Região. Pre-

sentes 14 participantes;

>	ESPANHA - Fam trip “Tez Tours”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 14 

participantes.

OUTROS
APOIO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO

>	ALEMANHA – TV “Deutsche Welle”;

>	CANADÁ – Revista “Découvertes”;

>	ESPANHA – Jornal “ABC”;

>	ESPANHA – TV “Antena3”

>	ESPANHA – TV “Antena3/Catalunha”;

>	ESPANHA – Agência “EFE”;

>	ESPANHA – Jornal “El Mundo”;

>	ESPANHA – Revista “Mia”;

>	HOLANDA – Radio “NPO Radio 2”;

>	IRLANDA – Jornal “Irish Times”;

>	ITÁLIA – Jornal Corriere della Sera”;

>	REINO UNIDO – Jornal “London Evening Standard”;

>	REINO UNIDO – Jornal “Sunday Times”.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PROMOÇÃO E APOIO A CONGRESSOS E INCENTIVOS
>	Candidaturas de Lisboa – 17.
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APOIO EDIÇÕES EM LISBOA
>	GTMM - Trigo + Maec Automotive;

>	EAS;

>	JMC.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>	MERCADO REINO UNIDO – Fam trip/Ação iniciativa do LCB em parceria com 

TA DMC. Presentes 10 buyers. Programa de visita de 3 dias realizado na Região 

de Lisboa (Lisboa, Cascais e Sintra);

>	VI OIA Global 2019;

>	VI IMAST 2021;

>	VI INTERGRAF 21.

SALES BLITZ
>	MERCADO ALEMANHA – Ação iniciativa do LCB. SB com 2 grupos de associa-

dos (Total de 6 associados) para reuniões com potenciais clientes para Lisboa e 

com sede em Frankfurt e Munique.

PROMOÇÃO GOLFE

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

Região. Presentes 8 participantes.

PARCERIAS COM OPERADORES TURÍSTICOS

>	REINO UNIDO –  Parceria de promoção com operador Golf Escapes.

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGEM

>	REINO UNIDO - Fam trip “Glencor Golf”. Programa realizado em Lisboa e Re-

gião. Presentes 2 participantes.

PLANO DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDAS

PROGRAMAS COM GRUPOS DE EMPRESAS 

>	Análise das candidaturas recebidas dos seguintes 11 grupos de associados:

>	Orizonte Golfe;

>	Hotéis Vila Galé;

>	Hotéis Altis;

>	Hotéis Heritage;

>	Hotéis Porto Bay;

>	Hotel do Mar e Haliotis;

>	Pestana Palace e Pousada de Lisboa;

>	The Oitavos e Oitavos Dunes;

>	Hotéis VIP;

>	Minor Hotéis;

>	Hotel 1908 Lisboa e You and the Sea Ericeira.

PROGRAMAS COM EMPRESAS INDIVIDUAIS

>	Análise das candidaturas dos seguintes 23 associados:

>	Tempo Vip;

>	Genius Y Meios;

>	Sheraton Lisboa;

>	Osíris;

>	TA DMC;

>	Hotel Palácio Estoril;

>	Lisbon Cruise Terminal;

>	Topmic;

>	Widetravel;

>	Carristur;

>	Belas Clube de Campo;

>	AIM Group;

>	Europalco;

>	TAP;

>	Living Tours;

>	Doc DMC;

>	Caravel on Wheels;

>	Lisbon By Boat;

>	Portimar;

>	Centro de Congressos de Lisboa;

>	Corinthia Lisboa Hotel;

>	Iperrent;

>	Administração Porto de Lisboa.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA
>	Edição do 172.º número da Revista Institucional do Turismo de Lisboa. Esta 

publicação foi enviada para os associados, Delegações do TP, lista institucional do 

TL, organismos oficiais ligados ao turismo, trade do setor, imprensa especializa-

da. A revista tem uma aplicação para iPad.

MELHORIA DA INFORMAÇÃO 
E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

GUIA FOLLOW ME
>	Produção do n.º 268 de abril;

>	Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>	Lisboa: 221.245

>	Sintra: 21.026

>	Ericeira: 1.872

>	Arrábida: 902

>	TOTAL DE TURISTAS ATENDIDOS: 245.045

>	Lisboa Story Centre: 12.140 visitantes

>	Arco da Rua Augusta: 20.772 visitantes

>	Mitos e Lendas de Sintra: 745 visitantes

>	Experiência Pilar 7: 6.028 visitantes

>	Lisboa Card: 29.263 cartões vendidos

>	PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 281

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DAS CENTRALIDADES

ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS DE LISBOA
>	Reunião com vereador do Turismo da CM Amadora sobre Estruturação Produ-

tos Turísticos e Promoção PCV;

>	Participação na conferência “Experiências Únicas; Encontros Memoráveis” em 

Loures;

>	Reunião com empresas de animação turística (Enoturismo) com comercializa-

ção de experiências em Bucelas.
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BOAS-VINDAS

_CASA-MUSEU 
MEDEIROS E 
ALMEIDA
A coleção de Artes Decorativas de António Me-

deiros e Almeida está exposta na casa de estilo 

parisiense que o próprio habitou e transformou 

em museu, em 1973. A Casa-Museu, situada no 

centro de Lisboa, apresenta obras de arte por-

tuguesa e estrangeira do séc. II a.C. ao séc. XX, 

incluindo peças de mobiliário, pintura, escultura, 

tapeçaria, arte sacra, ourivesaria, entre outros, 

ao longo de 25 salas. A Casa-Museu permite 

ainda a cedência de espaços, para diferentes 

efeitos e com diferentes capacidades, até ao 

máximo de 160 pessoas. Com um novo horário 

de abertura ao público, de segunda a sábado das 

10:00 às 17:00, oferece também visitas gratui-

tas, em português, às 12:00, nos 1.º e 3.º sába-

dos de cada mês. A adesão à Associação Turis-

mo de Lisboa surge com o objetivo principal de 

divulgar este espaço de cultura e a sua coleção.

Rua Rosa Araújo, 41, Lisboa

Tel.: 213 547 892

www.casa-museumedeirosealmeida.pt

_COIMBRA 
AIRPORT 
SHUTTLE
O Coimbra Airport Shuttle, promovido pela Tra-

veltix, faz a ligação entre a Região Centro – dis-

trito de Coimbra – e os aeroportos de Lisboa e 

Porto, através de um serviço de transfer porta-

-a-porta que oferece 28 horários e funciona 24 

horas por dia, sete dias por semana. O objeti-

vo deste serviço passa por “facilitar o acesso a 

quem vai para fora e a quem vem de fora, redu-

zindo a distância da Região Centro ao mundo”. O 

transporte é efetuado em viaturas de 9 lugares, 

equipadas com ar condicionado, wi-fi e toma-

das de carga USB para dispositivos eletrónicos. 

Agora, a Traveltix junta-se à Associação Turismo 

de Lisboa com o intuito de promover o serviço 

Coimbra Airport   Shuttle beneficiar das oportuni-

dades de disseminação e recomendação, “bem 

como ampliar a confiança do público no serviço”.

Parque Industrial de Taveiro, lote 8, Taveiro

Tel.: 304 505 304

www.airportshuttle.pt

_VIP HOTELS
O grupo hoteleiro português VIP Hotels, criado 

em 1978, possui 16 unidades de 5, 4 e 3 estre-

las, que operam dentro das marcas VIP Grand, 

VIP Executive, VIP Executive Suites e VIP Inn. 

São consideradas ideais para lazer, mas tam-

bém para eventos, como congressos e incen-

tivos. Em Portugal, o grupo está presente em 

Lisboa, Sintra e Ponta Delgada, apresentando 

12 hotéis, sendo que os restantes quatro estão 

localizados em Moçambique. A VIP Hotels de-

cidiu integrar todas as suas unidades da área 

de Lisboa na Associação Turismo de Lisboa por 

pretender “contribuir para a criação de um forte 

grupo de associados que se juntam para me-

lhor promover a região” e também para bene-

ficiar da promoção que a ATL oferece aos seus 

associados.

Av. 5 de Outubro, 197, Lisboa

Tel.: 210 435 000

www.viphotels.com
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_LISBON 
SURFARIS
Aprender a surfar em pouco tempo é uma das 

vantagens que a Lisbon Surfaris permite aos seus 

clientes, através de aulas de surf/paddle dadas 

nas praias de Carcavelos e da Torre. A oferta da 

empresa vai além do comum, dispondo de um 

serviço Premium, que consiste no pick-up dos 

clientes através de Speedboat, sendo o embar-

que na Doca do Bom Sucesso, em Belém, e o 

desembarque na Marina de Oeiras. Para quem 

pretende passear por terra e descobrir as praias 

da linha de Cascais, a Lisbon Surfaris também 

tem solução, pois promove o aluguer de bicicle-

tas. A empresa tem como parceiro o Restaurante 

Praia Caffe, na praia da Torre, criando a opor-

tunidade de ter serviços de catering e welco-

me drink para grupos e almoços ocasionais na 

praia.  A adesão à Associação Turismo de Lisboa 

surge com o objetivo principal de comunicar os 

seus serviços.

Rua Dr. Manuel de Arriaga, Estação de Com-

boios de Carcavelos, loja 7, Carcavelos 

Tel.: 910 560 890

www.lisbonsurfaris.com

_NAV – 
NAVEGAÇÃO 
AÉREA DE 
PORTUGAL
A NAV Portugal tem como missão a prestação 

de serviços de navegação no espaço aéreo sob 

responsabilidade de Portugal. Atualmente, com 

quase um milhão de voos controlados por ano, 

garante a segurança dos passageiros e aerona-

ves 24 horas por dia ao longo de 365 dias. A 

procura de novas e melhores soluções a nível 

tecnológico e de procedimentos operacionais, 

que confirmem a oferta de um serviço de exce-

lência e seguro no espaço aéreo, é uma preocu-

pação constante da empresa. Assim, a aplicação 

de procedimentos inovadores permite, segundo 

a NAV, “acomodar o crescente e contínuo au-

mento de tráfego sem gerar atrasos e amigo 

do ambiente, ao não descurar preocupações 

ambientais”. A adesão à Associação Turismo de 

Lisboa surge como com o intuito de prosseguir 

a sua missão e contribuir para um objetivo co-

mum “que é garantir o crescimento progressivo 

e sustentável do turismo da Região de Lisboa”.

Rua D Edifício 121, Aeroporto Humberto, 

Delgado, Lisboa

Tel.: 218 553 100

www.nav.pt

A STORIC organiza tours e roteiros para aqueles 

que querem conhecer mais sobre o País. “Faze-

mos passeios pedestres onde tentamos mostrar 

partes da nossa cidade ou algum tema especí-

fico que interesse a quem nos procura”, explica 

a empresa. Este operador trabalha com turistas 

nacionais e estrangeiros, mas também faz visi-

tas guiadas a grupos escolares, sendo que todos 

os mediadores culturais têm formação superior 

em História, cultura portuguesa ou formações 

similares. Com o lema “Everything is a story”, a 

empresa pretende contar histórias e descodificar 

os museus e monumentos, indo além de uma 

comum visita guiada. A STORIC considera uma 

mais-valia fazer parte de um grupo que mostra a 

cidade de Lisboa a quem a visita, daí ter aderido 

à Associação Turismo de Lisboa.

Rua 1.º de Maio, 103, Lisboa

Tel.: 935 882 064

www.storic.pt

_STORIC
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VALVERDE HOTEL 

INTEGRA A REDE 
VIRTUOSO

O Valverde Hotel passou a integrar o portefó-

lio da Virtuoso, juntando-se, assim, aos 1700 

parceiros, distribuídos por 100 países, que com-

põem esta rede exclusiva internacional de via-

gens de luxo. Em Portugal, o Valverde passa a 

ser uma das 17 propriedades da rede, cujo ob-

jetivo é providenciar ao cliente um serviço de 

excelência. “Com a entrada do Valverde Hotel 

na rede exclusiva Virtuoso, cumprimos mais um 

nosso objetivo profissional, e simultaneamente 

fortalecemos a oferta do turismo e a notorie-

dade de Portugal, no segmento de luxo”, re-

fere Adélia Carvalho, diretora-geral da unidade 

lisboeta. O processo de adesão resulta de uma 

seleção cuidada de propriedades a nível mun-

dial com enfoque na experiência do cliente e no 

serviço de luxo prestado.

Av. da Liberdade, 164, Lisboa

Tel.: 210 940 300

www.valverdehotel.com

Com um ambiente acolhedor, o restaurante Le 

Buffet, do Casino Lisboa, apresenta novas ofertas 

gastronómicas, propondo um “Buffet Regional do 

Casino Lisboa”, todas as primeiras sextas-feiras de 

cada mês, e o ciclo “Cozido no Casino Lisboa”, que 

acontece quinzenalmente. Inaugurado recente-

mente, em parceria com a empresa Cerger, o Le 

Buffet acolhe, como o nome indica, jantares em 

serviço de buffet livre, sendo o preço por refeição 

de 16 euros por pessoa, com bebidas incluídas. O 

restaurante, vocacionado para um serviço rápido 

e de excelência, está localizado no piso 1 do Ca-

sino Lisboa e oferece as melhores especialidades 

regionais portuguesas, todos os dias, das 19:30 às 

23:30. 

Alameda dos Oceanos, Lt. 1.03.01, Lisboa

Tel.: 218 929 000

www.casinolisboa.pt

CASINO LISBOA

LE BUFFET TEM NOVAS 
OFERTAS GASTRONÓMICAS

BADOCA SAFARI PARK

EXPERIÊNCIAS 
PRÓXIMAS DA VIDA 
SELVAGEM

O Badoca Safari Park propõe diversas atividades 

para toda a família, promovendo a aproximação 

à natureza e à vida selvagem. Entre as novida-

des, todas com duração de cerca de duas horas, 

estão o Safari VIP, a Experiência de Falcoaria e o 

Encontro com Girafas. O Safari VIP propõe que 

se descubra a savana africana acompanhado por 

um ranger, num jipe privado, possibilitando a 

interação e um contacto próximo com girafas, 

zebras, antílopes, avestruzes e búfalos. Já a Ex-

periência de Falcoaria, possibilita a oportunidade 

de contactar com aves carnívoras e aprender 

os princípios básicos de treinar, em voo livre, 

águias, falcões, abutres, bufos e corujas. Quanto 

ao Encontro com as Girafas, permite estar próxi-

mo destes animais, interagir com eles, alimen-

tá-los e tirar fotografias únicas.

Herdade da Badoca, apartado 170, 

Vila Nova de Santo André

Tel.: 369 708 850

www.badoca.com
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Os Hotéis Heritage Lisboa doaram uma verba 

de 3.200 euros, sobre as reservas efetuadas no 

seu site durante o ano de 2017, aos Serviços 

Educativos da Fundação Ricardo Espírito Santo 

Silva, com o objetivo de apoiar a preservação e 

conservação do Património Português. A Funda-

ção, criada em 1953 como Museu-Escola, é uma 

referência internacional na transmissão do sa-

ber-fazer nas artes e ofícios. Com esta iniciativa, 

os Hotéis Heritage Lisboa pretendem também 

promover a divulgação, consciencialização e va-

lorização da arte de restauro.

As cinco unidades dos Hotéis Heritage estão 

instaladas em edifícios ligados à história e patri-

mónio arquitetónico da cidade, sendo que desde 

sempre houve uma preocupação por parte do 

grupo hoteleiro em manter e preservar o patri-

mónio dos edifícios.

Av. da Liberdade, 28, Lisboa

Tel.: 213 404 040

www.heritage.pt

HOTÉIS HERITAGE

APOIAM RESTAURO E CONSERVAÇÃO DE ARTE

PESTANA CR7 LISBOA 

LANÇA 
PLATAFORMA 
DIGITAL

A marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels lançou 

uma plataforma digital na qual apresenta con-

teúdos relativos a Lisboa e ao Funchal. Assim, na 

página www.pestanacr7lifestyle.com é possível 

encontrar-se um conjunto de sugestões, em am-

bos os locais, como restaurantes, eventos, hot 

spots a visitar e ainda uma área designada CR7 

Tips, onde constam dicas dadas pelo Cristiano 

Ronaldo. Segundo o internacional português, o 

lançamento da plataforma é “mais uma jogada 

de campeões dos hotéis Pestana CR7”. Para Mi-

guel Plantier, diretor da unidade, a plataforma 

procura oferecer uma experiência holística nos 

destinos nos quais a marca está presente, mas 

também proporcionar uma maior proximidade e 

dinamismo junto dos clientes.

Rua da Prata, 24-28, Lisboa

Tel.: 210 401 710

www.pestanacr7.com

MUSEU DE CERA DE FÁTIMA

NOVA CENA 
RETRATA 
CANONIZAÇÃO 
DOS PASTORINHOS
O Museu de Cera abriu ao público este ano 

com uma nova cena que pretende assinalar o 

Centenário das Aparições de Fátima. A cena é 

referente à “Canonização dos Pastorinhos”, no-

meadamente de Jacinta e Francisco Marto, que 

ocorreu a 13 de maio de 2017. Assim, a figura 

central é o Papa Francisco, na medida em que foi 

este quem concedeu que os pastorinhos ascen-

dessem ao estatuto de santos. 

Rua Jacinto Marto, Fátima

Tel.: 249 539 300

www.mucefa.pt
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MONTE SELVAGEM

EXPOSIÇÃO 
PORTUGAL 
SELVAGEM

O Monte Selvagem inaugurou a 1 de maio a 

exposição “Portugal Selvagem”, onde se en-

contram 19 réplicas de ilustrações científicas de 

João Simões, produzidas em impressão em vinil 

laminado mate, e que estão patentes até ao fi-

nal de junho. O autor focou-se na representação 

de algumas espécies que podem ser observadas 

no nosso país, uma vez que ao longo dos anos, 

através das ilustrações que fazia, reparou que 

havia ainda um grande desconhecimento sobre 

a fauna portuguesa. Com a exposição, o Monte 

Selvagem e o artista João Simões pretendem 

“contribuir para a descoberta/redescoberta de 

alguma da fauna do nosso Portugal selvagem e 

para a sua preservação”.

Monte do Azinhal, Lavre, Montemor-o-Novo

Tel.: 265 894 377

www.monteselvagem.pt

DISCOVER LISBON

LISBON BOAT PARTY

O Discover Lisbon tem um novo projeto: o Lisbon 

Boat Party. O conceito passa por entrar a bordo 

da Caravela Príncipe Perfeito e ficar quatro horas, 

das 19:00 às 23:00, a navegar com as margens 

de Lisboa à vista, ao som de um DJ e a desfrutar 

de belos sunsets. O Lisbon Boat Party aconte-

ce todas as quintas-feiras, e o preço, 29 euros, 

inclui uma bebida branca e uma bebida extra 

de oferta. As noites prometem ser memoráveis, 

juntando as melhores vistas sobre a cidade e 

muita animação.

Rua Rodrigo da Fonseca, 24, 3.º, Lisboa

Tel.: 933 483 634

www.discoverlisbon.org

HOTEL CASCAIS MIRAGEM

HOTEL OFICIAL DO 
MILLENIUM ESTORIL 
OPEN 2018

O Cascais Miragem foi o hotel oficial do Millen-

nium Estoril Open 2018, o maior evento de ténis, 

a nível nacional, que decorreu, de 28 de abril a 

6 de maio, no Clube de Ténis do Estoril. A uni-

dade hoteleira de luxo e moderna, que pertence 

ao Grupo José Cristóvão, está localizada junto ao 

Oceano Atlântico a apenas 300 metros da praia 

e a menos de 15 minutos do local do evento. Es-

tas características tornaram-no ideal para quem 

quis acompanhar o Millennium Estoril Open e 

observar de perto as estrelas do ténis mundial, 

como Kevin Anderson, Pablo Carreño Busta e 

Kyle Edmund e os portugueses João Sousa, Gas-

tão Elias, Frederico Silva e João Domingues. Foi, 

aliás, um português que, pela primeira vez, se 

sagrou campeão do torneio: João Sousa.

Av. Marginal, 8554, Cascais

Tel.: 210 060 600

www.cascaismirage.com
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D’BACALHAU

TEM A MELHOR 
PATANISCA 
DE LISBOA

O Restaurante D’Bacalhau foi o vencedor da se-

gunda edição do Concurso da Melhor Patanisca 

de Lisboa, promovido no âmbito do Peixe em 

Lisboa 2018.

O júri, presidido por Maria de Lurdes Modesto, fi-

gura de destaque na gastronomia nacional, teve 

a tarefa de avaliar as receitas de sete restauran-

tes da região de Lisboa.

As pataniscas foram apresentadas em embala-

gens não identificadas, com os membros do júri 

a efetuarem provas cegas e pontuando as pro-

postas segundo o aspeto, o sabor e consistência 

do interior, o equilíbrio entre os ingredientes, a 

ausência de gorduras excessivas e o sabor glo-

bal.

Rua da Pimenta, 43-45, Lisboa

Tel.: 218 941 296

www.restaurantebacalhau.com

LISBON MARRIOTT HOTEL

PATROCINA 
O LISBON 
MOTORCYLE FILM 
FEST 2018

O Lisbon Marriott é o hotel oficial do Lisbon Mo-

torcycle Film Fest 2018, um evento cultural de di-

mensão internacional, que vai decorrer no Cinema 

São Jorge, entre 1 e 3 de junho. Os amantes das 

duas rodas e do cinema têm no Lisbon Motorcycle 

Film Fest a oportunidade de assistir a mais de 20 

filmes sobre motos e tudo aquilo que faz parte do 

seu universo, entre eles, Sugar&Spade, The World’s 

Slowest Harley e Motorrad. O evento, inserido no 

programa oficial das festas de Lisboa, apresen-

ta, além de filmes, uma exposição de motos e 

fotografias sobre o mundo que envolve motos, 

conversas informais com convidados nacionais e 

internacionais, e conta com um passeio notur-

no pela cidade, terminando na “Burnot Party” – 

uma festa oficial do evento. O bilhete diário para 

o Lisbon Motorcycle Film Fest custa 5 euros e o 

passe para os três dias, 12 euros.

Av. dos Combatentes, 45, Lisboa

Tel.: 217 235 400

www.lisbonmarriott.com

SHERATON LISBOA HOTEL & SPA

APRESENTA VINE & 
DINE EXPERIENCE 

O Panorama, restaurante localizado no 26.º an-

dar do Sheraton Lisboa Hotel & Spa, vai rece-

ber, uma vez por mês, chefs de conceituadas 

quintas produtoras de vinho. Este novo conceito 

apresenta-se como Vine & Dine Experience e 

a primeira edição decorreu no dia 11 de maio, 

pela mão do chef Filipe Ramalho, do restaurante 

Basilii do Torre de Palma Wine Hotel, no Alente-

jo. Para Filipe Ramanalho, este jantar constituiu 

uma oportunidade para dar a conhecer a propos-

ta gastronómica do restaurante num dos hotéis 

mais emblemáticos de Lisboa. Com este novo 

conceito, o hotel lisboeta será, mensalmente, 

“palco do que melhor se faz no País, quer a ní-

vel vínico, quer a nível gastronómico”, de acordo 

com o diretor, António Pereira. 

Rua Latino Coelho, 1, Lisboa

Tel.: 213 120 000

www.sheratonlisboa.com
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FEMÉDICA

DESFIBRILHADORES 
TORNAM CORRIDAS 
MAIS SEGURAS

A Femédica reconhece que a adesão de atletas 

nacionais e estrangeiros às grandes corridas 

de Lisboa, como a Maratona, a Meia e a Mini 

Maratona, e aos Triatlos de Lisboa ou Cascais, 

está a aumentar. Face a isto, e consciente dos 

inevitáveis riscos associados à pratica intensa 

de desporto, tem garantido a presença de des-

fibrilhadores e profissionais de saúde distribuí-

dos ao longo dos vários percursos, assegurando 

uma resposta imediata a todas as emergências 

médicas. A empresa refere que, “em caso de 

paragem cardíaca, todos os segundos contam” 

e o início precoce de Suporte Básico de Vida au-

menta 74% a provabilidade de sobrevivência.  

Neste contexto, a Femédica considera que “as 

corridas de Lisboa estão, por isso, agora entre 

as mais seguras de todas as capitais europeias”.

Av. Aquilino Ribeiro, 8 A, Massamá

Tel.: 211 975 723

www.femedica.pt

TAP 

DUPLICA VOOS 
PARA A RÚSSIA 
E APOIA PORTUGAL 
NO MUNDIAL

A TAP vai duplicar a sua oferta de voos para Mos-

covo, a propósito do Mundial de Futebol, com o 

objetivo de apoiar a Seleção Portuguesa. De 9 

de junho a 19 de julho, a companhia aérea vai 

ter mais um voo por dia para a capital russa, au-

mentando, no total, a sua oferta nesta rota em 

78 voos, permitindo que todos os fãs de futebol 

possam apoiar Portugal neste campeonato.

Aeroporto de Lisboa, Edifício 25, 8.º

Tel.: 218 415 000

www.tap.pt

Considerada um recurso vital, a água é também 

motivo de conflitos mortais e se, por um lado, 

se considera uma ameaça natural ao Homem, 

por outro, é ameaçada por ele. Esta exposição, 

que decorre de 16 de junho a 8 de setembro 

no Museu do Dinheiro e no Torreão Nascente da 

Cordoaria Nacional, debruça-se, precisamente, 

sobre este estatuto paradoxal. Escutar as Águas 

cruza obras da Coleção Schneider com obras de 

artistas portugueses, mas também com filmes, 

documentos, livros e objetos que permitem 

aproximar as pessoas da complexidade da água. 

Entre as obras expostas estão Murs, de Mehdi 

Meddaci; Mur de larmes, de Hélène Mugot; Dâ-

nae, de Francisco Tropa; e #71 (Time-Space), de 

Fernando Calhau.

Rua do Comércio, 148, Lisboa

Tel.: 213 215 337 

www.bportugal.pt

MUSEU DO DINHEIRO

ESCUTAR AS ÁGUAS
OBRAS DA COLEÇÃO 
SCHNEIDER E 
DE ARTISTAS 
PORTUGUESES
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A TQ Travel Quality DMC, especialista em viagens de 

negócios e organização de eventos, foi a empresa 

responsável pela organização do seminário da TUI 

França e pela convenção de uma seguradora inter-

nacional, eventos que decorreram no mês de maio 

em Lisboa. Assim, no âmbito do seminário de ven-

das da Tui França, a TQ trouxe a Lisboa 56 promoto-

res daquele operador. Já o segundo evento, contou 

com mais de 500 participantes de sete delegações 

da América Latina. A TQ firmou um acordo exclusivo 

com a International Travel Partnership (ITP), parceria 

que, diz o grupo, se tem “revelado de extrema im-

portância para a captação de novos clientes e novos 

mercados, especialmente porque a TQ Travel Qua-

lity é a representante exclusiva da ITP em Portugal, 

permitindo-lhe contacto privilegiado com empresas 

internacionais”.

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

Tel.: 213 199 440

www.tqviagens.com

TQ TRAVEL QUALITY

ORGANIZA 
EVENTOS 
CORPORATIVOS 
EM LISBOA

PRAIA D’EL REY
GOLF & BEACH RESORT

REMODELA 
APARTAMENTOS

Os apartamentos da aldeia portuguesa inserida no 

Praia D’El Rey Golf & Beach Resort, em Óbidos, aca-

bam de ser remodelados e apresentam-se agora 

com uma decoração mais fresca e cosy, resultante 

de um investimento de 15 mil euros por unidade. 

Assim, os 34 apartamentos do The Village foram 

intervencionados sob coordenação da arquiteta Rita 

Gabriel, do ateliê Filosofia do Espaço, o que envol-

veu a substituição do mobiliário exterior e a rede-

coração dos quartos, com aplicação de cores mais 

neutras para uma simbiose mais envolvente com a 

simplicidade acolhedora da região. Também as salas 

foram renovadas, com a aplicação de novos tecidos 

e madeiras de proveniência local, apostando-se em 

tons claros e igualmente neutros, em harmonia com 

o ambiente de praia que envolve o resort.

Av. Dona Inês de Castro, 1, Vale de Janelas, 

Óbidos

Tel.: 262 901 100

www.marriott-pdr.pt

ALEGRIA, RIDE RENT-A-SCOOTER

DÁ AS BOAS-
-VINDAS A UM NOVO 
SEGMENTO: MOTO 

A Alegria Ride Rent-a-Scooter tem agora um 

novo segmento: Moto. As novidades não ficam 

por aqui, pois a empresa renovou também o 

website e a frota, reforçando a sua identidade e 

posição no mercado como “um negócio local, de 

dimensão familiar e próximo do cliente”. Com 

a nova frota, onde foram renovadas as scooters 

e acrescentado o segmento “Moto”, a Alegria 

Ride coloca à disposição do cliente mais opções 

e permite que os entusiastas das emoções de 

liberdade em estrada possam também usufruir 

dos seus serviços.

Rua da Alegria, 134 A

Tel.: 912 961 825

www.ar-rentascooter.com
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LISBOA, CIDADE 
TRISTE E ALEGRE
A exposição “Lisboa, Cidade Triste e Alegre: Arquite-

tura de um Livro” traz um olhar aprofundado sobre 

aquele que é considerado o mais importante livro 

de fotografia do século XX em Portugal, de Victor 

Palla e Costa Martins. Os autores percorreram as 

ruas de Lisboa e retrataram-na, bem como aos 

seus habitantes, revelando uma cidade simultanea-

mente triste e alegre. A exposição tem por base a 

herança dos autores, mas também o percurso da 

construção de Lisboa até aos dias de hoje, contem-

plando maquetas, cartazes e fotografias – das quais 

20 são inéditas, impressas a partir dos negativos 

originais. 

Museu de Lisboa, Palácio Pimenta, Campo 

Grande, até 16 de setembro, de terça a do-

mingo, das 10:00 às 18:00. Entrada: 3 euros. 

Mais informação em: www.museudelisboa.pt

STEP RIGHT UP EM 
ESTREIA MUNDIAL
A Fundação Calouste Gulbenkian acolhe a estreia 

mundial da peça Step Right Up, concerto para 

piano e orquestra de Vasco Mendonça integrado 

no programa Zoologia Fantástica. A direção é do 

maestro norte-americano Benjamin Schwartz. E 

ao piano estará o francês Roger Muraro, conhecido 

pelas suas interpretações de referência da música 

de Olivier Messiaen. Esta peça foi encomendada 

ao compositor português no âmbito da parceria 

entre a Fundação Gulbenkian e a Orquestra Sin-

fónica do Estado de São Paulo, com o objetivo 

de promover a criação, assim como a partilha, da 

música contemporânea em ambos os países.  

Fundação Calouste Gulbenkian, Av. de Berna, 

45A, 15 de junho, às 21:00, Entrada gratuita. 

Mais informação em: www.gulbenkian.pt  

SANTO ANTÓNIO,
MÚLTIPLAS VISÕES
DE UM CULTO ÚNICO 

Santo António é, seguramente, a maior fonte de 

inspiração artística oriunda da Igreja. E é dessa inspi-

ração que falam as cerca de sete mil peças que têm 

passado, ao longo de quase duas décadas, pel’A Arte 

da Terra, fruto da criatividade de mais de um milhar de 

artesãos, escultores, pintores, joalheiros e designers. 

Em mês de festas populares, a galeria apresenta a 

sua 17.ª exposição sobre Santo António. Intitulada 

“Múltiplas Visões Artísticas de um Culto Único”, junta 

várias dezenas de artistas convidados a novos autores. 

Arte da Terra, Rua Augusto Rosa, 40, até 30 de 

junho. Entrada gratuita. Mais informação em: 

www.aartedaterra.pt
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