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4  EDITORIAL
Lisboa consolida, cada vez mais, o seu lugar cimeiro entre os destinos 
mais atrativos. Prova disso é o número crescente de ligações aéreas, 
bem como a escolha da cidade para anfitriã de eventos internacionais de 
grande escala. É para este posicionamento que se olha no editorial desta 
edição.

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.

12  BOLETIM INTERNO
As redes sociais constituem uma ferramenta por excelência para reforçar 
a proximidade das marcas com os seus públicos. Assim acontece também 
com os destinos: Visit Lisboa é o convite feito nas diversas plataformas, 
com os números a atestarem a elevada recetividade dos turistas.

 14  ENTREVISTA
O diretor de Expansão e Desenvolvimento do Grupo Hotusa, Luís Cruz, 
é o protagonista da entrevista desta edição, sustentando que Lisboa é 
um mercado estratégico para a empresa. Nos planos estão cinco novos 
hotéis para a cidade até ao próximo ano, das duas principais marcas – a 
Eurostars Portugal e a Exe Hotels..

18  LISBOA VISTA DE FORA
A norte-americana Ingrid K. Williams passou 36 horas em Lisboa 
e partilha, nas páginas do The New York Times, a sua experiência: 
recomenda a cidade das ruas onduladas, dos elétricos amarelos, das 
colinas íngremes, dos miradouros e monumentos e da gastronomia. 

20  TENDÊNCIAS
A tecnologia está a mudar a indústria do turismo, obrigando as empresas 
a encontrar novas formas de interagir com os clientes. Um estudo 
da GlobalData identificou seis tendências neste domínio: realidade 
aumentada e virtual, inteligência artificial, Internet das Coisas, tecnologia 
de voz, wi-fi e dispositivos wearables.

22  VISITA GUIADA
A diretora do Museu de Lisboa, Joana Sousa Monteiro, apresenta cinco 
razões para uma visita ao espaço que se desdobra em vários núcleos, 
permitindo conhecer diversas facetas da cidade.

32  TESOUROS
Nesta edição, dá-se a conhecer a Igreja Matriz de Alcochete, cuja 
construção remonta ao século XV e que, em 1910, foi declarada 
monumento nacional. Ao mesmo tempo, propõe-se um roteiro dos 
mercados de Lisboa, dos mais tradicionais aos mais contemporâneos.

38  MARKET PLACE
Esta é uma montra da vitalidade do tecido empresarial e cultural de 
Lisboa: todos os meses, a oferta renova-se, multiplicando as razões 
para visitar a cidade e a região. Multiplicam-se também as notícias que 
testemunham a qualidade dessa oferta.

50  A NÃO PERDER
Uma exposição, um concerto e um evento: são três sugestões da agenda 
cultural da cidade de Lisboa, a mostrar que a oferta é diversificada, 
dirigindo-se a todos os públicos.
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Lisboa, histórica e moderna, revela-se a cada 

passo um destino turístico de eleição, onde há 

sempre algo mais a (re)descobrir. Melhor City 

Break do Mundo, no Top 10 das cidades mais re-

quisitadas para acolher congressos associativos 

internacionais ou melhor cidade do país para 

visitar, viver e investir são, apenas, alguns dos 

exemplos mais recentes do reconhecimento que 

lhe é justamente devotado. 

51 novas rotas aéreas de 2012 a 2017 e reforço 

do número de voos atestam a crescente atra-

tividade que o destino exerce além-fronteiras,  

para o turista que se desloca em lazer ou em 

trabalho. A hotelaria, a par da restauração, pro-

porciona ao visitante uma experiência que, na 

esmagadora maioria dos casos, supera as expe-

tativas, deixando o desejo de regressar, à redes-

coberta de uma cidade autêntica, possuidora de 

uma frente ribeirinha que lhe dá um encanto 

ímpar. Fruto do clima ameno, a atratividade 

mantem-se ao longo de todo o ano, reforçada 

por um calendário de eventos eclético, de modo 

a satisfazer diversos públicos. 

E ainda que a principal via de acesso a Lisboa 

continue a ser a aérea, o cruzeirismo tem vindo 

a ganhar grande destaque, que se traduz num 

expressivo aumento do número de cruzeiristas 

e, naturalmente, de receitas. Para muitos cruzei-

ristas, a inclusão de Lisboa na rota condiciona a 

sua inscrição na viagem, o que consolida, certa-

mente, o posicionamento do destino no mapa 

mundial do cruzeirismo. 

A propósito, destaque para o facto de Lisboa 

estar a preparar-se para acolher o Seatrade 

UMA DAS MAIS EMBLEMÁTICAS 
CAPITAIS DA EUROPA

E  | Editorial

Cruise Med 2018, o maior evento da indústria 

de cruzeiros com enfoque no Mediterrâneo e 

mares adjacentes, que este ano integra a Por-

tugal Shipping Week. São esperados 150 exe-

cutivos em representação de operadores de 

cruzeiro das mais diversas proveniências. Para 

além do impacto económico que o evento terá, 

quer a nível local quer para a economia do país, 

importa considerar a exposição mediática que 

proporcionará a Lisboa, anfitriã perfeita de todo 

o tipo de eventos. Neste âmbito recorde-se que 

a entrada em funcionamento do novo terminal 

de cruzeiros, um equipamento de última gera-

ção, veio permitir o acolhimento de todo o tipo 

de navios nas melhores condições, aumentando, 

também por esta via, a atratividade de uma das 

mais emblemáticas capitais da Europa.
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NOVAS ROTAS AÉREAS E 
REFORÇO DO NÚMERO 

DE VOOS ATESTAM A 
CRESCENTE ATRATIVIDADE

LISBOA ACOLHE O 
SEATRADE CRUISE MED 2018

José Luís Arnaut
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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LIGAÇÕES AÉREAS

AUMENTO DE ROTAS CONFIRMA 
ATRATIVIDADE DE LISBOA

Lisboa tem somado prémios e atraído cada vez 

mais turistas. A capital portuguesa foi conside-

rada a “Melhor City Break do Mundo”, pelos 

World Travel Awards, ficou no Top 10 das cida-

des mais requisitadas do mundo para acolher 

congressos associativos internacionais e, se-

gundo o Bloom Consulting Portugal City Brand 

Ranking, é a melhor cidade do país para se vi-

sitar, viver e investir. Estas são apenas algumas 

das referências que comprovam a atratividade 

de Lisboa como destino turístico, mas também 

de negócios.

O aumento da procura por Lisboa também se 

reflete na criação de novas rotas com destino 

ao Aeroporto Humberto Delgado, por parte das 

companhias aéreas de vários pontos do mundo, 

bem como no aumento da frequência dos voos 

já existentes. 

Este mês, por exemplo, a transportadora aérea 

LATAM Airlines anunciou que se vai estrear em 

Portugal, com a inauguração de uma rota que 

irá ligar São Paulo a Lisboa, com cinco voos 

semanais, a partir de dia 3 de setembro. Tam-

bém em junho, a companhia low-cost easyJet 

anunciou uma nova ligação entre Manchester e 

Lisboa para a época de inverno, com início a 28 

de outubro. Já a companhia do Médio Oriente 

Emirates, no dia 1 de junho, passou a ter um 

segundo voo diário para Lisboa.

A companhia americana Delta Airlines é outra 

das que aposta nos voos para Lisboa, através 

da criação de uma nova rota, mas também do 

aumento de frequência das rotas já existentes. 

Assim, no início do mês de maio, a Delta Airli-

nes adicionou um novo voo direto diário entre 

o seu hub em Atlanta e o Aeroporto Humberto 

Delgado. Corneel Koster, vice-presidente sénior 

da Delta EMEAI, afirmou que a popularidade de 

Portugal junto dos turistas dos EUA tem sido 

crescente, “como se torna evidente pelo salto de 

30 por cento no número de visitantes america-

nos em Portugal o ano passado”. “O crescimento 

significativo da Delta no mercado vai apoiar esta 

tendência ascendente e beneficiar a economia 

local por via do aumento do turismo”, concluiu.

O Grupo Lufthansa, que em 2017 transportou 

2,2 milhões de passageiros de e para Portugal, 

anunciou um aumento de frequência e da capa-

cidade de voos para o país. Patrick Borg Hedley, 

general manager sales Portugal, afirma que, em 

2018, a tendência da procura de voos para Por-

tugal continua em crescimento. “Voamos para 

Portugal há já 63 anos e vamos continuar a ex-

pandir os nossos serviços”, reforçou.
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ORGULHO LGBTQ

LISBOA BEM 
POSICIONADA 

A Plataforma Airbnb revelou as melhores cida-

des para comemorar o Orgulho LGBTQ, e a capi-

tal portuguesa está entre as eleitas, ocupando o 

sexto lugar no ranking europeu e o 13.º a nível 

global.

No estudo, dividido em cinco categorias, a plata-

forma de alojamentos descobriu os destinos que 

mais têm para oferecer aos viajantes LGBTQ. O 

vencedor geral foi Nova Iorque, que oferece “o 

pacote completo”.

Quanto à categoria “Encontros” foi a cidade de 

Londres que saiu vencedora; na “Vida Noturna” 

foi Nova Iorque; na “Orgulho” foi São Paulo, no 

Brasil; na “Igualdade no Casamento” houve três 

cidades vencedoras na Holanda – Amesterdão, 

Roterdão e Utrecht; e, por último, na categoria 

“Viajar” foi Londres.

A pesquisa foi realizada pela agência ABCD, 

que analisou mais de 100 cidades, em maio de 

2018, empregando uma metodologia diferente 

para cada categoria.

PORTO DE LISBOA

CONTAGEM DECRESCENTE 
PARA O SEATRADE CRUISE MED 
O Porto de Lisboa iniciou a contagem decrescen-

te para a Seatrade Cruise Med 2018, considerado 

o maior evento da indústria de cruzeiros focado 

no Mediterrâneo e mares adjacentes, que este 

ano integra o programa do evento Portugal Shi-

pping Week. O evento, acolhido pela Adminis-

tração do Porto de Lisboa (APL, S.A.) e apoiado 

pela Associação MedCruise e Cruise Lines In-

ternational Association, tem lugar nos dias 19 

e 20 de setembro e é composto por uma ex-

posição/ feira, conferências e por um completo 

programa de networking. Dos 150 executivos 

esperados no evento, estão já confirmadas as 

participações de 29 executivos, que represen-

tam operadores de navios de cruzeiro, nomea-

damente, AIDA Cruises, Azamara, Carnival UK, 

Disney Cruise Line, MSC Cruises, Mystic Cruises, 

Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean Inter-

national, Sea Cloud Cruise Line, Silversea, TUI 

and Viking Ocean Cruises.

“Acreditamos que a realização deste evento 

irá contribuir para impulsionar a economia do 

setor ao nível local e nacional, principalmen-

te agora que o porto de Lisboa está preparado 

e equipado com um terminal de cruzeiros de  

última geração, com capacidade para receber 

todo o tipo de navios de cruzeiro e os respe-

tivos passageiros”, referiu Lídia Sequeira, pre-

sidente do Conselho de Administração do Porto 

de Lisboa.
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HOTELARIA NACIONAL

ELOGIADA PELOS 
TURISTAS

A receção, limpeza e localização dos hotéis por-

tugueses foram os aspetos mais elogiados pelos 

turistas, e os meses de inverno foram os que re-

gistaram melhor desempenho, de acordo com 

dados da ReviewPro analisados pelo Turismo 

de Portugal.

Das 188 mil avaliações acerca da hotelaria 

nacional, 81,7% foram positivas, sendo feitas 

maioritariamente por brasileiros e italianos. Os 

elementos avaliados foram a limpeza, decora-

ção, entretenimento, gastronomia e bebidas, 

localização, receção, quarto, serviço e valor.

A análise dos dados permitiu aferir que a 

maioria das apreciações foi efetuada na pla-

taforma Booking, por turistas que viajam em 

casal (56,4%) e em família (20,5%). Após a 

estadia, cerca de 90% dos inquiridos recomen-

da o hotel.

TURISMO RESIDENCIAL 
EUROPEU

RESORTS 
PORTUGUESES EM 
PRIMEIRO LUGAR

Portugal e os resorts do país estão em primeiro 

lugar numa avaliação a 26 empreendimentos 

de turismo residencial, localizados em nove 

países, segundo 54 critérios em 10 categorias, 

de acordo com um estudo independente.

Os critérios de avaliação foram agrupados em 

três categorias micro – nível dos projetos e em-

preendimentos, e sete categorias macro – ní-

vel do país. A cada categoria foi atribuída uma 

ponderação, que reflete a importância que um 

comprador/investidor lhe concede.

Nos critérios das categorias micro, ao nível dos 

empreendimentos, lideram os resorts portu-

gueses com 34,6 pontos, seguidos dos da Tur-

quia (33,2), Chipre (29,1), e Espanha (28,8). O 

produto nacional de turismo residencial des-

taca-se nas categorias “Oferta”, “Procura” e 

“Acessibilidade e Popularidade”.

Quanto aos critérios das categorias macro, Por-

tugal obtém 63,4 pontos, seguido pelo Chipre 

(62,3), Espanha (57) e Turquia (56,4). O melhor 

desempenho é no “Regime Fiscal e Incentivos”, 

“Governança Mundial” e “Facilidade de Negó-

cios”.

No que diz respeito aos indicadores económicos 

e demográficos, o país não apresenta bons re-

sultados, mostrando um crescimento abaixo da 

média dos países estudados, e um crescimen-

to negativo da população anual (-0,2%) entre 

2006 e 2016. Por outro lado, Portugal é visto 

como tendo um mercado de preços baixos, no 

entanto, os produtos de maior qualidade po-

dem ser considerados caros dentro do próprio 

mercado, ainda que muito competitivos inter-

nacionalmente. Também se concluiu que, com-

parativamente aos concorrentes diretos, o país 

tem uma presença pouco notável nos grandes 

eventos internacionais de turismo residencial.

PAVILHÃO DE PORTUGAL

GOVERNO AUTORIZA 
9,3 MILHÕES PARA 
OBRAS

O Pavilhão de Portugal, que pertence atualmente 

à Universidade de Lisboa, vai ser reabilitado para 

receber instalações para reuniões, exposições e 

receção de visitantes internacionais.

As obras de reabilitação e qualificação deste 

espaço no Parque das Nações erguido para a 

Expo’98, foram outorgadas através de uma re-

solução de Conselho de Ministros, publicada em 

Diário da República, a 22 de maio, e que define 

que estas decorram entre 2019 e 2021, autori-

zando uma despesa máxima de 9,33 milhões de 

euros (acrescidos de IVA).

O Pavilhão de Portugal irá acolher um auditório 

polivalente com capacidade para 650 lugares, 

admitindo a sua subdivisão em dois auditórios 

autónomos, um conjunto mínimo de nove salas, 

uma receção e salas de apoio. No projeto está 

também contemplado uma área de exposições, 

que terá a capacidade para que sejam organiza-

das diferentes exposições em simultâneo. A es-

trutura, conhecida pela pala projetada pelo arqui-

teto Siza Vieira, vai ainda acolher um centro de 

receção de visitantes internacionais, adequado à 

internacionalização da Universidade de Lisboa.

A reabilitação e requalificação do Pavilhão de 

Portugal irá aumentar a ligação complementar 

entre o Edifício Principal e a Pala Cerimonial, 

mantendo a traça do edifício.
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A taxa de empregabilidade dos alunos formados 

nas escolas do Turismo de Portugal subiu para 

90%, em 2017, atingindo o índice mais elevado 

dos últimos dez anos, de acordo com o mais recen-

te Estudo de Inserção Profissional. Os cursos que 

registam maior empregabilidade são o de Técnicas 

de Cozinha/Pastelaria (94%) e de Gestão Hoteleira 

em Restauração e Bebidas (95%).

Dos alunos empregados, 88% encontram-se a de-

senvolver atividade no setor do turismo, sendo que 

90% ficaram colocados no mercado de trabalho 

em menos de três meses.

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes 

Godinho, destaca, a propósito, a “subida da empre-

gabilidade para 90%, o que evidencia a qualidade 

do programa formativo das Escolas de Turismo, 

recentemente premiado pela Organização Mundial 

de Turismo (OMT), e que levou as Escolas do Tu-

rismo de Portugal a serem as primeiras na rede 

internacional da OMT. Estes resultados obrigam-nos 

a trabalhar ainda mais para garantir que aumenta-

mos o número de alunos das escolas”.

Entretanto, as 12 escolas do Turismo de Portugal já 

têm as candidaturas abertas para o próximo ano le-

tivo, até dia 16 de julho. Os cursos disponíveis são: 

Cozinha, Pastelaria, Restauração e Bebidas, Turismo 

ao Ar Livre, Turismo Cultural e do Património, e 

Hotelaria/Alojamento e Gestão de Turismo. O pro-

grama formativo é abrangente; focado no talento 

das pessoas, no desenvolvimento de soft skills, na 

inovação e na internacionalização.

Em Portugal, esta é a única rede escolar que tem 

cursos especializados e ministrados totalmente em 

inglês. Em complemento aos cursos, desenvolve 

projetos internacionais financiados a 100%, e pro-

gramas de intercâmbio.

FESTIVAL EUROVISÃO 
DA CANÇÃO

LISBOA ACOLHEU 
A MELHOR EDIÇÃO 
DE SEMPRE

A União Europeia de Radiodifusão (EBU) distin-

guiu a RTP pela melhor organização de sempre 

do Festival Eurovisão da Canção. De acordo com 

a RTP, a EBU, que organiza o festival há mais de 

60 anos, enviou uma carta aos responsáveis pela 

produção do festival, na qual parabeniza a orga-

nização e revela que foi a melhor de sempre.   

A edição de 2018 do Festival Eurovisão da Can-

ção aconteceu em  Lisboa, pela primeira vez, no 

Altice Arena, e foi vista por 186 milhões de es-

pectadores em 42 países.

ESCOLAS DO TURISMO DE PORTUGAL

EMPREGABILIDADE DE 90% EM 2017
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FESTIVAL DE FADO

DE REGRESSO A ALFAMA
O festival de fado de Alfama está de regresso a 

este bairro histórico da cidade, graças ao patrocínio 

da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que lhe 

dá o nome. Este ano, acontece nos dias 28 e 29 

de setembro e traz mais de 40 concertos, em 12 

palcos.

Os primeiros nomes já estão confirmados. No pal-

co Santa Casa, junto ao Terminal de Cruzeiros de 

Lisboa, vai poder ouvir-se Alexandra, António Pinto 

Basto e Maura, Dulce Pontes, Paulo de Carvalho, 

Raquel Tavares, e a jovem revelação Maria Emília. 

No restaurante do Museu do Fado, as vozes são de 

Carlos Leitão, Cristina Maria, João Chora, e Teresa 

Tapadas. No Largo do Chafariz de Dentro, também 

no Museu do Fado, a música fica a cargo de Ângelo 

Freire, família Parreira – António, Paulo e Ricardo, 

Marta Pereira da Costa, e Pedro Jóia.

Além destes palcos e da novidade do rooftop do 

Terminal de Cruzeiros de Lisboa, as outras salas 

estão espalhadas pelo coração de Alfama: palco 

Ermelinda Freitas – Largo das Alcaçarias, palco 

Amália – Auditório Abreu Advogados, Grupo Spor-

tivo Adicense, Igreja de São Miguel, Sociedade Boa 

União, Centro Cultural Dr. Magalhães Lima, Igreja 

de Santo Estevão, e o Fado à Janela no Largo de 

São Miguel.

Thierry Ligonnière é o novo presidente da Co-

missão Executiva da ANA -  Aeroportos de 

Portugal, em substituição de Carlos Lacerda, 

que se mantém na companhia como membro 

não executivo e retoma a carreira internacio-

nal, assumindo a função de vice-Presidente 

da SAP.  

O novo CEO da concessionária dos aeroportos 

trabalha para a VINCI desde 1999, vive em 

Portugal há quatro anos e “tem um conheci-

mento profundo da companhia, do seu poten-

cial e dos desafios que esta tem pela frente”, 

refere a ANA em comunicado.

Em janeiro de 2014, Thierry Ligonnière foi de-

signado como Chief Operating Officer e mem-

bro do Conselho de Administração da ANA 

Aeroportos de Portugal SA, na sequência da 

aquisição da concessionária de aeroportos 

portugueses pela VINCI Airports.

Também vão integrar o conselho de adminis-

tração, Francisco Pita, como Chief Commercial 

Officer, e Chloé Lapeyre, como Chief Opera-

ting Officer. A presidência continua a cargo 

de José Luís Arnaut.

ANA – AEROPORTOS DE 
PORTUGAL

THIERRY LIGONNIÈRE 
É O NOVO CEO
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TORRE DA IGREJA DO CASTELO

HÁ UM NOVO 
MIRADOURO 
NA CIDADE

O novo miradouro da capital portuguesa fica na 

Torre da Igreja de Santa Cruz do Castelo, onde 

é possível tocar no bronze dos sinos ou mesmo 

sentar-se debaixo de um: para isso só precisa de 

subir 50 degraus.

A entrada é na antiga capela mortuária, que 

funciona, atualmente, como loja com merchan-

dising e bilheteira, e dá acesso aos 50 degraus 

que conduzem à torre. Podem subir, de cada 

vez, sete a dez pessoas para apreciar a vista so-

bre o rio Tejo.

O sócio-gerente da Signinum – empresa espe-

cializada no restauro de património e em marke-

ting digital, Luís Aguiar Campos, sugere, a quem 

pretender ter um sino por cima da cabeça, que 

se sente debaixo de um, escolha o enquadra-

mento para que se assemelhe a um grande 

chapéu, e partilhe a imagem nas redes sociais, 

usando o hashtag #chapeudebronze.

Os sinos passam a badalar todos os dias ao 

meio-dia na Igreja de Santa Cruz do Castelo, que 

esteve praticamente fechada ao público nas últi-

mas duas décadas.

O Aeroporto de Lisboa tem um novo espaço 

de Self Check-in e de Self Baggage Drop, na 

Área Check-in A, com o objetivo de tornar a 

infraestrutura mais eficiente. 

Com esta solução tecnologicamente inovado-

ra, que entrou em funcionamento no dia 7 de 

junho, a ANA Aeroportos de Portugal pretende 

aumentar a capacidade do terminal, no sub-

sistema de Check-in. 

Para o Diretor do Aeroporto Humberto Del-

gado, João Nunes, a nova Área Check-in A 

“responde a um aumento de capacidade que 

antecipa a necessidade de superação deste 

Aeroporto, que tem vindo a adaptar-se a um 

crescimento acentuado e tem uma utilização 

muito intensa, alinhando com intervenções 

que têm vindo a ser feitas no sentido de ofe-

recer uma melhor experiência aos passageiros 

e melhores condições para as companhias aé-

reas e outras entidades que operam no Aero-

porto Humberto Delgado”.

A implementação desta nova tecnologia re-

sultou de um investimento de 11 milhões de 

euros.

AEROPORTO DE LISBOA

ÁREA DE CHECK-IN A RENOVADA 
COM SISTEMA INOVADOR
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GALA DO GUIA MICHELIN

LISBOA ANFITRIÃ DA EDIÇÃO DE 2019
A cerimónia de entrega das estrelas Michelin 

em Portugal e Espanha vai realizar-se, pela 

primeira vez, em Portugal, e Lisboa foi a ci-

dade escolhida para receber o evento. “Será 

em Lisboa este ano!”, declarou Angél Pardo, 

responsável pela comunicação da marca. An-

gél Pardo confirmou ainda que a conceituada 

cerimónia vai acontecer a 21 de novembro, 

no Pavilhão Carlos Lopes. 

Atualmente, são 23 os restaurantes nacionais 

distinguidos, tendo dois deles conquistado a 

primeira estrela na edição anterior do evento, 

realizada em Tenerife, Espanha, em novem-

bro último. Do total, há cinco que se desta-

cam por possuírem duas estrelas, um dos 

quais em Lisboa – o Belcanto, de José Avillez. 

A região de Lisboa concentra sete dos res-

taurantes distinguidos pelo Guia Michelin 

– além do Belcanto, o Fortaleza do Guincho, 

do chef Miguel Rocha Vieira; o Lab Sintra, de 

Sergi Arola; o Loco, com Alexandre Silva aos 

comandos; o Alma, de Henrique Sá Pessoa; o 

Eleven, cuja cozinha é liderada por Joachim 

Koerper; e o Feitoria, de João Rodrigues.

A quarta etapa do campeonato de regatas 

“Extreme Sailing Series 2018” vai decorrer 

em Cascais, de 5 a 8 de julho, anunciou a 

empresa gestora do evento, a OC Sport.

O Clube Naval de Cascais vai receber a prova 

em 2018 e 2019, devido a um contrato de 

dois anos. O clube dá assim as boas-vindas 

à “Extreme Sailing Series 2018”, como parte 

das comemorações do seu 80.º aniversário, 

e onde verá, também, as frotas “GC32” e 

“Flying Phantom” ao largo da costa portu-

guesa.

A propósito, o diretor de Corrida da “Extreme 

Sailing Series”, John Craig, afirmou-se satis-

feito por se deslocar a um local que oferece 

uma previsão tão variada. “Queríamos um 

local que pudesse realmente oferecer um ve-

lejar incrível às nossas equipas. Devido à sua 

localização, Cascais oferece uma série de con-

dições, desde águas planas perto da costa, ao 

vento a aumentar à medida que se vai para o 

largo; nós vamos aproveitar isso ao máximo 

com os nossos percursos e formatos de com-

petição. Essa variação faz parte da beleza do 

local e, por sua vez, da nossa prova”, explica.

O país é um dos principais destinos de vela da 

Europa, daí ter sido, nos últimos anos, um dos 

destaques da “Extreme Sailing Series”; com 

etapas no Porto, em 2012 e 2013; Lisboa, em 

2016; e na Madeira, em 2016 e 2017.

EVENTO MUNDIAL 

CASCAIS RECEBE EXTREME SAILING SERIES 2018
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de maio permite perceber o real impacto que 
essa presença tem na promoção de Lisboa. Em 
termos de conteúdos, as páginas do Visit Lisboa 
apostam na diversidade: falou-se de monumen-
tos e castelos, gastronomia, de outras cidades e 
vilas da região de Lisboa, do Rio Tejo, de feiras, 
mas também da Eurovisão – que marcou a cida-
de nesse mês.

VISIT LISBOA

AS REDES SOCIAIS QUE DÃO 
A CONHECER LISBOA AO MUNDO

O Visit Lisboa mostra a cidade ao mundo através 
do Facebook, Twitter e Instagram, tornando-se 
um interessante veículo de promoção da cidade. 
São milhares as pessoas que seguem os conteú-
dos publicados nas diferentes redes sociais, que 
acompanham, gostam, comentam e partilham 
as publicações, fazendo com que a capital portu-
guesa chegue a todos os cantos do globo. 
O Facebook foi a primeira rede social a ser utili-
zada pela Turismo de Lisboa para promoção da 
cidade, em março de 2010, seguindo-se o Twit-
ter, em janeiro de 2013, e, por fim, em outubro 
de 2015, a adesão ao Instagram. De salientar 
que a presença do Visit Lisboa no mundo digital 
não se limita às redes sociais, passando também 
por um site, pelo YouTube e pelo Pinterest.  
Uma análise às diferentes plataformas no mês 

O mundo está cada vez mais digital e as redes sociais tornaram-se 
uma ferramenta importante para a comunicação. Consciente desta 
realidade, a Associação Turismo de Lisboa está presente e ativa 
em diversas redes sociais digitais: em todas elas, deixa um 
convite – Visit Lisboa.

O FACEBOOK

A 31 de maio de 2018, a página de Facebook 
do Visit Lisboa contava com 723 444 gostos e 
era seguida por 707 483 pessoas. Para clarificar 
a diferença entre o conceito de “gostos” e “se-
guidores”, entende-se que quando as pessoas 
gostam de uma página estão a demonstrar o 
seu apoio à mesma e que quando seguem uma 
página significa que querem ter acesso às pu-
blicações feitas pela mesma, sendo que estas 
aparecer-lhe-ão no mural do Facebook. 
O Facebook do Visit Lisboa permite que os uti-
lizadores avaliem a página entre 1 e 5 estrelas, 
podendo também deixar um comentário relati-
vo ao que motivou a classificação atribuída. As-
sim, a 31 de maio de 2018, a página acumulava 
399 apreciações da qual resultou uma avaliação 
bastante positiva: 4,7 estrelas. 
Durante o período de análise, o Visit Lisboa fez 68 
publicações nesta rede social, que foram parti-
lhadas 11 714 vezes, originaram 71 822 reações 
e obtiveram 1 699 comentários. Em média, ve-
rifica-se, pois, que cada publicação foi partilhada 
172 vezes, teve 1 056 reações e 25 comentários. 
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O MELHOR LUGAR 
DO MUNDO É AQUI
“Com você farei de Lisboa uma Lisótima!” me escreveu um 

querido amigo em 1979 quando eu vivia em Paris. Eu tinha 

20 anos e, como qualquer estudante, muito pouco dinheiro. 

Desembarquei na Portela num domingo de maio vinda de 

Barcelona e despejei todas as notas e moedas da minha bol-

sa no balcão do câmbio: tinha francos pois vivia em França, 

pesetas pois estava vindo de Espanha, marcos porque a mi-

nha avó, que era descendente de alemães, achava que era a 

única moeda com que se podia viajar e, naturalmente como 

todos os brasileiros, dólares. Tudo trocado deu 5 mil escudos. 

Perguntei ao rapaz do balcão: 

- Com este dinheiro eu consigo apanhar um táxi?

Ao que ele respondeu:

- Com este dinheiro, a menina consegue comprar um táxi!

Quando entrei no táxi esqueci totalmente o nome do hotel 

onde deveria encontrar o meu amigo, mas disse ao motoris-

ta que não tinha importância pois jamais esqueceria o nome 

da rua – Rua das Janelas Verdes era bonito demais!

O senhor rapidamente resmungou que não havia nenhum 

hotel nesta rua e eu disse que tinha a certeza, que me le-

vasse para lá que eu desceria em qualquer esquina. Pelo 

espelho retrovisor perguntou:

- Brasileira, conheces a Sônia Braga?

Fazia dois anos que a telenovela de Jorge Amado havia para-

do o país e a memória da morena em cima do telhado ainda 

fazia suspirar os cavalheiros da nação.

Quando respondi que conhecia, isto é, sabia quem ela era, 

devo ter dado a impressão de que a conhecia muito bem, 

quase amiga da Gabriela, o que fez com que o senhor pas-

sasse a me tratar com especial atenção. Chegando a Santos 

vi a placa e gritei: 

-É este, York House Residência Inglesa!!!!

- Mas isto não é um hotel, isto é uma residencial!

E assim foi a minha primeira discussão com um motorista 

de táxi lisboeta, ao que, devo confessar, seguiram-se muitas 

até hoje.

Foi um mês maravilhoso e saí acreditando que Portugal era 

isso:  o York House, o Palácio de Seteais em Sintra e a Pousa-

da dos Loios em Évora. Voltei para Paris e uns meses depois 

regressei ao Brasil. Anos depois casei, nasceram dois filhos e, 

em 1987, meu marido foi convidado para vir a Lisboa fazer 

um trabalho. Apesar do avô transmontano, não conhecia o 

país e, como era um aficionado por Nova Iorque, achei que 

não iria gostar. Ledo engano: adorou e me propôs para vir-

mos de “mala e cuia”.

Passaram-se mais de 30 anos e não há um único dia que eu 

não agradeça o presente que é viver em Portugal e muito 

especialmente em Lisboa, a cidade mais bonita do mundo!

Paula de Oliveira Ribeiro
Diretora da UP, revista de bordo da TAP

Visão  | V

LISBOA CARD
ATINGE RECORD 
DE VENDAS EM 2017

O Lisboa Card, criado em setembro de 1995, tem 
sido cada vez mais procurado por turistas, tan-
to nacionais como estrangeiros, e a prova disso 
é que em 2017 bateu o record de vendas. O 
cartão oferece um conjunto de vantagens que 
permitem que os visitantes possam economizar 
tempo e dinheiro, aproveitando ao máximo a 
sua passagem pela capital portuguesa. 
Ao longo dos 23 anos de existência do Lisboa Card, 
1 733 381 pessoas aproveitaram as vantagens 
associados, nomeadamente, viagens de trans-
portes, entradas em museus e descontos em pas-
seios, visitas turísticas, compras e vida noturna.  
Ao comparar o primeiro ano completo de exis-
tência do Lisboa Card, 1996, e 2017, verifica-se 
um crescimento de 1221,67% no número de 
cartões vendidos. 
No histórico desta ferramenta promocional há 
dois momentos que se evidenciam: de 2013 
para 2014, quando foi superada a barreira dos 
100 mil cartões – em 2013 foram 89 165 e no 
ano seguinte ascenderam a 117 994 –; de 2016 
para 2017, quando se passou a fasquia dos 200 
mil cartões, passando-se de 164 313 para 223 
851 cartões, o que representa um crescimento 
de 36,23% e constitui o melhor resultado de 
sempre. Já no primeiro trimestre de 2018, foram 
vendidos 52 388 cartões, fazendo prever que se 
atinja ou até ultrapasse o número do ano an-
terior.

O TWITTER

No Twitter o número de seguidores é de 62 300. 
No mês de maio, foram feitas 66 publicações 
(tweets) e 35 retweets, ou seja, partilhados 
tweets de outras pessoas.
Contabilizando os comentários, partilhas e gos-
tos totais, os 66 tweets resultaram em 73 co-
mentários, 1 021 partilhas e 3 863 gostos. Em 
média, cada tweet obteve 1 comentário, foi par-
tilhado 15 vezes e teve 59 gostos.

O INSTAGRAM

No universo do Instagram, a página do Visit Lisboa 
conta com 31 200 seguidores.
De 1 a 31 de maio, foram publicadas 56 fotogra-
fias e um vídeo. No total, das publicações feitas 
resultaram 81 665 gostos e 831 comentários, 
concluindo-se que, em média, cada uma teve 
1 433 gostos e foi comentada 15 vezes. Já o ví-
deo, além dos gostos e comentários, foi visto por 
mais de 7 mil pessoas.
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NOVOS HOTÉIS REFORÇAM 
POSICIONAMENTO
Lisboa é um mercado estratégico para 
o grupo Hotusa, o qual, até ao próximo 
ano, planeia inaugurar cinco hotéis na 
cidade, onde passará a disponibilizar 
1.100 quartos, afirma Luís Cruz, da 
direção de expansão e desenvolvimento 
deste grupo.

LUÍS CRUZ
DIREÇÃO DE EXPANSÃO 
E DESENVOLVIMENTO 
DO GRUPO HOTUSA

E



TU
RISM

O
 D

E LISB
O

A
  |   

15

Entrevista | E

O Grupo Hotusa tem um plano 

de expansão com vista à aber-

tura de cinco hotéis em Lisboa. 

O que nos pode dizer sobre esta 

decisão, nomeadamente no que 

toca a investimento, calendário, 

localização, segmento e target?

Trata-se da abertura, em junho, 

de um hotel de três estrelas com 

140 quartos na Avenida Duque de 

Loulé, uma iniciativa desenvolvida 

por promotores privados. No final 

do ano contamos abrir duas novas 

unidades hoteleiras no Parque das 

Nações, na Rua D. João II: um hotel 

de cinco estrelas com 188 quartos 

e outro de três estrelas com 247 

quartos, amplas salas para reunião 

e serviços vocacionados, nomeada-

mente para congressos e incenti-

vos, propriedade do Grupo Hotusa. 

Representa um investimento na or-

dem dos 60 milhões de euros. Em 

2019, temos prevista a abertura 

de um hotel de quatro estrelas na 

Avenida dos Defensores de Chaves, 

com 172 quartos, sendo que o pro-

motor é privado. Ainda no próximo 

ano, inauguraremos um outro hotel 

de quatro estrelas na Rua da Prata, 

com 57 quartos, cujo projeto está 

neste momento em desenvolvi-

mento. De referir que a evolução 

da presença do Grupo Hotusa em 

Lisboa está em linha com o nosso 

crescimento na Europa. Lisboa é, 

efetivamente, um dos nossos mer-

cados estratégicos, a par de outras 

capitais europeias, razão pela qual 

estamos a aumentar a oferta ho-

teleira. No presente, a rede Hotusa 

possui os seguintes hotéis na Re-

gião de Lisboa: Hotel Real Palácio, 

Hotel Real Parque, Altis Grand Ho-

tel, Eurostars Museum e Eurostars 

Cascais, além do Eursostars das 

Letras e do Eurostars Lisboa Parque, 

ambos em arrendamento.

É um número de aberturas mui-

to significativo. É expetável 

mais investimento na capital 

portuguesa nos próximos cinco 

anos? 

O grupo ficará com cerca de 1.100 

quartos em Lisboa no que se refe-

re às suas duas principais marcas: 

Eurostars Portugal e Exe Hotels. 

Importa salientar, a propósito, que 

a área hoteleira do Grupo Hotusa 

está em expansão, contando já 

com cerca de 180 hotéis em 14 

países. Veremos, entretanto, quais 

são as oportunidades e a evolução 

que Lisboa pode proporcionar, uma 

vez que a cidade tem demonstrado 

vitalidade e capacidade de inova-

ção para novos produtos e desafios.

 

O Eurostars Museum é o mais 

novo dos vossos hotéis. Como o 

apresenta?

O Eurostars Museum é o 12.º hotel 

do grupo em Portugal e represen-

ta um desafio muito interessante, 

já que conjuga oferta hoteleira de 

qualidade, cinco estrelas, com um 

amplo património arqueológico. 

Este é maioritariamente romano, 

mas com peças, algumas únicas, 

desde o Neolítico, passando pela 

Idade do Ferro, Romano Republi-

cano, Romano Imperial, Romano 

Tardio, Período Islâmico e vestígios 

modernos e contemporâneos que 

podem ser apreciados e estuda-

dos no âmbito do projeto museo-

lógico desenvolvido e exposto. 

Naturalmente que, em termos de 

segmento de comercialização, diri-

gimo-nos a um target que procura 

e valoriza um hotel com a quali-

dade inerente a um cinco estrelas, 

com uma componente importante 

de turismo cultural, mas onde en-

contra, igualmente, condições para 

estadas, encontros e reuniões em-

presariais.  O Eurostars Museum, 

localizado junto ao Campo das Ce-

bolas, possui 91 quartos.

Em que consiste e como se ca-

rateriza a oferta gastronómica 

dos hotéis em Lisboa e qual a 

importância do turismo de ne-

gócios?

Neste contexto, apostamos em dar 

a conhecer ao turista, que maio-

ritariamente é estrangeiro, uma 

oferta gastronómica tipicamente 

portuguesa. No caso do Eurostars 

Museum, por exemplo, damos a 

conhecer a qualidade da oferta gas-

tronómica marítima.  Quanto ao tu-

rismo de negócios, evidentemente 

que este é um importante foco da 

nossa atividade. Procuramos ofere-

cer as melhores condições para que 

as empresas, num ambiente que 

prima pela qualidade, tranquilidade 

e bem-estar, possam encontrar as 

condições ideais para desenvol-

ver os seus encontros, reuniões e 

eventos.

Que balanço faz do desempe-

nho dos hotéis do grupo em Lis-

boa no ano transato? 

O balanço é positivo e a tendência 

tem sido de crescimento. 

Ao nível 
internacional, 
o interesse 
manifestado 
pelos 
operadores 
e outros 
players online 
em reservar 
Lisboa tem 
constituído 
um 
importante 
fator para o 
crescimento 
do negócio

Quando questionado sobre se 

a notoriedade crescente de 

Lisboa enquanto destino turístico 

influenciou a decisão do Grupo 

Hotusa de inaugurar cinco novos 

hotéis no destino até 2019, Luís 

Cruz responde afirmativamente. 

“A forte aposta das entidades na 

renovação urbana tem sido um 

importante fator de motivação, 

tal como a estratégia de 

promoção do destino seguida, 

com destaque para a sua 

singularidade e caraterísticas”, 

sublinha. O Grupo Hotusa está 

presente em 41 países como 

Grupo Turístico e em 18 países 

como Grupo Hoteleiro. 

O peso da notoriedade 
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Sem dúvida que, ao nível inter-

nacional, o interesse manifestado 

pelos operadores e outros players 

online em reservar Lisboa tem 

constituído um importante fator 

para o crescimento do negócio e, 

sobretudo, para a abertura de no-

vas rotas de incoming. Tendo em 

conta o transcorrido já este ano, 

tudo aponta para um crescimento 

em termos de operação. A título de 

exemplo, posso referir um aumen-

to das reservas entre 18% e 20%. 

MODERNIDADE 
E LIFESTYLE NA 
HOTELARIA

O que pensa sobre a hotelaria 

da capital portuguesa?

Demonstra uma grande maturida-

de. Isto é evidente na aposta que 

tem estado a ser feita na renova-

O Hotel Real Palácio, 

localizado no centro da 

capital portuguesa, resulta 

da recuperação do antigo 

Palácio Guedes Quinhones, 

remontando a meados do 

século XVII. Com 147 quartos, 

12 dos quais integrados no 

antigo palacete, o hotel oferece 

um ambiente entre o clássico 

e o contemporâneo. Nota para 

o Real Cozinha Restaurante-Bar, 

onde são dados a conhecer 

os novos segredos da cozinha 

portuguesa, e para as cinco 

salas para eventos, com 

capacidade para 230 pessoas. 

Possuidor de uma localização 

privilegiada, o Hotel Real 

Parque tem 153 quartos 

e oferece três espaços 

multifuncionais para a 

realização de eventos. O Real 

Restaurante disponibiliza, ao 

almoço e ao jantar, buffets 

temáticos, encontrando-se 

preparado para acolher eventos 

de natureza vária. O Real 

Sports bar é, por sua vez, um 

espaço dedicado a todos os 

amantes do desporto, com 

ambiente descontraído, onde é 

possível desfrutar de petiscos 

e refeições ligeiras, enquanto 

o Real Cantinho prima por 

uma oferta diversificada e 

complementar, oferecendo 

refeições rápidas a qualquer 

hora do dia.  

O Altis Grand Hotel, 

apresentado como “um 

autêntico centro de negócios e 

símbolo  da elegante e genuína 

hospitalidade portuguesa”, 

possui 300 quartos (incluindo 

11 suites), 20 salas e espaços 

para eventos com capacidade 

para acomodar entre 8 e 750 

pessoas. Este hotel possui 

dois restaurantes: o Grill D. 

Fernando, que oferece “sabores 

portugueses de excelência 

e uma cuidada seleção de 

vinhos”, e o Rendez Vous 

Coffee Shop, “um espaço mais 

descontraído para uma refeição 

leve”. O hotel disponibiliza 

ainda três bares. 

O Eurostars das Letras, 

situado na Rua Castilho, com 

107 quartos, é dirigido ao 

segmento corporativo. O 

ambiente é cosmopolita e 

friendly, o que proporciona 

um conforto singular e 

personalizado. É referenciado 

como um universo de cultura 

e literatura, uma fusão de 

linguagens e alfabetos e um 

espaço rigorosamente pensado 

para os amantes da leitura. 

No Restaurante das Letras são 

servidos pratos da cozinha 

nacional e internacional. O 

hotel possui quatro salas de 

reunião, cujas dimensões 

variam entre os 40 m² e os 100 

m², equipadas com todas as 

comodidades tecnológicas.

Já o Eurostars Lisboa Parque, 

no Largo Andaluz, com 83 

quartos, oferece um ambiente 

moderno e vanguardista. 

Ocupa uma parte remodelada 

do Palácio Sotomayor. As 

instalações, cuidadas ao 

pormenor, “permitem ao 

hóspede mergulhar num 

conforto absoluto”. O hotel 

tem duas salas para reuniões 

e eventos, com 60 m² e 40 

m², com todo o equipamento 

técnico e de serviço necessário.

O edifício no qual se encontra 

instalado o Eurostars 

Museum apresenta um 

valioso património cultural 

com vários séculos. Alojar-se 

no Eurostars “é conectar-se 

com a cultura material que 

este pretende transmitir como 

legado a todos aqueles que 

o visitam”, destaca a nota de 

apresentação deste hotel, que 

oferece 81 quartos duplos e 10 

suites. No Restaurante Atlântiko 

são propostas “matizes da 

gastronomia portuguesa 

tradicional”, sendo que o hotel 

disponibiliza ainda diversas 

salas aptas a receber qualquer 

tipo de evento. 

Quanto ao Eurostars Cascais, 

com 101 quartos, enquadra-se 

numa oferta fundamentalmente 

turística de lazer. Contudo, 

possui quatro salas – com 

dimensões que variam entre 

os 32 e os 48m2 –, aptas a 

acolher eventos e reuniões 

empresariais. A sua localização, 

com vista de mar, dá-lhe um 

encanto especial, com destaque 

para a frente ampla, os espaços 

de lazer associados à piscina, 

jardins e cafetaria/bar.

Rede Hotusa na Região de Lisboa 
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O grupo 
ficará com 
cerca de 1.100 
quartos em 
Lisboa no 
que se refere 
às suas duas 
principais 
marcas: 
Eurostars 
Portugal e 
Exe Hotels

ção da oferta, de modo a aumentar 

o conforto e melhorar o design, e 

na abertura de novas unidades 

mais focadas em proporcionar um 

ambiente de modernidade e li-

festyle.

 

Como vê Lisboa enquanto desti-

no turístico? 

Estamos perante uma importante 

renovação do tecido urbano e da 

reabilitação dos edifícios mais an-

tigos, sem que isso corresponda a 

uma perda da sua história. Tudo 

isto valoriza o conceito de espaço 

urbano de recreio e cultura, o que 

marca a diferença numa capital em 

que a cultura, a animação e o am-

biente cosmopolita podem consti-

tuir um importante fator diferencia-

dor tendo em conta a globalização 

das marcas, obrigando-as a ser um 

valor acrescentado com conteúdo.

Luís Cruz iniciou a sua atividade 

profissional na animação turística 

regional. Em 1990, entrou para 

o Grupo Hotusa, como delegado 

para Portugal, responsável pela 

área turística de promoção e de 

serviços aos hotéis associados. 

Posteriormente, transitou 

para a área de expansão e 

desenvolvimento do grupo, como 

responsável pelos mercados de 

língua portuguesa

Luís Cruz: perfil 
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O jornal The New York Times publicou um artigo, 

da escritora Ingrid K. Williams, com algumas su-

gestões para desfrutar de Lisboa num piscar de 

olhos, ou melhor, em 36 horas. Desde a gastro-

nomia, passando pela cultura, e a acabar na vida 

noturna; a escritora descreve “um final de sema-

na de banquetes de frutos do mar, bares chiques 

no terraço, ruas onduladas e monumentos, tanto 

do Velho Mundo quanto futuristas”.

SEXTA-FEIRA

Às duas da tarde é uma ótima hora para subir a 

colina mais alta da cidade até ao bairro da Gra-

ça. Ingrid K. Williams recomenda que se comece 

pelo Convento da Graça, no qual a capela de 

azulejos e o claustro barroco já abriram ao pú-

blico depois da restauração. De seguida, propõe 

que se saia para admirar o miradouro que “varre 

os telhados de terracota”; seguindo pela descida 

íngreme, e aproveitando para espreitar o ate-

liê Surrealejos, que a escritora descreve como 

sendo “do tamanho de um armário que produz 

azulejos surrealistas”.

Ao final da tarde convida a ir até Campo de 

Ourique conhecer o escritor “que muda de 

forma” – Fernando Pessoa, comentando que 

“a tarefa não é nada fácil”. Refere-se à Casa 

Fernando Pessoa, museu e centro cultural, 

onde morou o autor “de óculos”, e que per-

mite, através de exposições interativas, en-

volver os visitantes na linguagem do poeta.  

Sugere que se aproveite para jantar um banque-

te de petiscos de frutos do mar, mesmo ali em 

Campo de Ourique. Reservando mesa na Peixa-

ria da Esquina, que abriu em 2015 pelas mãos 

do chef Vítor Sobral, e deliciando-se com “os fru-

tos do mar recém-pescados crus, curados, mari-

nados, grelhados”. Ingrid K. Williams aconselha 

que se comece por um copo de vinho branco do 

Douro; e pelo carpaccio de polvo “fino como o 

papel”, coberto com coentros, batata doce frita 

e um fio de azeite. A “versão superlativa” das 

THE NEW YORK TIMES

36 HORAS EM LISBOA
A capital das ruas onduladas, dos elétricos amarelo-canário, das 
colinas íngremes, dos miradouros e rooftops, dos monumentos 
antigos e da arquitetura moderna, dos quiosques, da cultura, 
dos pastéis de nata… É assim Lisboa vista pelo The New York 
Times.

amêijoas à Bulhão Pato do chef Sobral – uma 

taça fumegante de amêijoas gordas com limão, 

alho, e mais coentros – também é destacada.

De barriga cheia, nada melhor do que tomar 

uma bebida num dos muitos rooftops. Segun-

do a escritora, a vida noturna lisboeta alcançou 

“novas alturas”, com a onda de bares que abri-

ram nos terraços em torno da cidade. No Topo 

Chiado, situado nos Terraços do Carmo, pode-se 

beber um cocktail no lounge ao ar livre, en-

quanto se desfruta da vista para o Castelo ou 

do estilo neogótico do Elevador de Santa Justa, 

composto por ferro fundido. Para uma noite mais 

ao ar livre, aconselha a que se aventure para 

oeste, em direção ao Rio Maravilha, no quarto 

andar do LX Factory; o amplo espaço industrial 

oferece música ao vivo, dois terraços ao ar livre, 

e a boneca às cores que tem os braços abertos 

e que é bastante fotografada. Ingrid K. Williams 

recomenda que peça um Porto tónico, se sente 

num dos terraços, e fique a contemplar o rio Tejo 

e a Ponte 25 de Abril.

SÁBADO

Para começar o dia, o melhor é fazer a “corrida 

do açúcar”, que é como quem diz, ir até à Pas-

telaria Alcôa, no Chiado. No cânone dos doces 

portugueses, o mais conhecido é o pastel de 

nata, que a escritora descreve como “uma tarte 

do tamanho da palma da mão, com recheio de 

creme de ovos”. Nessa pastelaria pode encon-

trar muitos desses doces, juntamente com uma 

variedade de outros, cujas receitas centenárias 

são provenientes de mosteiros ou conventos. A 

escritora diz para, a par com o pastel de natal, 
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DOMINGO

“Em Portugal, tal como na Itália, o café equivale 

ao expresso”. A fim de desfrutar de uma am-

pla variedade de opções cafeinadas, o dia deve 

começar na Fábrica Coffee Roasters, no Chiado. 

Saboreando o café sentado entre as plantas, e 

guardando o telefone porque não há wi-fi.

No fim da manhã, a proposta inclui uma ida até à 

loja e showroom Carioca Pau-Brasil, na qual pode 

se encontrar – num “impressionante show de co-

lonização inversa” – peças dos principais designers 

e de marcas brasileiras, como vestuário, artigos de 

decoração, artigos de papelaria, sabonetes, entre 

outros.

Para terminar a escapadinha, o conselho é um só: 

vá até a uma praça, parque ou miradouro da cida-

de, onde haja um “quiosque de refresco”. Uma ini-

ciativa local, que começou em 2009, fez com que 

os quiosques abandonados ganhassem vida de 

novo, e sejam agora um sucesso. Com uma atraen-

te arquitetura Arte Nova, estes espaços, além da 

localização privilegiada, são pontos de encontro do 

nascer ao pôr-do-sol. Junte-se à multidão local e 

sente-se num a beber uma ginja ou uma cerveja.   

Ingrid K. Williams encaminha o leitor para o quios-

que com mesas roxas, na Praça das Flores; se o 

tempo não colaborar, propõe-lhe que vá até ao 

outro lado da rua, abrigando-se na Cerveteca 

Lisboa e aproveitando para provar cervejas arte-

sanais portuguesas “difíceis de encontrar”, como a 

Dois Corvos e a Passarola Brewing.

se provar o Torresmo do Céu – “um primo mais 

doce da torta de ovo, com um recheio rico em 

amêndoa e cítricos”.

O resto da manhã pode ser dedicado às com-

pras. A autora do artigo promove a compra de 

souvenirs feitos em cortiça, na Cork & Co – loja 

com dois andares e um design ecológico, onde 

pode comprar desde tigelas decorativas a refri-

geradores de vinho esculpidos com um material 

leve, e na Pelcor – boutique repleta de sacos de 

golfe revestidos a cortiça, e guarda-chuvas feitos 

de pele de cortiça natural e resistente à água. 

Para almoçar, se houver fila para comer n’A Ce-

vicheria, o melhor é pedir um pisco espumante 

e aguardar, pois vale a pena. No restaurante pe-

ruano, aberto pelo chef Kiko Martins em 2014, o 

prato obrigatório, garante a escritora, é o “cevi-

che puro” de peixe branco da época, marinado 

em sumo de limão, e com algas, puré de batata 

doce, e leite de tigre.

À tarde, todos os caminhos vão dar a sudoeste 

do centro da cidade, a Belém – o “bonito bairro 

ribeirinho”. Ingrid K. Williams refere os marcos 

históricos – as “belezas de Belém” – que devem 

ser visitados, como o Mosteiro dos Jerónimos, a 

Torre de Belém, e o Museu de Arte, Arquitetu-

ra e Tecnologia (MAAT). Deste último, destaca a 

fachada futurista e as instalações de arte con-

temporânea.

De seguida, regressa-se ao centro da cidade para 

jantar na Taberna da Rua das Flores, no Chiado. 

Localizada numa antiga mercearia, e com um 

ambiente de antiga taberna lisboeta – piso em 

cerâmica, cadeiras de madeira e mesas com o 

tampo em mármore –, o que distingue esta tas-

ca caseira é a cozinha “inovadora”. A ementa 

varia diariamente, o melhor é informar-se junto 

do espaço para saber as opções disponíveis. À 

refeição, a escritora diz para acrescentar uma 

garrafa de vinho tinto do Tejo e, para sobreme-

sa, um pouco de queijo de ovelha português.

E já que se está no Chiado, a proposta para conti-

nuar a noite é o bairro contíguo, o Príncipe Real. 

Ingrid K. Williams sugere  uma passagem no Pub 

Lisboeta, um bar “aconchegante e estreito”, com 

uma variedade de cervejas artesanais portugue-

sas. Para os que preferem algo mais forte, há 

que continuar pela rua até ao Gin Lovers, situado 

num palacete do século XIX, e com mais de 50 

variedades de gin. 
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TURISMO

O TOP 6 DAS TENDÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS
As inovações tecnológicas têm promovido uma mudança na 
indústria do turismo e viagens, principalmente no que respeita 
à forma como as empresas interagem com os seus clientes. A 
consultora GlobalData identificou as seis principais tendências 
tecnológicas a serem observadas no setor do turismo em 2018, 
as quais incidem na utilização de Realidade Aumentada e Virtual, 
Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Tecnologia de Voz, 
Wi-Fi e Dispositivos Wearables.

De acordo com a empresa de recolha e análise 

de dados GlobalData, as empresas de viagens 

estão a adotar diversas tecnologias para melho-

rar a eficiência operacional, mas também para ir 

ao encontro das expectativas dos clientes. Para 

a analista de Viagens Digitais e Turismo da con-

sultora, Elena Mogos, “a viagem ainda gira em 

torno de interações humanas significativas. No 

entanto, para ter sucesso, as empresas precisam 

criar um equilíbrio entre as inovações tecnológi-

cas e o elemento humano. Melhorar a experiên-

cia do cliente deve estar sempre no pensamento 

das empresas de viagens e turismo ao investir 

em tecnologia”.

REALIDADE AUMENTADA 
E VIRTUAL

Ao longo dos últimos anos, verifica-se um cresci-

mento na utilização de realidade aumentada e vir-

tual nas empresas de turismo e viagens e a ten-

dência é que continue nesse registo. Cada vez 

mais populares, estas tecnologias têm vindo 

a ser usadas, principalmente, para marketing 

e para potenciar a experiência dos clientes. 

Através da utilização destas ferramentas, as 

empresas do setor podem, entre outras si-

tuações, dar a conhecer os seus serviços e 

espaços de uma forma mais atrativa para os 
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conceito, o TravelBot. Os TravelBots podem, en-

tre outros contextos, ser utlizados para ajudar 

os utilizadores a pesquisar voos e hotéis, pois 

permitem responder a dúvidas, em tempo real, 

proporcionando uma experiência interativa. Já 

os robots, cuja aplicação ao setor do turismo é 

apontada como uma tendência pela GlobalData, 

são dispositivos eletromecânicos ou biomecâni-

cos capazes de realizar trabalhos de forma autó-

nima ou programada. Há um exemplo recente 

desta situação, pois em janeiro deste ano, na 

CES, a maior feira de tecnologia do mundo, 

a LG apresentou um robot que, entre outras 

funcionalidades, tem a capacidade de carregar 

bagagens, efetuar o check-in e o check-out e 

servir refeições no quarto dos hóspedes. 

INTERNET DAS COISAS

A Internet das Coisas (Internet of Things) tem 

potencial para moldar o futuro da indústria de 

viagens e turismo e há diversas empresas do 

setor a utilizá-la. Esta é uma tecnologia em cres-

cimento, na qual as “coisas” deixam de estar 

isoladas e passam a estar conectadas umas com 

as outras, “tornando-se” inteligentes. Ou seja, 

esta tecnologia vem alterar a forma como as 

“coisas” comunicam e estão conectadas entre si 

e com o utilizador, através de sensores inteli-

gentes e softwares que transmitem dados para 

uma rede. Um exemplo prático de uma empresa 

do setor que já utiliza esta tecnologia é a Luf-

thansa, que, para reduzir os níveis de ansiedade 

e stress associados a malas perdidas, permite 

que os passageiros rastreiem as suas bagagens 

através de um link presente no cartão de em-

barque digital, inserido na aplicação móvel da 

companhia aérea.

TECNOLOGIA DE VOZ

A tecnologia de voz é outra das novidades digi-

tais que está a começar a agitar o setor turístico. 

Atualmente, nota-se uma crescente utilização 

de serviços através das interações por voz, en-

quanto as pesquisas escritas perdem utilizadores. 

Por consequência, esta é uma realidade que tem 

de ser considerada pelo setor, havendo já hotéis 

que começaram a experimentar e implementar 

dispositivos ativados por voz.

CONETIVIDADE WI-FI

O wi-fi é um elemento essencial nos dias que 

correm e para o turismo não é exceção. Ao viajar, 

as pessoas querem estar sempre conectadas ao 

mundo digital por diversos motivos, entre eles a 

utilização da internet para obter ideias de destinos, 

opções de locais para visitar ou para comer, bem 

como para encontrar rotas e pontos de interesse. 

Assim, o investimento em serviços de rede permi-

te que as empresas turísticas possam proporcionar 

uma experiência mais personalizada aos seus 

clientes. Associados a este investimento estão 

também um aumento da eficiência operacional, 

a possibilidade de tomada de decisões em tempo 

real e o fortalecimento da segurança física – atra-

vés de serviços de videovigilância – e cibernética.

DISPOSITIVOS WEARABLE

Os dispositivos wearable são uma tecnologia que 

está gradualmente a começar a ser utilizada pe-

las empresas de viagens e turismo. O objetivo do 

uso desta tecnologia passa por oferecer uma ex-

periência mais personalizada aos clientes – algo 

que começa a ser imperativo no turismo. Para 

exemplificar uma das oportunidades trazidas por 

este tipo de tenologia, veja-se a implementação 

da mesma por parte da Walt Disney Company. 

A empresa criou um MagicBand, equipado com 

identificação por radiofrequência (RFID), persona-

lizável, e que se conecta à infraestrutura do par-

que temático com o objetivo de reduzir o tempo 

de espera e rastrear os locais e as atividades dos 

utilizadores.

potenciais clientes, envolvendo-os numa ex-

periência imersiva. 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

Muitas das inovações e tecnologias que têm sido 

essenciais para a evolução do setor do turismo e 

viagens estão associadas à inteligência artificial, 

mostrando que esta é, de facto, uma tendên-

cia no setor. Através da inteligência artificial, as 

operações que exigem intervenção humana e 

grande disponibilidade de tempo para a sua rea-

lização, podem ser automatizadas. Desta forma, 

além da redução de custos, os processos são 

acelerados e a qualidade e o desempenho são 

exponenciados. Quanto à forma como a inteli-

gência artificial pode ajudar no setor do turismo, 

sobressaem três categorias, nomeadamente: 

Machine Learning, ChatBots ou TravelBots, e 

Robots.

A Machine Learning, de forma simplificada, é 

uma vertente da inteligência artificial, na qual as 

máquinas, através de algoritmos e de grandes 

volumes de dados, conseguem identificar pa-

drões de dados e criar conexões entre eles para 

apender a executar uma tarefa de forma inteli-

gente e sem necessitar de ajuda humana. Desta 

forma, são muitas as aplicações associadas, en-

tre elas estão a otimização de pesquisas online 

e dos seus resultados, recomendações online de 

produtos personalizadas e anúncios em tempo 

real nos websites.

Quanto ao ChatBot, é um programa de 

computador que simula uma conversa humana 

através de um chat assim, a adaptação desta 

tecnologia ao setor das viagens originou outro 
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CINCO RAZÕES PARA VISITAR

MUSEU DE LISBOA
O Museu de Lisboa apresenta-se sob um conceito diferenciador: 
é polinucleado. Esta característica permite-lhe dar a conhecer 
Lisboa e as suas histórias, através de diferentes perspetivas e 
em cinco espaços museológicos distintos. Porque vale a pena 
conhecê-lo melhor, a diretora, Joana Sousa Monteiro, identifica 
cinco razões para uma visita. 

1 
Descobrir Lisboa, uma das cidades 

mais antigas e mais diversas do 

mundo, é o objetivo do Museu 

de Lisboa. É um museu com cinco 

espaços, onde se contam muitos 

momentos importantes da história 

de Lisboa: Palácio Pimenta, Teatro 

Romano, Santo António, núcleo 

arqueológico da Casa dos Bicos e 

Torreão Poente do Terreiro do Paço. 

Nestes espaços, há regularmente 

atividades educativas e divertidas 

para crianças, famílias, adultos, 

e público com necessidades 

especiais. E temos concertos, 

bailes no Palácio, a Hora de Baco 

no Teatro Romano, Fados no 

Santo António e muitos percursos 

temáticos na cidade. A sede do 

Museu é no Palácio Pimenta, 

com a exposição permanente 

sobre a história da cidade, agora 

parcialmente encerrada para 

obras de remodelação total. O 

Palácio Pimenta conta também 

com esplêndidos jardins e com o 

Pavilhão Preto, para exposições 

temporárias. 

2
Redescobrir ou ficar a conhecer o 

extraordinário livro de fotografia 

de Lisboa, no final dos anos 50 

da autoria de Victor Palla e de 

Costa Martins, é o que nos propõe 

a exposição temporária “Lisboa, 

Cidade Triste e Alegre: Arquitetura 

de um Livro”, patente até meados 

de setembro no Pavilhão Preto do 

Palácio Pimenta.

3
Lisboa teve um dos principais teatros do Império Romano. As ruínas do 

Teatro Romano e o museu a ele dedicado ficam no cimo da Rua de S. 

Mamede, na colina do Castelo. O museu foi remodelado e reaberto em 

2015 e oferece exposições e atividades educativas e lúdicas. Celebram-

-se, este ano, os 220 anos da descoberta deste imponente monumento 

romano, na sequência do terramoto de 1755. Em julho, haverá, pela 

terceira vez, espetáculos de teatro clássico nas ruínas do Teatro Romano. 

4
O Santo António e as Festas de 

Lisboa. O núcleo do Museu de 

Lisboa dedicado a Santo António 

foi ampliado e totalmente 

remodelado em 2014, passando 

a albergar uma moderna 

exposição sobre a história do 

santo e também sobre a sua 

importância nas Festas de Lisboa, 

no passado e no presente. Para 

além da exposição, das atividades 

educativas e de concertos de 

fado, visite também a exposição 

temporária sobre a história da 

“Procissão de Santo António em 

Lisboa”, na galeria do Largo de São 

Julião junto aos Paços do Concelho, 

até setembro. 

5
Não só o passado e o presente, 

também o futuro. “Futuros de 

Lisboa” será a próxima exposição 

temporária a visitar no Torreão 

Poente do Terreiro do Paço, a partir 

de julho e até novembro. Num 

tempo de profundas alterações 

como o que hoje vivemos, o 

Museu de Lisboa propõe uma 

exposição, com conteúdos 

divertidos, mas também muito 

sérios, que levanta questões 

e propõe possibilidades na 

conjugação de três elementos, 

Lisboa, Cidade e Futuro. 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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



T  | Tesouros

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

32

A vila de Alcochete detém um relevante pa-

trimónio arquitetónico religioso do qual se 

destaca a Igreja Matriz, considerada a reali-

zação artística mais importante do concelho. 

A sua construção caracteriza-se por um estilo 

tardo-gótico da arte portuguesa da segunda 

metade do século XV, tendo sofrido várias in-

tervenções arquitetónicas posteriores. 

RECUANDO ATÉ 
AO SÉCULO XV

No século XV, período de afirmação da dinas-

tia de Avis, Alcochete era uma vila ribeirinha 

próspera, que dispunha de um paço real e 

era um dos mais importantes centros da Or-

dem de Santiago. Os principais nomes des-

ta Ordem religiosa tinham casa na vila e ali 

IGREJA MATRIZ DE ALCOCHETE 

VÁRIOS ESTILOS ARQUITETÓNICOS 
NUM ÚNICO TEMPLO
É em pleno centro da vila de Alcochete, no Largo de São João, 
que se situa o monumento mais importante do concelho: a Igreja 
Matriz de Alcochete, dedicada a São João Batista. A construção da 
igreja remonta ao século XV e em 1910 foi declarada Monumento 
Nacional por decreto.

Da sua 
construção até 
à atualidade, 
foram muitas 
as obras que 
decorreram na 
igreja, cruzando 
diversos estilos, 
como o gótico, 
manuelino e 
maneirista

residiam durante várias temporadas do ano. 

A Igreja Matriz foi edificada durante a acu-

mulação dos mestrados das Ordens de Cristo 

e Santiago na figura do Infante D. Fernando, 

irmão de D. Afonso V e pai de D. Manuel. No 

portal principal da igreja, estão as duas cruzes 

que simbolizam esse duplo mestrado, de Avis 

e de Santiago, e que são uma marca evidente 

deste marco histórico e cronológico. 

Embora tenha sido alvo de uma reforma ar-

quitetónica, a fachada principal, a estrutura 

arquitetónica das naves e o portal lateral sul 

atestam as correntes artísticas características 

da arte portuguesa quatrocentista. Já o inte-

rior da igreja foi progressivamente enriqueci-

do com capelas devocionais e funerárias, ao 

longo do século XVI, uma tendência visível na 

maior parte do reino.
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No portal 
principal da 
igreja, estão as 
duas cruzes que 
simbolizam esse 
duplo mestrado, 
de Avis e de 
Santiago, e que 
são uma marca 
evidente deste 
marco histórico 
e cronológico

espaço envolvente. Desta forma, num retorno 

a uma presumida origem, foram suprimidos 

muitos acrescentos maneiristas e barrocos, 

tendo sido conferida outra imagem ao tem-

plo.

ENTRE O GÓTICO, O 
MANUELINO E O MANEIRISTA

Da sua construção até à atualidade, foram mui-

tas as obras que decorreram na igreja, cruzando 

diversos estilos, como o gótico, manuelino e 

maneirista. A planta e estrutura de alçados das 

igrejas mendicantes – arquitetura gótica pratica-

da pelas ordens mendicantes – com três naves, 

sendo a central mais elevada, embora a cape-

la-mor gótica tenha sido substituída no século 

XVII. Também a fachada da empana triangular, 

onde se rasga uma rosácea, e o portal axial – 

principal – são góticos. Já a torre prismática tem 

um coruchéu piramidal manuelino revestido de 

azulejos de padronagem seiscentista e a capela 

UMA REFORMA 
ARQUITETÓNICA 

A igreja sofreu uma profunda reforma arqui-

tetónica, no século XVII, sendo desta época 

a construção de uma nova e ampla capela-

-mor, bem como do registo superior da torre 

sineira. Após esta obra, que alterou o exterior, 

seguiu-se o enriquecimento do seu interior. 

Assim, no início do século seguinte, as naves, 

a capela-mor e a sacristia foram revestidas de 

azulejo. Este património azulejar evidencia o 

período áureo desta solução artística que, na 

época, se difundia nas oficinas de Lisboa. Mas 

as intervenções não se ficaram por aqui. 

Ao longo dos séculos, a igreja foi alvo de 

várias influências artísticas, que culminaram 

com o restauro feito pela Direção-Geral dos 

Edifícios e Monumentos Nacionais. Esta últi-

ma intervenção ocorreu nos anos 40 do sécu-

lo XX e transformou profundamente o interior 

da Igreja Matriz de Alcochete, bem como o 

lateral tem uma abóbada estrelada manuelina 

com fechos decorados. A capela-mor, a sacris-

tia e as capelas laterais são maneiristas. Quanto 

aos azulejos da capela-mor revelam-se setecen-

tistas e o altar de Nossa Senhora da Conceição 

apresenta-se em estilo nacional. 
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Na Lisboa do século XXI, em pleno ano de 2018, 

subsistem mercados construídos há dois séculos, 

nomeadamente o Mercado de Santa Clara e o 

Mercado da Ribeira, os mais antigos em funcio-

namento na capital portuguesa. 

Atualmente, Lisboa tem 25 mercados municipais 

que voltam a assumir o seu papel na vida da 

cidade, sob uma nova identidade: “Mercados de 

Lisboa”. Com o objetivo de levar os mercados 

ao encontro dos novos hábitos de consumo, a 

Câmara Municipal de Lisboa juntou-se às juntas 

de freguesia para rejuvenescer este património 

cultural e social da cidade.

UMA NOVA VIDA

O Mercado da Ribeira e o de Campo de Ourique, 

ambos com concessão parcial a privados desde 

2011 e 2013, respetivamente, são exemplos de 

mercados mais modernos, com mais valor para 

o consumidor, mais acessíveis e com novas par-

cerias. Nestes locais, além da oferta tradicional, 

foi acrescentada uma área de restauração e no-

vas lojas, promovendo novas experiências, tanto 

gastronómicas como sociais.

O Mercado de Alvalade é outro dos mercados 

que se destaca no conceito de modernidade, 

tendo apresentado, em julho de 2017, uma nova 

zona de lazer e de restauração, mas também um 

espaço dedicado aos mais pequenos, que o po-

siciona como o “mercado das famílias”. A sua 

requalificação inseriu-se na campanha de revi-

talização dos 26 mercados municipais de Lisboa, 

iniciada em janeiro de 2017 com o Mercado de 

Arroios.

A marca “Mercados de Lisboa” pretende, assim, 

transformar e consolidar os mercados como lo-

cais de excelência para a compra de produtos 

de qualidade, promovendo o comércio de pro-

ximidade, mas também torná-los num ponto de 

encontro e em promotores de uma nova vida 

para a cidade.

À tradição, proximidade e confiança presentes 

outrora nos mercados, junta-se agora a moder-

nidade, fazendo com que os mercados tenham a 

capacidade de se adaptar às novas necessidades 

dos consumidores. Em Lisboa, os mercados têm 

tido cada vez mais procura por parte dos locais, 

MERCADOS DE LISBOA
DO PASSADO AO PRESENTE
À medida que Lisboa foi crescendo, os mercados foram 
respondendo às necessidades de abastecimento da cidade. 
Assim, a venda “porta a porta” e o comércio de rua foram 
sendo, gradualmente, substituídos pela venda em mercado, 
embora não tenham sido extintos. 

mas também de turistas, posicionando-se no 

centro da vida económica, social e cultural da 

cidade.

SÉCULOS DE HISTÓRIA 

E se em Lisboa se multiplicam os mercados 

convencionais, outros há que se afirmam como 

locais de troca mais informais, mas que asse-

guraram, ainda assim, lugar cativo nas escolhas 

de habitantes e de visitantes. É o caso da Feira 

económica, atrai centenas de pessoas, tanto 

portuguesas como estrangeiras. Dadas as suas 

características, a feira tem sido cada vez mais 

procurada para a realização de eventos e pas-

sou a fazer parte do roteiro turístico e cultural 

de Lisboa. 

Para conhecer as origens da Feira da Ladra é 

necessário recuar até ao século XIII. Em 1273, 

D. Afonso III mandou que a feira se realizasse 

nas suas casas junto à Alcáçova, tendo-se ins-

talado, assim, na Costa do Castelo, num espaço 

que se veio a denominar “Chão da Feira”. A feira 

moveu-se do castelo para a baixa da cidade, em 

1552, passando a realizar-se no Rossio, de oito 

em oito dias. Quanto à designação Feira da La-

dra, a primeira postura oficial surgiu no início do 

século XVII. Em 18 de março de 1823, por deci-

são Camarária, a feira mudou-se para o Campo 

de Santana, onde permaneceu até 10 de julho 

do mesmo ano, altura em que se mudou nova-

da Ladra, considerada a mais antiga de Lisboa, 

datando da 1.ª dinastia, dos tempos Afonsinos. 

Atualmente, a feira acontece no Campo de 

Santa Clara, às terças-feiras e aos sábados, e 

cruza a venda de artigos usados, velharias e 

artesanato, com uma componente lúdica. Com 

uma relevância histórica, cultural, turística e 

mente para a Calçada da Glória, estendendo-se 

até à Praça da Alegria. A Feira da Ladra foi trans-

ferida, mais uma vez, para o Campo de Santa-

na, em 1835, mantendo-se neste local durante 

quase meio século. A última mudança da feira 

ocorreu em 1882, desta vez para o Campo de 

Santa Clara, onde permanece até hoje.
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ASSOCIATIVISMO

ÓRGÃOS SOCIAIS
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
>	De 3 a 13 de maio – Festival da Canção;

>	Dia 9 de maio – Tomada de posse dos Órgãos Sociais da Associação 

Nacional de Turismo;

>	Dia 14 de maio – Reunião do Conselho Diretivo da Confederação do Tu-

rismo Português;

>	Dia 22 de maio – Ciclo de conferências Encontro de Urbanismo – “Expo’ 

98 – 20 anos”.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

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

Alojamento 36

Agências de Viagens e Turismo 17

Associações Empresariais e Profissionais 2

Casas de Fado 2

Clubes de Futebol 2

Empresas de Animação Turística 1

Empresas de Catering 3

Espaços Próprios do TL 1

Gastronomia e Vinhos 2

Museus e Monumentos 2

Passeios e Circuitos Turísticos 20

Restaurantes 19

Transferes 8

Transportadoras 1

TOTAL 116

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de maio, foram enviadas 45 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 maio, foram enviados os seguintes mailings:

>	Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

>	Revista Follow Me Lisboa;

>	Convite – Tomada de posse dos Órgãos Sociais ANT 2018-2020;

>	Sessão Pública de Esclarecimento, de Sensibilização e de Aconselhamento so-

bre questões de Segurança | Grupo de Segurança da Baixa-Chiado | Palácio da 

Independência | 21 de maio, 10h00;

>	Lembrete – Sessão Pública de Esclarecimento, de Sensibilização e de Aconse-

lhamento sobre questões de Segurança | Grupo de Segurança da Baixa-Chiado | 

Palácio da Independência | 21 de maio, 10h00;

>	Convite 20 anos Expo’98;

>	Hospitality Conference in Lisbon, June 4-6 | Outreach to Local Hoteliers;

>	MPI Lisboa - Lisbon Marriott Hotel;

>	Avisos / comprovativos de pagamento de quotas.

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: 103 485

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;

>	ILTM TRAVELWEEK – São Paulo. Participação de Lisboa com stand inserido no 

espaço de Portugal. Presentes 14 empresas associadas;

>	ITB CHINA – Shanghai. Participação de Lisboa com stand inserido no espaço de 

Portugal. Presentes 4 empresas associadas.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>	ALEMANHA – Jornalista freelancer Horst Senker. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

>	ALEMANHA – Blog “Around about travel”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 4 elementos;

>	BRASIL – Blog “Mochilão Barato”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>	ESLOVÁQUIA – “Grp Martinhal”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 7 elementos dos seguintes meios de comunicação: revista 

“Emma”; revista “Maninka”; revista “Miau”; revista “Madam Eva”; 

revista “Mama a Ja” e revista “Good Flight”;
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>	ESPANHA – TV “Maraton Man”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa. Presentes 3 elementos;

>	ESPANHA – Rádio “Manises”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

>	ESPANHA – Revista “ELLE”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 4 

elementos;

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

elemento;

>	EUA – Grpo NI, em colaboração com o TP. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 4 elementos dos seguintes meios de comunicação: revista 

“Curve”; revista “Man About World”, e revista “Logo”;

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

Lisboa. Presente 1 elemento;

>	 EUA – TV “House Hunters”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 4 

elementos;

>	 EUA – Jornal “Boston Globe”. Programa realizado em Lisboa e na região 

de Lisboa. Presente 1 elemento;

>	 EUA – Freelancer “Doug Hansen”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa. Presentes 2 elementos;

>	 FRANÇA – Revista “Let’s Motif”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>	 FRANÇA – Revista “IDEAT”, em colaboração com o TP. Programa realizado 

em Lisboa. Presentes 2 elementos;

>	 FRANÇA – Blog “Hullo Travelers”. Programa realizado em Lisboa e na 

região de Lisboa. Presentes 2 elementos;

>	 FRANÇA – Revista “Io Gazette”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

>	 FRANÇA – Revista “Version Femina”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>	 HOLANDA – Blog “Passievrouwen”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

>	 IRLANDA – Revista “Cara”, em colaboração com o TP. Programa realizado 

em Lisboa e região de Lisboa. Presentes 2 elementos;

>	 IRLANDA – Revista “Irish Tatler Man”. Programa realizado em Lisboa e 

na região de Lisboa. Presentes 2 elementos;

>	 ITÁLIA – Jornal “La Repubblica”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

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

2 elementos;

>	 ITÁLIA – Revista “Vogue”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos;

>	 POLÓNIA – Grpo Surf. Programa realizado na região de Lisboa. Presentes 

8 elementos dos seguintes meios de comunicação: revista “Be Active”; 

revista “Men’s Health”; revista “Playboy”; revista “Forbes”; revista “Surf 

Mag”; Sítio “Onet Podróże”;

>	 POLÓNIA – Blog “SoShe.pl”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

2 elementos;

>	 POLÓNIA – Revista “Wizz Air”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

4 elementos;

>	 REINO UNIDO – Guia “Rough Guide”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>	 REINO UNIDO – “Robin Stewart”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>	 RÚSSIA – TV “Channel One”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

2 elementos.

PARCERIA COM OPERADORES TURÍSTICOS
>	 ESPANHA – Parceria de promoção com operador Viajes ECI (El Corte 

Inglés);

>	 EUA – Parceria de promoção com organização/rede de viagens Virtuoso.

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS

>	 FRANÇA – Fam trip “TUI França/TQ Travel”. Programa realizado em 

Lisboa e Região. Presentes 59 participantes;

>	 MULTIMERCADOS – Fam trip “Lisboa” (Workshop de Lisboa 2018). 

Presentes 14 participantes. Programa realizado em Lisboa;

>	 MULTIMERCADOS – Fam trip “Região Lisboa - Arrábida” (Workshop de 

Lisboa 2018). Presentes 10 participantes. Programa realizado em Lisboa.

WORKSHOPS EM LISBOA
>	 MULTIMERCADOS – Workshop de Lisboa 2018. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 34 operadores convidados e 35 empresas associadas 

TL.

OUTROS
APOIO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO

>	 ALEMANHA – Sítio Weltrentner;

>	 BRASIL – Sítio de notícias UOL;

>	 BRASIL – Jornal “O Estadão”;

>	 EUA – Jornal “New York Post”;

>	 EUA – Revista “Virginia Living”;

>	 ITÁLIA – Sítio Eurofestival News;

>	 ITÁLIA – Revista “Switch magazine”;

>	 POLÓNIA – Revista “ELLE”;

>	 UCRÂNIA – Revista “ELLE”;

>	 REINO UNIDO – Guia “Fodor’s”;

>	 REINO UNIDO – Jornal “Daily Telegraph”;

>	 REINO UNIDO – Jornal “I”;

>	 REINO UNIDO – Revista “Far & Wide”.

ENTREVISTAS
>	 AUSTRÁLIA – Rádio “ABC”;

>	 ESPANHA – Rádio “Manises”;

>	 ESPANHA – Rádio “Extremadura”;

>	 ESPANHA – Rádio “Intereconomia”.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

APOIO EDIÇÕES EM LISBOA
>	 Pine Chemicals;

>	 Short Story Conference;

>	 EACCI;

>	 EAN 20;

>	 The Migration Conference;

>	 Hedna;

>	 EAOHP.

APOIO EDIÇÕES ANTERIORES A LISBOA:
>	 ECNDT;

>	 FEBS.

Candidaturas de Lisboa - 12

PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM CERTAMES 
ESPECIALIZADOS DE MI (EIBTM, IMEX E IMEX AMÉRICA)
>	 IMEX FRANKFURT – 16.ª edição de uma das maiores feiras Meetings 

and Incentives. Presentes 53 associados do Turismo de Lisboa;

>	 LCB representado por 2 pax com 2 agendas de reuniões. Contactos com 

cerca de 100 Hosted Buyers internacionais.
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FAM TRIPS E VISITAS DE INSPECÇÃO

>	 VI Congresso 2020;

>	 VI WTA 2018;

>	 VI Evento Energia 2020.

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 VIAGENS
>	 REINO UNIDO - Fam trip “Your Golf Travel”. Programa realizado em 

Lisboa e região. Presentes 4 participantes.

PLANO DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDAS

PROGRAMAS COM GRUPOS DE EMPRESAS
>	 Aprovação 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
>	 Aprovação das candidaturas recebidas 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 173.º número da Revista Institucional do Turismo de Lisboa. 

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

institucional do TL, organismos oficiais ligados ao turismo, trade do 

setor, imprensa especializada. A revista tem uma aplicação para iPad.

MELHORIA DA INFORMAÇÃO E DA 
EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS

GUIA FOLLOW ME
>	 Produção do n.º 269, de junho;

>	 Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>	 Lisboa: 258.114

>	 Sintra: 23.641

>	 Ericeira: 2.897

>	 Arrábida: 1.291

>	 Total de Turistas atendidos: 285943

>	 Lisboa Story Centre: 8.824 visitantes

>	 Arco da Rua Augusta: 21.847 visitantes

>	 Mitos e Lendas de Sintra: 616 visitantes

>	 Experiência Pilar 7: 6.684 visitantes

>	 Lisboa Card: 29.546 cartões vendidos

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 266

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DAS CENTRALIDADES

ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS DA ARRÁBIDA
>	 Reunião de avaliação e balanço do projeto Percursos Pedestres Arrábida 

(Análise Caderno de Encargos) ICNF, AMRS e CM de Palmela, Sesimbra 

e Setúbal; Avaliação e reconhecimento do novo percurso pedestre 

proposto pela AMRS (Quinta de São Paulo).

ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS DO ARCO DO TEJO
>	 Sessão Informativa “Apoios Financeiros para a Comercialização e Venda 

(PCV)”, no Seixal.
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TAP

NO TOP DAS 
MELHORES 
EMPRESAS PARA 
TRABALHAR 

A TAP foi distinguida como uma das melhores 

empresas para trabalhar em Portugal, tendo 

conquistado o terceiro lugar do “Randstad Em-

ployer Brand 2018”. Os prémios reconhecem 

as empresas mais atrativas para trabalhar de 

acordo com a perceção da população ativa. A 

distinção da companhia aérea portuguesa vem 

reforçar o seu premiado modelo de gestão, pois 

já havia recebido o mesmo galardão em 2016 e 

2017, com o primeiro e terceiro lugares, respeti-

vamente. “Este prémio reflete o trabalho de uma 

equipa alargada que, por um lado, trabalha a 

marca TAP enquanto entidade empregadora for-

te e atraente e, por outro, continua a promover 

uma cultura de equilíbrio entre a vida pessoal 

e profissional dos seus colaboradores”, referiu 

Pedro Ramos, diretor de Recursos Humanos da 

TAP. Neste estudo, os portugueses identificaram 

ainda os setores da aviação e do turismo e lazer 

como “as áreas com maior reconhecimento de 

marca e atratividade para trabalhar”.

Aeroporto de Lisboa – Edifício 25, 8.º

Tel.: 218 415 000

www.tap.pt

O jornal britânico Daily Mail nomeou o Solar Do 

Castelo como um dos melhores lugares para 

uma escapada romântica na capital portu-

guesa. O hotel já tinha sido considerado um 

dos 50 refúgios mais românticos do mundo, 

pela revista de viagens norte-americana Tra-

vel+Leisure. A sua localização no interior das 

muralhas do Castelo de São Jorge, onde exis-

tiam aquelas que foram as cozinhas do Palácio 

Real até ao séc. XVI, a particularidade do pala-

cete aí construído após o terramoto de 1755, 

bem como a visita frequente dos pavões do 

castelo ao pátio nobre, são alguns dos moti-

vos que levaram ao reconhecimento do hotel 

a nível mundial. 

Rua das Cozinhas, 2 (ao Castelo), Lisboa

Tel.: 218 870 909

www.heritage.pt

SOLAR DO CASTELO

UM DOS MELHORES LUGARES PARA UMA 
ESCAPADA ROMÂNTICA

MUSEU BENFICA COSME-DAMIÃO

VENCEDOR NOS 
PRÉMIOS TIME OUT 
LISBOA 2018

Os vencedores dos Prémios Time Out Lisboa 

2018 já foram anunciados e o Museu Benfica-

-Cosme Damião ganhou na categoria “Museus”. 

O espaço, que dá a conhecer detalhadamente a 

história do Sport Lisboa e Benfica, um dos prin-

cipais clubes de futebol de Portugal, revelou ser 

o preferido dos lisboetas, uma vez que a atribui-

ção dos prémios se baseou em votações dos ha-

bitantes da cidade. Além da história do clube, o 

Museu Benfica-Cosme Damião tem expostas as 

taças e medalhas conquistadas e apresenta vá-

rios filmes, jogos e atividades interativas, como 

um simulador de penaltis.

Av. General Norton de Matos, Lisboa

Tel.: 217 219 500/20

www.museubenfica.pt
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O ciclo de conferências “Lisboa, património e 

casas antigas”, promovido pela Direção-Geral 

do Património Cultural, conta com duas sessões 

em julho, nos dias 5 e 10, tem lugar no Palácio 

Nacional da Ajuda. As conferências têm início às 

18:30 e assentam no mote “Projetos”. Na quinta-

-feira, dia 5, estará presente o arquiteto Manuel 

Aires Mateus, que irá falar da Intervenção no Pa-

lácio dos Condes de Murça. Já na terça-feira, dia 

10, estará presente o arquiteto Vitor Mestre para 

abordar as intervenções em arquitetura erudita.

Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa

Tel.: 213 614 200

www.patrimoniocultural.gov.pt

PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA

CICLO DE CONFERÊNCIAS “LISBOA, 
PATRIMÓNIO E CASAS ANTIGAS”

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

CINEMA AO AR 
LIVRE PARA MIÚDOS 
E GRAÚDOS

A Câmara Municipal de Oeiras volta a oferecer 

bom cinema, para toda a família, no verão, com 

mais uma edição do Cinema ao Ar Livre, que 

decorre de 1 de julho a 26 de agosto, na Fábrica 

da Pólvora, em Barcarena. O evento tem entrada 

livre e conta com uma seleção de obras que vai 

desde a aventura à comédia e da imagem real à 

animação, selecionados com a intenção de pro-

porcionar horas de diversão.

Os domingos de manhã são dedicados ao ci-

nema infantil, com diversos filmes, entre eles, 

“Abelha Maia: os Jogos de Mel” e “O gangue 

do Parque 2”. Já os sábados à noite, contam 

com sessões dedicadas ao público adulto, com a 

exibição de diversos filmes, entre os quais, “Só 

para os Bravos”, de “Braços Abertos” e “Viver 

depois de Ti”. 

Largo Marquês de Pombal, Oeiras

T.: 214 408 300

www.cm-oeiras.pt

PARQUES DE SINTRA 

– MONTE DA LUA

CELEBRA ANO 
EUROPEU DO 
PATRIMÓNIO 
CULTURAL

A Parques de Sintra Monte da Lua juntou-se às 

comemorações do Ano Europeu do Património 

Cultural de 2018, com a iniciativa “Somos o que 

comemos”, que celebra o património alimentar 

da vila, aos domingos, até 21 de outubro. “So-

mos o que comemos” percorre os vários parques 

e monumentos históricos geridos pela Parques 

de Sintra, acompanhado do sabor dos alimen-

tos na região, como os famosos travesseiros e 

queijadas de Sintra, as maçãs de chão-de-areia, 

o vinho de Colares e o leitão de Negrais. En-

tre outras atividades, a programação conta com 

workshops, concursos de receitas, tertúlias, visi-

tas temáticas e uma conferência internacional. 

Manuel Luís Goucha, Alexandra Prado Coelho e 

Filipa Gomes são Embaixadores desta iniciativa e 

Vítor Sobral, Justa Nobre, Kiko Martins e Marlene 

Vieira são os chefes convidados.

Parque de Monserrate, Sintra

T.: 219 237 300

somosoquecomemos.parquesdesintra.pt

www.mucefa.pt
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CORINTHIA HOTEL LISBON

RENOVA EQUIPA 
FOOD & BEVERAGE

O Corinthia Hotel Lisbon renova a equipa de 

Food & Beverage (F&B), e contrata Carlos Gon-

çalves, para assumir o cargo de executive chef 

do hotel, e Luís Madera, como diretor de F&B. 

Carlos Gonçalves vai ficar responsável pela im-

plementação de uma nova dinâmica e inovação 

culinária nos restaurantes e bares, room service, 

e na oferta de banquetes e catering nos even-

tos. O chef confessa que está muito entusiasma-

do com o projeto, porque “é um hotel de opor-

tunidades pela sua dimensão e abrangência de 

públicos”.

O novo diretor de F&B, Luís Madera, orientado 

para o serviço e liderança, é responsável por de-

linear e desenvolver a estratégia de transforma-

ção dessa área. Madera diz estar entusiasmado 

“com a oportunidade de criar novos produtos 

e serviços que farão a diferença na cidade de 

Lisboa”.

Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 105, 

Lisboa

Tel.: 217 236 300

www.corinthia.com/lisbon

O Hotel Vila Galé Collection Palácio dos Arcos foi 

distinguido, pela Câmara Municipal de Oeiras, 

com a Medalha de Mérito Municipal, na sessão 

solene comemorativa do Dia do Município. 

A cerimónia, na qual foram homenageados 

“cidadãos e instituições que se têm desta-

cado e contribuído para tornar Oeiras num 

município de excelência”, decorreu no dia 7 

junho, nos Jardins do Palácio do Marquês de 

Pombal.

No Dia do Município assinalaram-se os 259 

anos da ascensão de Oeiras a concelho. 

Largo Conde das Alcáçovas 3, 

Paço de Arcos

Tel.: 210 493 200

www.vilagale.com 

VILA GALÉ PALÁCIO DOS ARCOS

DISTINGUIDO COM MEDALHA 
DE MÉRITO MUNICIPAL 

LISBON MARRIOTT HOTEL

NOVO PROGRAMA 
DE FIDELIDADE

Com o novo programa de fidelidade da Marriott 

International, vai ser possível, a partir de agosto, 

acumular e resgatar pontos, de forma mais rápi-

da comparada aos programas anteriores. 

Os membros vão poder juntar as contas dos pla-

nos Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards 

e Starwood Preferred Guest; e ter acesso a um 

sistema de benefícios em todo o portefólio do 

hotéis participantes – 30 marcos, com 6.600 

hotéis, em 130 países e territórios. O saldo vai 

triplicar, correspondendo dez pontos a cada dó-

lar gasto em todas as marcas da cadeia; exceto 

Residence Inn, TownePlace Suits e Element, que 

atribuem cinco pontos por cada dólar.

Os membros Elite, com os novos níveis de 

bónus, vão poder acumular os pontos referen-

tes a despesas, como a alimentação, bebidas, e 

danos acidentais. O status Elite é atingido mais 

rapidamente.

São várias as vantagens que se podem encontrar 

no novo programa, entre elas estão a experiên-

cia digital melhorada e a ampliação das ofertas.

Avenida dos Combatentes, 45, Lisboa

Tel.: 217 235 516

www.lisboamarriott.com



Market Place | 
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

41

M
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

41

  |
  T

U
RI

SM
O

 D
E 

LI
SB

O
A

40

Market Place | M | Market PlaceM
TU

RISM
O

 D
E LISB

O
A

  |   

A unidade hoteleira HF Fénix Lisboa, do grupo 

HF Hotels, localizado na praça Marquês de 

Pombal, foi renovada.

“Mantendo o estilo distinto, o hotel agora 

possui uma combinação de linhas mais con-

temporâneas, que lhe dão um visual ainda 

mais especial”, garante o grupo.

A remodelação centrou-se nas principais 

áreas do hotel, como os quartos, o bar, a re-

ceção e o lobby, com o objetivo de oferecer 

um ambiente mais acolhedor aos hóspedes.

De acordo com a unidade lisboeta, o ambiente do 

HF Fénix Lisboa reflete a hospitalidade típica da cul-

tura portuguesa, mantém a familiaridade e conforto 

qu e afirma a missão do grupo, “Sinta-se em casa”, 

mas agora com um toque mais acentuado de mo-

dernidade e sofisticação.

Praça Marquês de Pombal, Lisboa

Tel.: 213 716 677

www.hfhotels.com

HF FÉNIX LISBOA

TODO RENOVADO

OCEANÁRIO DE LISBOA

ACOLHE DUAS 
LONTRAS-MARINHAS 
DO ALASCA

As lontras-marinhas Odi e Kasi, que nasceram 

no Alasca em 2017, são os novos habitantes do 

Ocenário de Lisboa. Os machos juvenis vieram 

do Alaska Sealife Center – um centro de recupe-

ração de animais marinhos, que os resgatou e 

reabilitou, pois estavam muito debilitados e não 

podiam ser devolvidos ao seu habitat natural.

Os nomes com que foram batizados derivam 

dos locais onde foram encontrados: assim, o Odi 

nasceu em março e foi resgatado perto da lagoa 

de Odiak; e o Kasi nasceu em julho, tendo sido 

encontrado na região de Kasilof. 

As novas lontras-marinhas fazem agora compa-

nhia às fêmeas Micas e Maré, nascidas no Ocea-

nário há 18 e 20 anos, respetivamente. A cura-

dora e diretora de Conservação do Oceanário, 

Núria Baylina, diz que “a introdução no habitat 

do Pacífico e a aproximação às duas lontras-ma-

rinhas fêmeas foram um sucesso”.

Esplanada D. Carlos I, Lisboa

Tel.: 218 917 000

www.oceanario.pt

AVANI AVENIDA 
LIBERDADE LISBON HOTEL

VENCE PRÉMIO 
NOS TRAVEL VIDEO 
AWARDS

O hotel AVANI Avenida Liberdade e a fadista 

Cuca Roseta vencem o prémio Best Video by 

A Hospitality Brand, atribuído pela Travel Video 

Awards, com o vídeo “24 Hours with Me by Cuca 

Roseta”.

O vídeo da campanha #AVANIme apresenta, 

pelos olhos da fadista, o AVANI Avenida Liberda-

de Lisbon Hotel, localizado no centro de Lisboa, 

“como o ponto de partida perfeito para desven-

dar a cidade-luz de Portugal”. Estão retratados 

os lugares mais icónicos da capital portuguesa, 

como Alfama, o Chiado, o Bairro Alto, o LX Fac-

tory, e a Lisbon Village Underground.

A cerimónia da primeira edição anual dos Travel 

Video Awards, da responsabilidade da Citizine 

Networks, Inc., decorreu em abril, em Las Vegas; 

e distinguiu os vídeos de viagens mais inspira-

dores e inovadores de 2017.

Rua Júlio César Machado, 7/9, Lisboa

Tel.: 213 591 000

www.minorhotels.com/pt/avani/lisbon
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PALÁCIO CHIADO

NOVO ESPAÇO 
ROSMARINO

O Palácio Chiado tem um novo conceito – um 

espaço gastronómico dedicado à cozinha ita-

liana – chamado Rosmarino. O nome surgiu da 

tradução de “alecrim” para italiano, inspirado no 

nome da rua onde se encontra o Palácio Chiado, 

Rua do Alecrim.

O menu do Rosmarino, à semelhança dos res-

tantes conceitos, será servido à carta. Nas entra-

das, destacam-se a Vitela Tonnato e a Burratina 

al Pesto e Focaccia. Os clientes podem saborear 

os risottos “de exímia qualidade”, os quais so-

bressaem o Risotto de Bacalhau e o Risotto de 

Camarão com Manjericão.

As pastas também não vão faltar, como o Riga-

toni de Trufa e Parmesão, o Gnocchi com Boche-

cha de Porco e Crocante de Pão, ou o Taglioni 

Nero com camarão, amêijoas e alho.

O Palácio Chiado garante que, “seja com ingre-

dientes lusitanos ou técnicas de confeção portu-

guesas, o Rosmarino promete juntar o melhor 

da gastronomia dos dois países”.

Rua do Alecrim, 70, Lisboa

Tel.: 210 101 184

www.palaciochiado.pt

PENHA LONGA RESORT

FÉRIAS DE VERÃO 
EM FAMÍLIA

O Penha Longa Resort disponibiliza, entre 1 de 

julho e 31 de agosto, um pacote especial para 

toda a família, que promete ser uma opção para 

umas férias de luxo divertidas.

O programa inclui refeições de alta gastronomia; 

propostas wellness; campos de golfe; atividades 

exteriores para todas as idades – passeios de 

bicicleta, caminhadas, piqueniques nos jardins 

históricos, entre outras; e visitas a um mosteiro 

do século XIV.

Os hóspedes mais pequenos podem montar 

uma tenda dentro do quarto, fazer caças ao 

tesouro e workshops de bolachas, usufruir das 

piscinas feitas à sua medida, ou “ir” ao cinema 

à noite.

Estrada da Lagoa Azul, Linhó, Sintra

Tel.: 219 249 011

www.penhalonga.com

DOCA DE SANTO

REABRE COM NOVA 
GESTÃO

O restaurante Doca de Santo, o mais antigo da Doca 

Santo Amaro, reabriu, sob a nova de gestão do gru-

po de restauração Capricciosa, e foi renovado ao fim 

de 22 anos.

Atualmente, tem uma imagem mais contemporâ-

nea e descontraída, com um bar de cocktails, um 

novo lounge no exterior, e uma nova carta que con-

tou com a colaboração do grupo José Avillez, acio-

nista do grupo Capricciosa.

No menu, além dos intemporais Prego na Frigideira 

e Caril de Gambas, encontram-se outras propostas, 

como o Risotto de Cogumelos, o Ceviche de Salmão, 

ou o Tártaro de Atum.

“Uma renovação de um dos oásis de Lisboa, perfeito 

para desligar da correria do dia a dia, graças a uma 

localização única e ao estacionamento à porta”, afir-

ma o grupo.

Também a pensar nas crianças, o restaurante tem, 

também, uma renovada zona infantil – a Doca Kids.

No total, o espaço conta com três salas – uma delas 

destinada a jantares de grupo – e 250 lugares.

Doca de Santo Amaro, Armazém CP, Lisboa

Tel.: 213 963 535

www.grupocapricciosa.pt
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MUSEU DO FADO

EXPÕE “O 
MARAVILHOSO 
MUNDO DA MÚSICA 
MECÂNICA”
A exposição “O Maravilhoso Mundo da Música Me-

cânica”, que propõe uma viagem pelas sonoridades 

do fado nos instrumentos de música mecânica, vai 

estar patente até 30 de setembro no Museu do 

Fado.

É uma coprodução com o Museu da Música Mecâni-

ca (MMM), este inaugurado em 2016 para instalar 

a coleção de Luís Cangueiro, atualmente constituída 

por mais de 600 peças. A instituição foi criada e fi-

nanciada pelo próprio colecionador.

A exposição do Museu do Fado, com curadoria de 

Sara Pereira, mostra cerca de meia centena de pe-

ças do acervo do MMM, e permite “redescobrir al-

guns dos mais antigos repertórios de fado do século 

XIX, que ecoam no universo encantado das caixas 

de música, pianolas, realejos e, mais tarde, dos fo-

nógrafos e gramofones”.

Largo do Chafariz de Dentro, 1, Lisboa

Tel.: 218 823 470

www.museudofado.pt

COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL 
DA PENÍNSULA DE SETÚBAL

ELEGE OS MELHORES 
VINHOS DA REGIÃO 

Na 18.ª edição do Concurso de Vinhos da Península 

de Setúbal, promovido pela Comissão Vitivinícola 

Regional da Península de Setúbal (CVRPS), foram 

avaliados 188 vinhos e entregues 56 medalhas – 18 

de ouro e 38 de prata.

Os vinhos mais pontuados do concurso foram o Ba-

calhôa Moscatel de Setúbal Superior 30 anos 1985, 

que recebeu duas distinções – Melhor Vinho do Con-

curso e Melhor Vinho Generoso; o Vinhas de Pegões 

Syrah 2017, que arrecadou a medalha de Melhor 

Vinho Tinto; o DSF Coleção Privada São Domingos 

Soares Franco Verdelho 2017, como Melhor Vinho 

Branco; e o Serras de Azeitão Syrah 2017, que con-

seguiu o título de Melhor Vinho Rosado.

O presidente da CVRPS, Henrique Soares, considera 

que esta edição “é especial em vários sentidos, a re-

gião está a atravessar uma fase muito boa, 2017 foi 

um ano record de vendas, com crescimentos assina-

láveis em todos os mercados e que foram repartidos 

por todas as empresas da região”.

Rua Padre Manuel Caetano, 26, Lisboa

Tel.: 212 337 100

www.vinhosdapeninsuladesetubal.pt

O Amoreiras Towers – Play in Art é o novo parque infantil e centro de atividades do centro comercial Amoreiras, 

que, além de brincar, permite aprender através de vários estímulos. Este projeto fomenta a socialização entre crian-

ças, com muitas aventuras e jogos didáticos. São várias as ações de aprendizagem que dão possibilidade aos mais 

pequenos de desenvolver as suas habilidades mentais e físicas, necessárias para a obtenção de conhecimento 

sobre o mundo.  De acordo com o Amoreiras, trata-se de um projeto totalmente inovador, “um investimento que 

irá proporcionar às crianças fortalecerem estímulos cognitivos, sensoriais e motores”. O centro de atividades está 

disponível para os mais pequenos, a partir de um ano de idade e desde que acompanhados. 

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Lisboa

Tel.: 213 810 200

www.amoreiras.com

AMOREIRAS SHOPPING CENTER

TEM NOVO PARQUE INFANTIL
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CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

PROMOVE IV 
EDIÇÃO DO PRÉMIO 
DE FOTOGRAFIA 

A IV edição do Prémio de Fotografia de Sintra, 

organizado pela Câmara Municipal de Sintra, 

destina-se a todos os fotógrafos nacionais e es-

trangeiros residentes em Portugal.

As fotografias serão apreciadas pelo júri, tendo 

por base os critérios: contemporaneidade, ori-

ginalidade, atitude, efeito surpresa, e cultura 

visual.

As candidaturas decorrem até 13 de julho, po-

dendo cada fotógrafo concorrer com apenas um 

trabalho de tema livre, inédito e original, da sua 

exclusiva autoria e propriedade. 

Segundo a autarquia, o objetivo do concurso 

é “promover a arte fotográfica e reconhecer a 

importância da fotografia na cultura contempo-

rânea, como forma de criação plástica, de inter-

venção na realidade, e de testemunho”.

Largo Dr. Virgílio Horta, Sintra

Tel.: 219 238 500

www.cm-sintra.pt

MAAT 

MOSTRA COLEÇÃO 
DE PEDRO CABRITA 
REIS

 “GERMINAL. O Núcleo Cabrita Reis na Coleção 

de Arte Fundação EDP” é o nome da primei-

ra grande exposição sobre a coleção de Pedro 

Cabrita Reis, adquirida pela Fundação EDP em 

2015; e que já pode ser vista no Museu de Arte, 

Arquitetura e Tecnologia (MAAT).

A origem do título da mostra adveio da refle-

xão sobre os momentos iniciais ou originários 

das carreiras de artistas nacionais, e é sobre isso, 

através de um conjunto de obras, que a exposi-

ção se debruça. 

Esta é a quarta exposição, com curadoria de Pe-

dro Gadanho e Ana Anacleto, de uma série de 

abordagens temáticas à Coleção de Arte Funda-

ção EDP.

Avenida Brasília, Central Tejo, Lisboa

Tel.: 210 028 130

www.maat.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA 
FRANCA DE XIRA

LEGADO 
NEORREALISTA NA 
“COSMO/POLÍTICA 
#2: CONFLITO E 
UNIDADE”

A exposição “Cosmo/Política #2: Conflito e Uni-

dade” consiste na criação de um diálogo com o 

legado neorrealista, e pode ser vista até novem-

bro de 2018, no Museu do Neo-Realismo, em 

Vila Franca de Xira.

A mostra tem como ponto de partida a confe-

rência “Conflito e Unidade de Arte Contempo-

râneas”, proferida por Mário Dionísio, na Socie-

dade Nacional de Belas Artes, em dezembro de 

1957.

Com curadoria de Sandra Vieira, Jürgens e Paula 

Loura Batista; apresenta trabalhos de João Ferro 

Martins, Mafalda Santos e Susana Gaudêncio, 

alguns exemplares de monografias, e documen-

tação vária de autores neorrealistas.

Rua Alves Redol, 45, Vila Franca de Xira

Tel.: 263 285 626

www.museudoneorealismo.pt
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TIVOLI HOTELS

85 ANOS DE HISTÓRIA E ESTÓRIAS

TRYP LISBOA ORIENTE

APRESENTA CARTA 
PRIMAVERA/VERÃO
O chef Paulo Anastácio lançou a carta primave-

ra/verão do restaurante Bistrô e Tapas, no Tryp 

Lisboa Oriente, apresentando “sugestões leves e 

frescas” feitas com ingredientes da época.

No cardápio constam pratos leves, como as Ta-

pas Atlânticas ou Mediterrânicas, as Saladas Ve-

getarianas ou de sapateira; ou pratos compostos 

de carne, peixe, massa ou arroz. Destacam-se, 

também, as opções vegetarianas e sem glúten.

As sobremesas não ficaram de fora, e também 

se revelam frescas.

Avenida D. João II, 

Parque das Nações, Lisboa

Tel.: 218 930 000

www.tryporiente.com

A Tivoli Hotels & Resorts comemora 85 anos, em 

2018, e está com os olhos postos num futuro 

que se adivinha ambicioso para a expansão da 

marca. Nascida no coração de Lisboa, a Tivoli 

Hotels & Resorts projeta agora novos desen-

volvimentos na América do Sul, em especial 

no Brasil, em cidades a anunciar brevemente, 

e também na Ásia, em países como a Tailândia, 

a Coreia do Sul e a China. Com esta expansão, a 

marca espera cumprir o seu desígnio e ser uma 

referência local, com espaços sofisticados e re-

conhecidos na comunidade, pelo seu ambiente 

cosmopolita e de lifestyle.

Av. da Liberdade, 185, Lisboa

Tel.: 213 198 900

www.tivolilisboa.com
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JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA

CAMPOS DE FÉRIAS 
DOS 3 AOS 16 ANOS

O Jardim Zoológico de Lisboa abre as portas aos 

campos de férias para os mais novos, de 25 de 

junho a 14 de setembro. Assim, as crianças dos 

três aos cinco anos vão ser desafiadas a aven-

turar-se pelo mundo selvagem, através de jo-

gos pedagógicos, caças ao tesouro, visitas aos 

bastidores e encontros com os tratadores. Para 

as crianças e jovens entre os 6 e os 16 anos, o 

Jardim Zoológico apresenta um ATL repleto de 

atividades, como peddy-papers, pinturas, jogos 

de pista, debates, gincanas e percursos temáti-

cos, que pretendem revelar curiosidades sobre 

os vários animais. Com estas atividades, há uma 

combinação entre a aprendizagem e a diversão 

e é desenvolvido o respeito pela Natureza e pe-

los animais.

Estrada de Benfica, 158-160, Lisboa

Tel.: 217 232 900

www.zoo.pt

O NEYA Lisboa celebrou uma parceria com a 

EPAL, doando, no Dia Mundial do Ambiente, 5 

de junho, 30 unidades da Lisbon Tap Water Bott-

le – “uma elegante garrafa de vidro com tampa 

e de fácil manuseamento para ser utilizada em 

congressos, eventos e reuniões para servir água 

da torneira”. O NEYA Lisboa é, assim, o primeiro 

hotel português a servir água da EPAL, valorizan-

do a qualidade da mesma e diminuindo os des-

perdícios de plásticos e vidros. A parceria é uma 

novidade da iniciativa “Eco Meetings”, a qual 

aposta em eventos sustentáveis, com o objeti-

vo de otimizar os consumos de energia e água, 

minimizar a utilização de itens descartáveis, e 

realizar a gestão adequada dos resíduos.

Rua Dona Estefânia, 71-77, Lisboa

Tel.: 213 101 800

www.neyahotels.com

NEYA LISBOA

VALORIZA ÁGUA DA EPAL

MARRIOTT PRAIA D’EL REI

RENOVAÇÃO 
CONCLUÍDA

A segunda fase de renovação do Marriott Praia 

D’El Rei, hotel de cinco estrelas localizado em 

Óbidos, foi concluída. Com um investimento adi-

cional de 715 mil euros, foram reformados 75 

quartos e seis suites, que apresentam, agora, 

cores mais suaves combinadas com o ambiente 

natural do resort. A nova decoração é assinada 

pela arquiteta Rita Gabriel, responsável pelo 

atelier Filosofia do Espaço, que optou “pelo re-

curso a madeiras naturais claras, tecidos claros 

e metais dourados. O azul do mar está presente 

em pequenos detalhes. Também foi reorien-

tado todo o projeto de luzes em cada um dos 

quartos”. A receção, os bares e restaurantes da 

unidade hoteleira já tinham sido renovados há 

cerca de ano.

Avenida Dom Pedro I, 30, Óbidos

Tel.: 262 905 100

www.praia-del-rey.com
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João Prista Von Bonhorst é o novo diretor-geral 

do Bairro Alto Hotel. Ligado à hotelaria desde 

2002, foi desempenhando funções de chefia, 

com responsabilidades nas áreas da estratégia, 

das vendas, da gestão, e do Food & Beverages. “É 

com enorme orgulho que me junto a esta tão 

premiada e reconhecida equipa numa etapa 

tão marcante como é a ampliação e renovação 

do icónico Bairro Alto Hotel. Juntos iremos abra-

çar este novo capítulo, elevando ainda mais a 

qualidade de serviço e fazendo do Bairro Alto 

Hotel um destino de lifestyle em Lisboa e a 

referência de excelência hoteleira a nível na-

cional”, afirma João Prista. O seu percurso foi 

pautado por uma carreira internacional, duran-

te a qual passou por hotéis como o Beau-Ri-

vage, em Genebra; o The Bentley Kempinski, 

em Londres; e o Hotel de Crillon, em Paris. Em 

Portugal, esteve nos hotéis Tivoli Lisboa e Ti-

voli Jardim, e no Four Seasons Ritz – todos em 

Lisboa.

Praça Luís de Camões, 2, Lisboa

Tel.: 213 408 288

www.bairroaltohotel.com

BAIRRO ALTO HOTEL

JOÃO PRISTA ASSUME DIREÇÃO

SHERATON CASCAIS RESORT

HOTEL OFICIAL DA 
LONGINES GLOBAL 
CHAMPIONS TOUR 
CASCAIS 

O Sheraton Cascais Resort foi o hotel oficial 

de uma das mais emblemáticas competições 

equestres: a Longines Global Champions Tour. A 

13.ª edição do evento, de que faz parte o maior 

circuito de saltos equestres do mundo, passou 

pelo Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, 

entre 14 e 16 de junho. A competição contou 

com cavaleiros de 19 nacionalidades, os quais 

foram recebidos nas instalações do resort.

Rua das Palmeiras, lote 5, Cascais

Tel.: 214 829 100

www.vivamarinha.pt

CASINO ESTORIL

APRESENTA “ARTE 
EM MOVIMENTO”

A exposição coletiva “Arte em Movimento” chega 

à Galeria de Arte do Casino Estoril, onde fica paten-

te até 24 de julho. Com entrada livre e aberta os 

dias, das 15:00 às 24:00, a mostra conta com obras 

de Diogo Navarro, Filipa Oliveira Antunes, Francisca 

de Magalhães Barros, Paulo Canilhas, Paulo Pina e 

Rogério Tunes. Os trabalhos apresentados assentam 

em diferentes vertentes artísticas, por exemplo, Dio-

go Navarro é um artista interessado em expressar o 

potencial pictórico de vários materiais, Paulo Cani-

lhas trabalha em desenho, pintura e digital, Rogério 

Tunes dedica-se às artes plásticas e Francisca de 

Magalhães Barros utiliza e explora a cor nos seus 

trabalhos. A exposição vai buscar o título a uma ex-

pressão do mestre Martins Correia, que costumava 

afirmar que “as exposições coletivas são arte em 

movimento”.

Praça José Teodoro dos Santos, Estoril

Tel.: 214 667 700

www.casino-estoril.com
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HOTEL VALVERDE 
PARIS ACOLHE CHEF 
CARLA SOUSA

A chef Carla Sousa, do Sítio Valverde, estreou-se 

na capital francesa, a convite da chef Patrícia 

Martins, para uma parceria com o “Welwitsch 

Restaurant”. Em Paris, as duas promoveram uma 

iniciativa onde a gastronomia portuguesa sau-

dável foi a estrela. Assim, nos dias 8, 9 e 10 de 

junho, no “Welwitsch Restaurant”, foram degus-

tados menus preparados especificamente para 

a ocasião. Entre os pratos eleitos, destacam-se 

as Costeletas de Borrego grelhadas com Migas 

de Alfarroba e Espargos e uma Emulsão de Hor-

telã e o Lombo de Bacalhau confitado a Baixa 

Temperatura com Favinhas salteadas e Chouriço 

Ibérico.

Avenida da Liberdade, 164, Lisboa

Tel.: 210 940 300

www.valverdehotel.com

HOTEL DOLCE CAMPOREAL

VENCE PRÉMIO 
EMPRESA GAZELA

O hotel Dolce CampoReal foi distinguido como 

Empresa Gazela, um prémio que reconhece a 

importância da empresa para a dinamização 

económica da região, atribuído pela Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro. O prémio é atribuído a empresas que 

revelam um crescimento acima de 20% por ano, 

que contribuem significativamente para a cria-

ção de postos de trabalho e que se posicionam 

de forma diferenciadora no mercado. “Temos 

vindo a trabalhar para corresponder a essas ex-

pectativas e esta distinção é mais uma prova de 

que estamos a conseguir crescer de forma sus-

tentada, e com isso a contribuir também para 

o desenvolvimento da região Centro”, referiu 

Paula Duarte, diretora geral do hotel. Atualmen-

te, o Dolce CampoReal emprega cerca de 120 

colaboradores fixos, sendo que a equipa chega a 

ter 200 pessoas em épocas de maior ocupação.

Rua do Campo, Turcifal

Tel.: 261 960 900 

www.dolcecamporeal.com

EVOLUTION HOTEL LISBOA

LANÇA CERVEJA ARTESANAL
O Evolution Hotel Lisboa lançou a cerveja arte-

sanal Evolution Weiss, feita à base de malte 

de trigo e cevada, lúpulo e levedura; e com 

uma graduação alcoólica de 6%. O intuito é 

celebrar o mês dos santos populares, conhe-

cido pela festa e animação contínua. A gama 

de cervejas artesanais foi, agora, reforçada, 

visto que, em 2017, já tinha sido apresenta-

da a Evolution Rye IPA – galardoada com os 

prémios Best Merchandising e Best Label nos 

prémios Meios e Publicidade 2018. As cerve-

jas visam reforçar a identidade e valores da 

unidade hoteleira.

Praça Duque de Saldanha, 4, Lisboa

Tel.: 211 590 200

www.evolution-hotels.com
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A época de banhos já está aberta no Iberostar 

Lisboa. A piscina exterior do hotel, que foi inau-

gurado em outubro, está localizada num espaço 

“clean e resguardado”, e disponível para o usu-

fruto de hóspedes e visitantes. O terraço, onde 

está localizada a piscina, tem espreguiçadeiras 

e um bar que serve cocktails. Na esplanada do 

restaurante Luz, pode desfrutar-se da gastro-

nomia assinada pelo chef Jorge Fernandes, ou 

pedir a refeição para junto da piscina. No final 

do dia, o corpo e a mente não ficam descurados 

no centro de wellness e spa do hotel, ou, para 

os mais ativos, o ginásio também está aberto.

Rua Castilho, 64, Lisboa

Tel.: 215 859 000

www.iberostar.com/pt

IBEROSTAR LISBOA

REVELA PISCINA SECRETA

FUNDAÇÃO PORTUGUESA 

DAS COMUNICAÇÕES

TEM PRIMEIRA SALA 
DE REALIDADE 
AUMENTADA DO 
PAÍS 

A primeira sala de Realidade Aumentada do país 

acaba de abrir, no Museu das Comunicações, em 

Lisboa. Esta iniciativa nasceu de uma parceria 

entre a Fundação Portuguesa das Comunicações 

e a Next Reality, com o objetivo principal de pro-

mover a Realidade Aumentada enquanto tecno-

logia transformadora da sociedade. A sala está 

aberta ao público, mas também pode ser utiliza-

da como espaço educativo ou de intercâmbio de 

experiências. “A sala de Realidade Aumentada 

enquadra-se no espaço do Futuro, onde se situa 

a Casa do Futuro e onde procuramos demonstrar 

o impacto das novas tecnologias no quotidiano, 

nas nossas casas e cidades, contribuindo para 

uma melhoria da qualidade de vida de todos”, 

afirma Teresa Salema, presidente do Conselho 

Executivo da Fundação Portuguesa das Comuni-

cações. 

Rua do Instituto Industrial, 16, Lisboa

Tel.: 213 935 159

www.fpc.pt

MUSEU DE LISBOA 

– SANTO ANTÓNIO

UMA VIAGEM ÀS 
VIAGENS DE SANTO 
ANTÓNIO

O Museu de Lisboa – Santo António apresenta 

uma exposição de fotografia designada “Nos 

Passos de Santo António. Uma Viagem de Gon-

çalo Cadilhe”, patente até dia 30 de setembro. 

Nesta exposição, é apresentada uma coleção de 

fotografias, com um cunho pessoal de Gonçalo 

Cadilhe, que selecionou os lugares fundamentais 

da vida do santo mais acarinhado pelos lisboe-

tas, na perspetiva de viajante moderno, mochi-

leiro e laico. Santo António viajou durante dez 

anos, os últimos da sua vida, numa época em 

que os mapas não existiam e os idiomas não 

se traduziam em dicionários. Gonçalo Cadilhe 

revisitou esse percurso, feito há oito séculos, e 

descobriu que este foi um dos maiores viajantes 

da História de Portugal. 

Largo de Santo António da Sé, 22, Lisboa

Tel.: 218 860 447

www.museudelisboa.pt
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JAZZ EM AGOSTO
Pela primeira vez, o Jazz em Agosto foi organizado 

exclusivamente à volta de um só músico: John Zorn. 

O universo deste saxofonista e compositor norte-a-

mericano vai ser explorado por diversos artistas e 

pelo próprio. Zorn atua três vezes: no concerto de 

abertura, com uma formação inédita – um trio com 

Thurston Moore e Milford Graves –; no dia 28, a li-

derar os Masada, com Dave Douglas, Greg Cohen e 

Joey Baron; e, no dia seguinte, com uma nova ver-

são de The Hermetic Organ. O festival conta ainda 

com atuações de Marc Ribot, Mary Halvorson, Dave 

Douglas, Kris Davis, Craig Taborn, Barbara Hannigan, 

entre outros. 

Fundação Calouste Gulbenkian, Av. de Berna, 

45 A, de 27 de julho a 5 de agosto. Entradas: 

entre 5 e 20 euros. Mais informação em: www.

gulbenkian.pt/jazzemagosto

ESCUTAR AS ÁGUAS

OBRAS DA COLEÇÃO 
SCHNEIDER E 
DE ARTISTAS 
PORTUGUESES
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 ou-

tro, é ameaçada por ele. Esta exposição debruça-se, 

precisamente, sobre este estatuto paradoxal. Cruza 

obras da Coleção Schneider com obras de artistas 

portugueses, mas também com filmes, documen-

tos, livros e objetos que permitem aproximar as 

pessoas da complexidade da água. 

Museu do Dinheiro, Antiga Igreja de S. Julião, 

Largo de S. Julião, até 8 de setembro, de quar-

ta a sábado, das 10:00 às 18:00. Entrada livre. 

Mais informação em: www.museudodinheiro.

pt

POPULAR – INATEL 
NA RUA 
Esta é a 3.ª edição POPular – INATEL na Rua, que 

se apresenta com o objetivo de divulgar a turistas, 

nacionais e internacionais, as práticas culturais tradi-

cionais e o património de Lisboa. “Vem Bailar Comi-

go” dá início ao evento, com uma atuação do Grupo 

Etnográfico Danças e Cantares do Minho. Assim, vão 

atuar os UXU KALHUS e QUADRILHA, e relativamente 

a teatro, apresentam-se peças do Teatro de Carnide 

| Grupo de Teatro Amador de Benfica e da Associa-

ção Era Uma Vez. Há ainda animação de rua, Cante 

Alentejano, Pregões Antigos de Lisboa e Novos Ta-

lentos do Fado. 

Em vários locais de Benfica, de 12 a 14 de ju-

lho, a partir das 10:00. Entrada livre. Mais in-

formação em: www.inatel.pt
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