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4  EDITORIAL
As boas notícias multiplicam-se: um estudo Intercampus confirma o que já se 
sabia, que Lisboa é valorizada por quem nela vive. Ao mesmo tempo, a capital 
portuguesa ganha pela primeira vez o prémio de Melhor Cidade Destino da 
Europa, nos World Travel Awards, e é eleita Capital Europeia Verde em 2020. 

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

11  VISITA GUIADA
A diretora do Museu Nacional do Azulejo, Maria Antónia Pinto de Matos, 
identifica cinco razões para uma visita a este espaço museológico que 
preserva um dos ex-libris da cultura portuguesa.

 12  BOLETIM INTERNO
O Pavilhão Carlos Lopes vai ser palco de um evento que confirma o lugar 
de Lisboa na rota da gastronomia mundial: a Gala do Guia Michelin, que, 
em novembro, vai atribuir as almejadas estrelas a restaurantes de Portugal 
e Espanha. 

14  TENDÊNCIAS
O marketing de influência veio para ficar e o turismo não é exceção: um estudo 
internacional demonstra a sua validade como ferramenta de promoção.

16  ENTREVISTA
O presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Francisco Jesus, é 
o protagonista da entrevista deste mês, em que dá conta das suas 

prioridades para o concelho no domínio do turismo. O caminho passa 
pela requalificação do património e pelo reforço da ligação ao mar e à 
pesca.

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

33  LISBOA VISTA DE FORA
O The Telegraph elege 23 razões para visitar Lisboa, uma cidade que 
subiu 10 posições nos Travel Awards do jornal britânico, situando-se em 
16.º na escolha de 90 mil leitores.

34  TESOUROS
Arquitetura religiosa, barroca e neoclássica cruzam-se na Basílica da 
Estrela, um dos monumentos icónicos de Lisboa cuja construção, no 
século XVIII, resulta de uma promessa da rainha D. Maria I.

36  POSTAL DE LISBOA
O pintor José de Guimarães escreve sobre as “suas” casas de Lisboa, 
espaços que têm acompanhado o seu percurso pessoal e profissional.

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

pelos residentes em Lisboa, que lhe apontam 

como principais vantagens o desenvolvimen-

to da economia, o aumento do comércio e a 

criação de oportunidades de emprego. Estas e 

outras conclusões constam de um estudo reali-

zado recentemente pela Intercampus, com base 

no qual os residentes destacam também que 

a cidade melhorou e ganhou mais vida graças 

ao turismo, atividade à qual é igualmente reco-

nhecido o contributo significativo para a requa-

lificação urbana.  Lisboa revela-se, assim, uma 

vez mais, como uma cidade de todos e para to-

dos, que é indispensável visitar e onde – como 

referido no estudo – é um privilégio viver.  Os 

resultados do estudo mostram ainda o grande 

orgulho que os residentes têm na sua cidade, 

cuja notoriedade além-fronteiras tem sido, como 

referem, fortemente impulsionada pelo turismo. 

Reflexo da estratégia promocional que tem vin-

do a ser desenvolvida e da qualidade da oferta 

turística, Lisboa acaba também de ser eleita, 

pela primeira vez, Melhor Cidade Destino da Eu-

ropa 2018, no âmbito dos World Travel Awards, 

os “óscares do turismo”. Para trás ficaram cida-

des como Amesterdão, Barcelona, Londres, Pa-

ris, Roma e Veneza, o que, por si só, denota o 

prestígio que a capital portuguesa conquistou e 

consolidou internacionalmente. A este prestigia-

do prémio atribuído a Lisboa acresce um outro, 

o de Melhor Porto de Cruzeiros, que distingue 

a infraestrutura pela terceira vez. Estas e outras 

distinções que continuam a premiar Lisboa cons-

tituem simultaneamente motivo de orgulho, 

LISBOETAS GOSTAM DO TURISMO

E  | Editorial

porquanto pressupõem o reconhecimento de 

um destino de eleição, e um estímulo ao prosse-

guimento do excelente trabalho que tem estado 

a ser desenvolvido por quantos se dedicam ao 

no setor.

Uma parte muito relevante de todo este suces-

so tem a ver com o bom entendimento e com 

o trabalho realizado por entidades públicas e 

privadas em prol de melhor turismo, uma cons-

tatação que esteve na base, por exemplo, da 

escolha de Lisboa para receber a gala de en-

trega das Estrelas Michelin Portugal e Espanha 

2018. O evento, ao qual está associada grande 

exposição mediática, terá lugar no Pavilhão Car-

los Lopes, qual montra privilegiada para a pro-

moção da sempre muito apreciada gastronomia 

portuguesa. 

Uma outra boa notícia é que Lisboa venceu o 

prémio Capital Europeia Verde 2020.Trata-se de 

uma distinção anual, atribuída pela Comissão 

Europeia, que visa reconhecer os esforços das 

cidades para se tornarem amigas do ambiente. 

Segundo o júri, o exemplo de Lisboa, que iniciou 

a jornada rumo à sustentabilidade em período 

de crise económica, poderá mesmo ser motivo 

de inspiração e modelo para outras cidades da 

União Europeia.
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ATIVIDADE MUITO 

VALORIZADA PELOS 
RESIDENTES EM LISBOA

ELEITA MELHOR CIDADE 
DESTINO DA EUROPA 2018

GALA DAS ESTRELAS 
MICHELIN PORTUGAL E 

ESPANHA 2018

LISBOA SERÁ CAPITAL 
EUROPEIA VERDE 2020
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Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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ESTUDO EVIDENCIA IMPACTO POSITIVO DO SETOR

LISBOETAS VALORIZAM O TURISMO

Os lisboetas valorizam o turismo, considerando que 

melhora a imagem da cidade e do país no estran-

geiro, desenvolve a economia e tem impacto po-

sitivo na maior parte das áreas económicas, assim 

como na preservação e reabilitação do património. 

Esta é a opinião de 89% dos residentes na cidade, 

aferida num estudo da Intercampus, realizado para 

a Associação Turismo de Lisboa.

Os dados recolhidos revelam ainda que 69% dos 

residentes considera que Lisboa estaria pior se 

não tivesse o turismo que hoje tem, sendo que 

89% considera “um privilégio viver na cidade”. 

As principais vantagens do turismo apontadas 

são o desenvolvimento da economia (71%), 

o aumento do comércio (30%) e a criação de 

oportunidades de emprego (14%). 

Os resultados permitem concluir também que o 

turismo contribui igualmente para a preservação 

do património, reabilitação das zonas históricas 

e tradicionais da cidade e para a preservação 

e reabilitação de espaços públicos. Quanto ao 

impacto em áreas económicas, de referir, entre 

outras, os hotéis e restaurantes, bares, cafés e 

esplanadas e atividades culturais e artísticas. A 

percentagem de respostas dos dois universos – 

residentes totais e do centro histórico – foi se-

melhante em termos dos impactos menciona-

dos (acima dos 3,8 numa média de 0 a 5).

Nota ainda para o facto de 85% dos residentes 

totais (79% dos residentes do centro histórico) 

considerar que, “por influência do turismo, a ci-

dade tem hoje mais vida”, e 32% ter afirmado 

que a vinda dos turistas teve um impacto muito 

importante na imagem de Lisboa (21%). Acres-

ce que a importância da imagem da cidade no 

estrangeiro para Portugal e para os portugueses 

é igualmente muito positiva: 92% para os resi-

dentes totais e 88% para os do centro histórico. 

Denotando uma caraterística associada aos 

portugueses, 84% do total de residentes disse 

“fazer questão em ser atencioso e prestável em 

relação aos turistas que visitam Lisboa” (82% 

dos residentes no centro histórico). No que se 

refere especificamente aos residentes no cen-

tro histórico, 72% manifesta uma reação global 

positiva quando se fala em turismo (85% para o 

total de residentes), 79% considera positivo para 

a cidade e diz-se satisfeito com a sua evolução.

Como consequências do turismo, as respostas 

identificam principalmente a situação do mer-

cado do imobiliário (casas para vender e para 

alugar), o alojamento e o custo de vida, assim 

como o tráfego, a circulação automóvel e o ruí-

do. Contudo, 32% dos inquiridos respondeu não 

ver qualquer desvantagem. As sugestões deixa-

das neste estudo dizem respeito essencialmente 

ao custo de vida e ao reforço do estacionamento 

e dos transportes públicos. 

Este estudo da Intercampus foi realizado entre 

16 de abril e 10 de maio junto de uma amostra 

de 805 residentes no concelho de Lisboa, com 

18 ou mais anos. A margem de erro máximo é 

de 3,5 para um intervalo de confiança de 95%.  
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WORLD TRAVEL AWARDS

LISBOA É A MELHOR CIDADE DESTINO DA EUROPA 

Lisboa ganhou, pela primeira vez, o prémio de 

Melhor Cidade Destino da Europa 2018, pelos 

World Travel Awards, considerados os “óscares 

do turismo mundial”. 

“A conquista de Melhor Cidade Destino da Eu-

ropa é histórica para Lisboa, pois já recebemos 

inúmeros prémios, mas este ainda não tinha 

sido conquistado. O facto de estarmos a estabe-

lecer os níveis de qualidade a que outras cidades 

devem aspirar, deixa-nos muito orgulhosos do 

trabalho que tem sido feito ao longo dos anos”, 

afirmou o diretor-geral da Associação Turismo de 

Lisboa, Vítor Costa. 

Esta vitória foi anunciada no dia 30 de junho, 

em Atenas, e colocou Lisboa à frente de cidades 

como Amesterdão, Barcelona, Londres, Paris, 

Roma e Veneza, revelando o crescente prestígio 

e a excelência da oferta turística que a cidade 

tem vindo a promover e a conquistar nos últi-

mos anos.

Os “óscares” para a capital portuguesa não fi-

cam por aqui, pois o Porto de Lisboa recebeu 

o prémio de Melhor Porto de Cruzeiros, neste 

caso, pelo terceiro ano consecutivo. Em 2017, 

a capital portuguesa recebeu um total de 521 

mil passageiros de cruzeiros, e é expectável que 

este número venha a aumentar este ano, sobre-

tudo de passageiros que iniciam ou terminam 

cruzeiros em Lisboa. 

Os dois galardões atribuídos a Lisboa resultam 

de uma votação online, na qual participaram o 

público em geral e milhares de profissionais do 

setor de turismo e viagens, a nível mundial. Esta 

distinção eleva ainda os níveis de excelência tu-

rística que caracterizam a cidade como destino.

No final do ano passado, Lisboa tinha sido dis-

tinguida nos “óscares do turismo” como Melhor 

Destino Mundial para City Break.

E O MELHOR DESTINO 
EUROPEU É

Este ano, Portugal recebeu o galardão de Me-

lhor Destino Europeu, atribuído pelos World 

Travel Awards, repetindo o feito conseguido 

em 2017. Em competição para este prémio 

estavam mais 12 países, nomeadamente, 

Áustria, Inglaterra, França, Alemanha, Grécia, 

Irlanda, Itália, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça 

e Turquia.

A secretária de Estado do Turismo, Ana Men-

des Godinho, considerou que esta distinção 

prova que o país continua no top das prefe-

rências dos turistas internacionais.

“Estes resultados mostram que a nossa estratégia 

está claramente a dar frutos e que o mundo olha 

para Portugal como um exemplo, e também nos 

motivam para continuarmos o trabalho de qualifi-

cação da oferta e dos destinos, alargando o turis-

mo a todo o território e ao longo de todo o ano, 

tornando-o cada vez mais sustentável”, referiu Ana 

Mendes Godinho, citada em comunicado. Nesta 

edição, o Turismo de Portugal foi considerado o 

melhor organismo oficial europeu de Turismo.

No total o país conquistou 36 prémios, sendo 

21 destes como vencedor europeu.

A NÍVEL EUROPEU

Nos vencedores a nível europeu, esta edição dos 

World Travel Awards, distinguiu ainda empresas 

portuguesas, muitas delas a operar em Lisboa.

A TAP é um desses casos, tendo conquistado três 

prémios: como Companhia Aérea da Europa Lí-

der para a América do Sul, Companhia Aérea da 

Europa Líder para África; e a sua revista de bordo 

– UP Magazine – foi reconhecida, pela quarta vez 

consecutiva, como Líder na Europa. 

O melhor operador europeu de hotéis bouti-

que também está sediado em Lisboa: Amazing 

Evolution Management. Já o 1908 Lisboa Hotel 

conquistou o galardão de Melhor Design Hotel 

Europeu. 

NA COMPETIÇÃO NACIONAL

Os World Travel Awards apresentam também 

uma competição a nível nacional, sendo que 

dos 15 premiados quatro são hotéis lisboetas. 

O 1908 Lisboa Hotel foi distinguido como Me-

lhor Hotel de Design Português e como Melhor 

Hotel Lifestyle de Portugal; a Altis Suites foi 

considerada a Melhor Serviced-Apartments 

em Portugal; e o Pestana Palace Lisboa ven-

ceu na categoria de Melhor Hotel Português 

de Negócios.
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A World Surf League (WSL) anunciou a trans-

ferência da sua sede europeia de Biarritz, em 

França, para Lisboa, já em 2018. Esta mudança 

foi comunicada em junho pelo primeiro-ministro 

português, António Costa, ao inaugurar o painel 

promocional de Portugal na Times Square, em 

Nova Iorque, que exibia a onda da Nazaré com 

24 metros que entrou para o Guiness por ser a 

maior alguma vez surfada. 

Para António Costa, a instalação da sede da WSL 

em Lisboa “é um reconhecimento das condições 

excecionais de Portugal para a prática da mo-

dalidade e de como temos sabido desenvolver 

competências nesta área”. 

Já a secretária de Estado do Turismo, Ana Men-

des Godinho, refere que “a vinda da sede eu-

ropeia da World Surf League mostra que Por-

tugal é o melhor país da Europa para a prática 

de surf e um destino mundial obrigatório. O 

facto de termos praias com ondas de qualidade 

mundial em todo o país, e de sermos um hub 

aeroportuário entre a Ásia, África e Américas, 

foram sem dúvida atributos que pesaram nesta 

decisão da WSL.” Ana Mendes Godinho conclui 

ainda que “esta escolha mostra que cada vez 

mais Portugal é reconhecido não só como um 

destino para visitar, mas também para viver e 

trabalhar”.

O representante em Portugal da WSL e respon-

sável pela organização das provas de surf a nível 

nacional, Francisco Spínola, adiantou que “todos 

os eventos das marcas de surf nesta grande re-

gião, como por exemplo uma prova em Marro-

cos, vão sempre passar por Lisboa. Portugal vai 

ser a montra e a sala de reuniões de tudo o que 

acontece relacionado com o surf”.

TURISMO EM LISBOA

CRESCIMENTO 
POTENCIA 
INVESTIMENTOS EM 
MUNICÍPIOS DA ÁREA 
METROPOLITANA

O crescimento do turismo em Lisboa tem vindo 

a potenciar investimentos em municípios como 

Oeiras, Amadora e Odivelas. De acordo com 

a Agência Lusa, estes municípios sentem que 

têm beneficiado com o aumento do turismo, 

principalmente nas áreas da hotelaria e restau-

ração, mas também com a valorização destes 

territórios.

“Lisboa hoje é, realmente, uma cidade cosmo-

polita, tem muita procura turística, portanto 

é natural que todos os municípios que estão 

próximos de Lisboa de alguma forma beneficiem 

dessa procura”, reconheceu o presidente da 

Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais.

Em Oeiras, segundo Isaltino Morais, estão a sur-

gir novos restaurantes “por todo o lado”, estão 

previstos mais “cinco ou seis hotéis” e há tam-

bém diversos pedidos de transformação de ha-

bitações em alojamento local.

Na perspetiva da presidente da Câmara Munici-

pal da Amadora, Carla Tavares, as boas acessi-

bilidades de Lisboa possibilitam que os turistas 

possam dormir na Amadora, visitar o património 

do concelho, mas também visitar outros municí-

pios da Área Metropolitana de Lisboa.

“Temos de conjugar os dois mundos: a nossa 

realidade enquanto território e a possibilidade 

de, estando próximo da cidade de Lisboa, as 

pessoas estarem no nosso território, visitarem 

o nosso território, visitarem os nossos equipa-

mentos culturais e, naturalmente, deslocaliza-

rem-se para Oeiras, Sintra, Cascais ou Lisboa”, 

defendeu Carla Tavares, acrescentando que os 

territórios não se podem gerir de forma fe-

chada. 

Assim, a cidade da Amadora pretende aumentar 

a oferta turística, através do aumento da capa-

cidade hoteleira e da preservação e valorização 

do património.

Já município de Odivelas tem registado um 

crescimento de investimento no setor da res-

tauração, afirmou a vereadora com o pelouro 

da Habitação, Susana Santos. Segundo Susana 

Santos, o município vai continuar a potenciar 

a sua história. A autarca referiu ainda, como 

pontos de interesse turístico, a história do 

Mosteiro, com a Madre Paula, a freguesia de 

Caneças, com as fontes e o aqueduto, e o Pos-

to de Comando do Movimento das Forças Ar-

madas na Pontinha, associado ao 25 de Abril 

de 1974.

WORLD SURF LEAGUE

SEDE VAI MUDAR-SE PARA LISBOA
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SUSTENTABILIDADE

LISBOA É CAPITAL EUROPEIA VERDE EM 2020

A cidade de Lisboa venceu o prémio de Capital 

Europeia Verde 2020. Segundo a Comissão Euro-

peia, esta distinção, que é atribuída anualmente, 

tem como objetivo reconhecer os esforços das 

cidades para se tornarem amigas do ambiente e 

para envolverem a sua população na sustentabi-

lidade ambiental, social e económica. 

O domínio do uso sustentável dos solos, a mobi-

lidade urbana sustentável – a nível de transpor-

tes –, o crescimento verde e da inovação eco-

lógica, e a adaptação às alterações climáticas 

e dos resíduos, foram pontos fortes destacados 

pelo júri, relativamente à capital portuguesa.

Além do galardão, Lisboa recebe também um 

incentivo financeiro de 350 mil euros da Comis-

são Europeia para avançar com o seu ano de 

capital verde.

O comissário da União Europeia para o Ambien-

te, Assuntos Marítimos e Pescas, Karmenu Vel-

la, salientou que esta iniciativa é cada vez mais 

importante, considerando os desafios ambien-

tais com os quais as cidades se deparam atual-

mente. “As mudanças climáticas, o consumo 

excessivo, o desperdício de plástico e a perda 

de biodiversidade são grandes ameaças para as 

nossas cidades e o nosso futuro. É animador e 

inspirador ver uma liderança tão forte de Lisboa 

e de outros vencedores da Capital Verde da Eu-

ropa”, afirmou.

O júri salientou o facto de a cidade portuguesa 

ter iniciado a sua jornada rumo à sustentabili-

dade durante um período de crise económica, 

considerando que esta pode ser “uma inspira-

ção e um modelo para muitas cidades da UE”, 

demonstrando que a sustentabilidade e o cres-

cimento económico “andam de mãos dadas”.

“Lisboa foi a primeira capital na Europa a assi-

nar o Novo Pacto de Autarcas para Mudanças 

Climáticas e Energia em 2016, depois de alcan-

çar uma redução de 50% nas emissões de C02 

(2002-14); reduzir o consumo de energia em 

23% e o consumo de água em 17% de 2007 a 

2013”, acrescentou o júri.

Esta é a primeira vez que uma capital do Sul 

da Europa conquista este prémio, comum-

mente atribuído às cidades do Norte da Euro-

pa. A distinção foi anunciada numa cerimónia 

que decorreu em Nijmegen, na Holanda, no 

dia 21 de junho, na qual Lisboa ultrapassou 

as outras cidades finalistas, Ghent (Bélgica) e 

Lahti (Finlândia).

A capital portuguesa ocupa o segundo lugar do 

top 10 das cidades europeias com maior cres-

cimento no turismo de lazer, segundo o estudo 

Global Destination Cities Index, elaborado pela 

Mastercard. 

Lisboa registou um aumento de turistas de 

10,6%, entre 2009 e 2017, tendo ficado ape-

nas atrás de Bucareste, capital da Roménia, que 

ocupa o primeiro lugar no ranking, com um cres-

cimento médio de 10,7%.

No top 10 das cidades europeias onde o turis-

mo mais aumentou estão também, por ordem: 

Santa Cruz de La Palma (Espanha), Moscovo 

(Rússia), Varsóvia (Polónia), Hamburgo (Alema-

nha), Telavive (Israel), Copenhaga (Dinamarca), 

Amesterdão (Holanda) e Berlim (Alemanha).

O Global Destination Cities é um relatório feito 

com base no número total de turistas de cada 

cidade e nos gastos feitos por estes no destino, 

sendo analisadas, principalmente, as cidades 

com maior concentração de turistas de lazer.

TURISMO EUROPEU

LISBOA É A SEGUNDA 
CIDADE QUE MAIS 
CRESCE
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ESTUDO “ESCOLHA DO CONSUMIDOR”

CAPITAL ELEITA A MELHOR CIDADE 
PARA SE VIVER

Lisboa lidera a preferência dos portugueses no 

que respeita às melhores cidades para se viver, 

revela a “Escolha do Consumidor”, com base 

num estudo realizado em maio deste ano. 

As razões para a escolha de Lisboa são variadas 

e estão associadas, principalmente, à quantida-

de de ofertas proporcionadas, quer a nível de 

trabalho, de cultura, gastronomia, habitação, 

escolas, universidades, hospitais e também de 

transportes públicos.

Quando se fala em vida social, Lisboa ocupa 

o primeiro lugar na escolha dos portugueses. 

Neste âmbito, destaca-se, segundo o estudo, a 

“oferta cultural, oferta gastronómica, oferta no 

que respeita à ocupação de tempos livres, tudo 

aquilo que é naturalmente associado à existên-

cia de uma vida social saudável”.

Num contexto romântico, Sintra e Lisboa lide-

ram as preferências dos consumidores, sendo 

ambos considerados os melhores concelhos 

para namorar, embora por motivos diferentes.  

“Enquanto Sintra ganha pelo ambiente românti-

co, Lisboa beneficia da enorme oferta existente 

para atividades a dois”, lê-se no estudo.

Quanto a atividades de lazer e relacionadas com 

desporto, a capital portuguesa volta a surgir no 

topo das preferências dos portugueses, sobretu-

do devido à quantidade de ofertas disponíveis. O 

cenário é idêntico no que respeita à gastronomia.

De acordo com o estudo, a Lisboa é ainda me-

lhor cidade para trabalhar e criar negócio, e lide-

ra o ranking no que respeita a rede de transpor-

tes públicos, com mais de 55% dos inquiridos a 

escolher o concelho.

HOTELARIA

AML BATE RECORDE 
DE RECEITAS, 
HÓSPEDES  
E DORMIDAS

A Área Metropolitana de Lisboa (AML), em 2017, 

foi a que mais contribuiu para o total de hóspe-

des em Portugal (30%) e bateu o recorde dos 

seis milhões de hóspedes e 14 milhões de dor-

midas, segundo dados revelados pela consultora 

Deloitte.

No que se relaciona com as receitas por quarto, 

a região de Lisboa atingiu o valor mais alto dos 

últimos 10 anos, tendo fechado o ano passado 

com um valor de receitas por quarto disponível 

de 72,6 euros. Este valor significa ainda uma su-

bida de 21% face a 2016 – mais 13,41 euros 

– representando a maior subida entre todas as 

regiões de Portugal.

Em termos de ocupação, Lisboa continua a ser a 

região de Portugal continental com maior taxa 

de ocupação dos estabelecimentos hoteleiras. 

Em 2017, esta taxa situou-se nos 76,4%, uma 

percentagem superior à de 2016 (72,5%).
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E-TAX-FREE

NOVA MEDIDA 
FACILITA 
RECUPERAÇÃO  
DO IVA A TURISTAS

Os turistas de fora da Europa que visitam Portugal 

têm agora acesso a um sistema simplificado para 

recuperar o IVA. Este novo e-Tax Free entrou em 

vigor no dia 1 de julho e pretende tornar o país 

num destino competitivo de compras.

Para recuperarem o IVA das compras efetuadas 

em território europeu – de valor superior a 50 

euros –, os turistas têm de certificar as respetivas 

faturas. Com a nova medida Simplex, os viajan-

tes podem fazer a certificação através de novos 

quiosques eletrónicos localizados no aeroporto, 

evitando as idas aos balcões e também as habi-

tuais filas de espera.

Assim, o e-Tax-Free permite que o façam de 

forma simplificada: basta passar o passaporte 

no leitor, selecionar as faturas que dão direito a 

reembolso e dirigirem-se às empresas de inter-

mediação financeira que trabalham no aeropor-

to para receberem o dinheiro correspondente.

Apenas os casos em que surjam dúvidas serão 

encaminhados para os balcões dos serviços da 

Autoridade Tributária e Aduaneira.

Para que este sistema funcione, os turistas têm 

de associar o seu passaporte à sua primeira 

compra em Portugal e, a partir desse momento, 

todas as compras que sejam feitas são comuni-

cadas às finanças e ao aeroporto.

O sistema esteve em testes durante os últimos 

meses e contou com a adesão de 815 lojistas e 

cinco intermediários financeiros, tendo sido co-

municadas mais de 61 mil faturas, de cerca de 

52 mil turistas. 

CONFEDERAÇÃO DO TURISMO PORTUGUÊS

ALTERA DESIGNAÇÃO  
PARA CONFEDERAÇÃO 
DO TURISMO DE PORTUGAL

A Confederação do Turismo Português, organis-

mo de cúpula do associativismo empresarial 

do Turismo, passou a designar-se Confederação 

do Turismo de Portugal (CTP). Esta alteração de 

denominação reflete-se também numa nova 

imagem e num novo logótipo, refletindo o posi-

cionamento institucional da Confederação. 

Criada em 1995, a CTP apresenta-se com a mis-

são de potenciar o Turismo e assegurar a uni-

dade interna dos agentes turísticos, agregando  

federações, uniões, associações e empresas. 

A confederação tem lugar, como parceiro social, 

na Comissão Permanente de Concertação Social e 

no Conselho Económico e Social, desde 2003, e 

é membro da Organização Mundial do Turismo. E 

está também presente no Comité Económico e So-

cial Europeu (CESE), além de integrar três comités 

de trabalho da Comissão Europeia. Numa perspe-

tiva de organismo externo, a CTP intervém ativa-

mente na Organização Internacional do Trabalho.
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CINCO RAZÕES PARA VISITAR

O MUSEU NACIONAL DO AZULEJO
O azulejo faz parte da cultura portuguesa há cinco séculos e o Museu 
Nacional do Azulejo, situado na Rua da Madre de Deus, dá a conhecer 
esta arte de forma única. Assim, a diretora do museu, Maria Antónia Pinto 
de Matos, identifica cinco razões para uma visita: Identidade, integridade, 
permanência, memória e surpresa são palavras-chave para definir um 
espaço que “faz a diferença entre Portugal e o resto do Mundo”.

1. 

Identidade. O azulejo 

é identitário da cultura 

portuguesa. É transversal no 

espaço e no tempo. Utilizado 

sem interrupções desde há 

cinco séculos, reinventando-se 

permanentemente, encontra-se 

nos territórios continental, insular 

e ultramarino.

2. 
Integralidade. O azulejo 

é aplicado em Portugal 

como um revestimento 

arquitetónico que, ao contrário 

dos outros países, cobre 

totalmente todos os espaços, 

do solo às paredes e aos 

tetos, criando cenografias, 

narrativas e efeitos lumínicos. 

3. 

Permanência. A exposição está 

organizada cronologicamente e de 

forma pedagógica para permitir a 

compreensão do uso do azulejo 

e as suas mutações ao longo do 

tempo, desde finais do século XV 

até à atualidade.

4. 

Memória. A azulejaria  

permite-nos estudar a História 

e a Cultura portuguesas. Factos 

históricos estão imortalizados em 

azulejos e, simultaneamente, as 

opções estéticas e técnicas das 

diferentes épocas reflectem a 

história do gosto e o modo de 

estar português.

5. 

Surpresa. O Museu Nacional 

do Azulejo está instalado num 

Monumento Nacional, o antigo 

convento da Madre de Deus, 

fundado em 1509 pela rainha 

D. Leonor, mulher de D. João II 

e irmã de D. Manuel I. Esta obra 

ímpar da estética barroca nacional 

é agora acessível a todos: pessoas 

portadoras de deficiência motora, 

cegos e surdos. Aqui convivem 

harmoniosamente a arquitectura, 

a escultura, a talha e o azulejo, 

refletindo eloquentemente o 

gosto barroco e a expressão 

portuguesa que remete para o 

conceito de perfeição, o convento 

é mesmo “ouro sobre azul”.
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Esta é a primeira vez que uma cerimónia oficial 

do Guia Michelin Portugal e Espanha é realizada 

em solo português, e é também uma data es-

pecial pois comemora o 10.º aniversário da gala. 

Assim, a Michelin vai anunciar, em Lisboa, quais 

são os restaurantes portugueses e espanhóis 

distinguidos com uma, duas e três estrelas. 

Em 2018, houve 18 restaurantes portugueses 

distinguidos com uma estrela, e cinco com duas 

estrelas. Dos restaurantes premiados, sete deles 

são de Lisboa. 

As estrelas são atribuídas tendo em considera-

ção as visitas dos inspetores do chamado “Guia 

Vermelho” para a Península Ibérica aos restau-

rantes, que avaliam, entre outros critérios, a cria-

tividade dos pratos, a qualidade dos produtos, o 

ponto de cozedura, os sabores e a relação qua-

lidade/preço.

Intervindo no evento de apresentação da gala, a 

diretora comercial da Michelin Travel Partner Es-

paña Portugal, Mayte Carreño, justificou a escolha 

da capital portuguesa afirmando que “o compro-

misso das instituições públicas e privadas para com 

o turismo, a qualidade da gastronomia e a aposta 

na excelência tornaram Lisboa no local ideal para 

acolher esta grande festa gastronómica”.

Já o ministro português da Economia, Manuel 

Caldeira Cabral, considerou que o facto de Lisboa 

acolher a gala do guia Michelin é “uma grande 

notícia”: “Vem confirmar o esforço que está a 

ser realizado para valorizar a gastronomia, assim 

como a aposta decidida nos produtos locais en-

quanto base dessa cozinha, e no reconhecimen-

to do trabalho dos nossos chefs, que são gran-

des embaixadores pelo sucesso da gastronomia 

GALA DO GUIA MICHELIN 

LISBOA ACOLHE EVENTO PELA PRIMEIRA VEZ
Lisboa vai receber a próxima gala de entrega das estrelas Michelin Portugal e 
Espanha, no dia 21 de novembro, tornando-se o centro da gastronomia ibérica. 
O Pavilhão Carlos Lopes foi o local escolhido para a realização do evento, no 
qual serão desvendados os vencedores dos ambicionados galardões. 

A realização 
do evento 
na cidade 
posiciona-a 
como um 
“destino 
gastronómico 
de primeiro 
nível”
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nacional, mas também dos nossos produtores, 

agricultores e pescadores”.

A gala do Guia Michelin Portugal e Espanha 

2019 conta também com um jantar que será 

preparado pelos sete chefs de Lisboa que já con-

quistaram estrelas, nomeadamente, José Avillez 

(restaurante Belcanto, duas estrelas Michelin), 

Miguel Rocha Vieira (Fortaleza do Guincho), 

Henrique Sá Pessoa (Alma), Joachim Koerper 

(Eleven), João Rodrigues (Feitoria), Alexandre 

Silva (Loco) e Sergi Arola (LAB by Sergi Arola), 

todos com uma estrela.

UMA MAIS VALIA PARA O PAÍS

A realização da gala Michelin em Lisboa reve-

la-se uma mais-valia para a promoção da gas-

tronomia portuguesa, dos chefs e restaurantes 

portugueses, mas também para o turismo. 

O ministro da Economia de Portugal acredita que 

o evento “trará um enorme retorno para o país”, 

devido à exposição mediática associada à cerimó-

nia. É que, por norma, a gala conta com mais de 

500 convidados e com a presença de cerca de 120 

meios de comunicação espanhóis e portugueses.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal 

de Lisboa, Fernando Medina, sustenta que a rea-

lização do evento na cidade a posiciona como 

um “destino gastronómico de primeiro nível”, 

e é também um reconhecimento do “trabalho 

que há anos tem vindo a ser desenvolvido para 

colocar a gastronomia [portuguesa] e os seus 

profissionais no lugar que merecem”.

UM ORGULHO PARA OS CHEFS

Os chefs portugueses mostram também orgulho 

no facto de Lisboa ser anfitriã da gala. Assim, 

José Avillez afirma mesmo que se trata de “um 

orgulho muito grande”. “Portugal e Lisboa, de 

facto, evoluíram muito nos últimos anos a nível 

gastronómico. Hoje podemos orgulhosamente 

dizer que somos um turismo gastronómico por 

excelência”, referiu.

Já o chef Alexandre Silva comentou que a Mi-

chelin já lhe tinha dado uma surpresa e trazido 

felicidade quando lhe atribuiu uma estrela, e 

“agora voltou a fazer o mesmo” ao anunciar a 

realização da gala em Lisboa.

E, segundo o chef Miguel Rocha Vieira, “Portugal 

está na boca do mundo” e vai receber todos “de 

braços abertos”.

O presidente da Academia Portuguesa de Gas-

tronomia, José Bento dos Santos, disse, em de-

clarações à Lusa, acreditar que o evento “vai ter 

uma repercussão enormíssima”, premiando “so-

bretudo esta nova geração de chefs extraordiná-

rios, que vão mostrar a todo o mundo que vale 

a pena vir a Portugal para comer muito bem”.

ARCO DA RUA AUGUSTA

NÚMERO DE VISITANTES CRESCE 
TODOS OS ANOS
O Arco da Rua Augusta é um ícone de Lisboa.  

O imponente monumento capta o olhar de 

quem passeia junto ao Tejo, ao longo da 

Praça do Comércio, e é cenário de fundo de 

muitas fotografias, de portugueses e estran-

geiro. Apreciar o Arco da Rua Augusta signi-

ficou, durante muitos anos, olhá-lo de baixo 

para cima, porém, a partir de 2013, tornou-se 

possível subir até ao topo deste monumento 

e contemplá-lo de outra perspetiva – a ele, e 

a Lisboa. Lá de cima, a vista é privilegiada, 

permitindo uma visão de 360º sobre a cidade 

e o Rio Tejo.  

No ano da inauguração, o Arco teve 98 514 vi-

sitantes, um número que tem vindo a crescer 

significativamente ao longo do tempo. Assim, 

de agosto de 2013 até junho de 2018, foram 

vendidos 835 184 ingressos.

Em 2014, o número de pessoas que subiu ao 

topo do Arco da Rua Augusta situou-se nos 

121 951, e em 2015, ascendeu aos 151 987, 

o que representa um aumento de mais de 30 

mil pessoas. Já em 2016, voltou a crescer, para 

os 175 643.

Em 2017, o número de visitantes ultrapassou, 

pela primeira vez, a fasquia dos 200 mil, tendo 

atingido os 202 002. E em 2018, nos primeiros 

seis meses do ano, já 103 087 pessoas olharam 

Lisboa a partir deste miradouro, fazendo prever 

que, no final do ano, se ultrapasse novamente 

os 200 mil visitantes.

Uma das referências feitas a Lisboa por parte de 

publicações nacionais e estrangeiras – relacio-

nadas com o turismo – é o facto de ser uma das 

cidades mais antigas do mundo. Assim, numa 

perspetiva histórica, o arco triunfal traduz a arte 

comemorativa, pombalina e neoclássica, tendo 

sido pensado em 1759, na época de reconstru-

ção pombalina, e concluído em 1875. É também 

um símbolo da força de Lisboa, que se reergueu 

após a destruição causada pelo terramoto de 

1755. 
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MARKETING DE INFLUÊNCIA

UMA TENDÊNCIA QUE VEIO  
PARA FICAR NO TURISMO
Qual o poder dos influenciadores para a indústria das 
viagens e turismo? O que pode um post numa rede social 
fazer por um destino? Estarão os agentes do setor a dar a 
devida importância a esta ferramenta de promoção? Foi a 
questões como estas que a consultora Axon Marketing & 
Communications procurou dar resposta num recente estudo 
sobre o chamado marketing de influência.

A publicação de fotografias e de comentários 

nas redes sociais faz parte do quotidiano de 

milhões de pessoas em todo o mundo. Um res-

taurante novo que se experimenta, um hotel 

que se descobre, um recanto da cidade que se 

desvenda ou um destino que se acrescenta ao 

passaporte – qualquer uma destas situações é 

motivo de partilha com os amigos. Desta forma, 

cada pessoa, cada viajante torna-se influencia-

dor. À escala do seu grupo de amigos. Mas há 

quem o faça de uma forma profissional, trans-

formando o gosto pelos prazeres da vida numa 

atividade de indiscutível atratividade e interesse 

para o setor turístico. Os blogues de viagens e de 

lifestyle multiplicam-se e, sejam eles protagoni-

zados por figuras públicas, sejam por anónimos 

(que, rapidamente, deixam de o ser), a verdade 

é que têm o poder de mobilizar uma multidão 

de fãs. Com a vantagem de humanizar a men-

sagem, tornando-se verdadeiros embaixadores 

do destino. 

INFLUÊNCIA NA DECISÃO
 

Foi este o ponto de partida de um estudo recen-

te da Axon Marketing & Communications, apre-

sentado na feira de turismo ANATO. E a primeira 

conclusão não deixa margem para dúvidas: 82% 

dos utilizadores de serviços turísticos segue redes 

sociais ou blogues de influenciadores de viagens 

ou lifestyle. Mais: procuram ativamente infor-

mação nas plataformas desses influenciadores, 

bem como em fóruns e comunidades online an-

tes de tomarem as suas decisões de compra de 

viagens ou estadias. A segunda conclusão mais 

genérica deste estudo também não surpreende: 

o nível de influência destes influenciadores na 

decisão de escolher um destino, comprar uma 

estadia num hotel ou marcar um voo é elevado.  

Foi, precisamente, o que admitiram 80% dos 

inquiridos, com 75% destes a admitirem que as 

recomendações dos influenciadores interferem 

significativamente as suas decisões. 

A IMPORTÂNCIA 
DOS CONTEÚDOS
 

Perante estes dados, a Chief Operating Officer 

(COO) da consultora, Catalina Parada, deixa, 

ela própria, um conselho: o passo seguinte é 

incluir os influenciadores nos planos de comu-

nicação, seja de um hotel, de uma companhia 

aérea ou de um destino. Mas recomenda, a 

propósito, que o conteúdo seja definido em 

conjunto, de modo a ir ao encontro da filoso-

fia da marca e dos objetivos da campanha.  

A especialista adverte, no entanto, para os 

riscos de forçar a marca (hotel, agência, com-

panhia aérea, por exemplo) nos conteúdos 

veiculados pelo influenciador: é que os consu-

midores percebem. Os seguidores preferem 

conteúdos com um foco mais espontâneo e 

natural, por oposição a descrições forçadas, 

que consideram intrusivas. Uma alternativa 

eficaz, segundo a Axon, é a criação de peque-

nas histórias sobre experiências vividas pelos 

influenciadores, incluindo a partilha de conse-

lhos úteis. As instastories são, neste contexto, 

apresentadas como uma ferramenta a valorizar.  

Outra boa estratégia é – na ótica de Catalina 

Parada – convidar os influenciadores para even-

tos e feiras de turismo, confirmando-os como 

embaixadores. Nesses locais, têm a possibili-

dade de socializar com os participantes, bem 

como de partilhar esses momentos nas suas 

redes sociais, através de fotos e de comen-

tários que reflitam os valores da marca, por 

exemplo, do destino que se está a promover. 

É que – comenta – os seguidores não querem 

ver publicidade, querem interação, proximidade. 

E se os utilizadores de serviços turísticos se-

guem influenciadores devido ao conteúdo que 

partilham nas suas redes sociais sobre viagens e 

lifestyle, já as organizações do setor privilegiam 

a inclusão de um influenciador na sua estratégia 

de comunicação sobretudo se representar os va-

lores da marca: foi o que responderam 60% dos 

players inquiridos pela Axon. 

O PODER MICRO
 

Uma outra tendência “interessante” que este es-

tudo identificou foi o recurso aos chamados micro 

influenciadores (isto é, com menos de 100 mil 
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seguidores) nas estratégias de marketing. São 

influenciadores cujos seguidores procuram con-

teúdo especializado e elevada qualidade, o que 

gera um retorno mais eficaz do que uma campa-

nha para um público mais alargado. Estes influen-

ciadores acabam por ter mais credibilidade do 

que as celebridades, tendo muitos deles um im-

pacto real nas suas comunidades de seguidores.  

Outra das conclusões deste estudo indica quais 

as variáveis que as empresas do setor consi-

deram como variáveis relevantes para a esco-

lha de influenciadores: 40% valoriza o número 

de interações e 35% o número de seguidores, 

deixando para o fim a qualidade do conteúdo 

que publicam – pelo contrário, este é o critério 

mais valorizado pelos seguidores. A propósito, a 

COO da Axon recorda as polémicas conhecidas 

de influenciadores que “compraram” seguidores 

de modo a aumentarem a sua base e assim se 

tornarem mais atrativos para as marcas. Alerta, 

pois, para a necessidade de uma triagem mais 

aprofundada sobre o poder real dos influencia-

dores em que se investe: afinal, se os seguido-

res tiverem sido comprados, o impacto da cam-

panha será nulo. “Lembrem-se que o potencial 

comercial dos influenciadores reside na sua 

capacidade de convencer e transmitir confiança 

aos seguidores. Se um destino ou um hotel for 

recomendado por um influenciador, aumenta o 

conhecimento sobre essa marca e, em resulta-

do, podem aumentar as vendas”, sustenta.  

 
RETORNO ACRESCIDO
 

O marketing de influência no turismo parece ser 

uma tendência que veio para ficar, com a Axon a 

defender que as empresas devem contribuir para 

a profissionalização desse serviço. Não há regras 

sobre quanto investir nesta estratégia, diz a con-

sultora, adiantando, contudo, que existem dados 

que apontam para um retorno do investimento 

11 vezes superior ao dos métodos tradicionais. 
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REGIÃO 
PROPORCIONA 
NOVOS DESAFIOS  
E OPORTUNIDADES
Sesimbra encontra-se enquadrada 
numa região que está a viver um grande 
incremento do turismo alavancado pela 
cidade de Lisboa, hoje um destino de 
nível mundial. “É uma realidade à qual não 
podemos ficar alheios” e que cria novos 
desafios e oportunidades para os municípios 
da região, afirma o presidente da câmara 
municipal, Francisco Jesus.

FRANCISCO JESUS
PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SESIMBRA

E
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Dinamizar o concelho de Sesim-

bra, através da recuperação do 

património e do desenvolvimen-

to das pescas e do turismo são 

objetivos do seu mandato. O que 

foi já concretizado neste sentido?

Este mandato está no início, tem 

pouco mais de meio ano, e os 

objetivos que refere começaram 

a ser alcançados nos mandatos 

anteriores, pela equipa do presi-

dente Augusto Pólvora. Aquilo que 

propomos nestes quatro anos é 

prosseguir, aprofundar e consoli-

dar esse caminho nas três verten-

tes enunciadas. Para isso, vamos 

manter uma ligação estreita com 

as pescas, através do Conselho Mu-

nicipal de Pescas, fórum que reúne 

a autarquia e representantes do 

setor, e onde se debatem os prin-

cipais assuntos que afetam esta 

atividade, essencial para a econo-

mia e para a própria identidade do 

concelho. Vamos continuar a apos-

tar na recuperação do património, 

onde temos feito um trabalho 

exemplar, e que muito nos orgu-

lha, muitas vezes substituindo os 

próprios organismos do Estado. A 

este propósito, nos próximos anos 

teremos pela frente um grande 

desafio: a recuperação do Santuá-

rio do Cabo Espichel, monumento 

único e icónico do município e da 

região. O turismo, atividade crucial 

para o desenvolvimento económi-

co do município, vai manter-se no 

topo das nossas prioridades. Que-

remos afirmar e valorizar a marca 

“Sesimbra”, promover a centralida-

de Arrábida, conjuntamente com 

Setúbal e Palmela, contribuir para a 

implementação de mecanismos de 

integração de produtos turísticos e 

de apoio e acompanhamento aos 

turistas – onde as ferramentas digi-

tais terão um papel preponderante 

–, captar investimento sustentável 

e grandes eventos associados rela-

cionados com as nossas principais 

ofertas. 

O que está previsto em termos de 

requalificação do património?

O concelho de Sesimbra tem um 

vasto património natural e edifi-

cado, que inclui, por exemplo, a 

Fortaleza de Santiago, o Castelo 

Medieval, o Santuário do Cabo Es-

pichel e três dos sete monumentos 

naturais que existem em Portugal: 

as jazidas de icnofósseis da Pedrei-

ra do Avelino, dos Lagosteiros e da 

Pedra da Mua, que normalmente 

designamos como pegadas de di-

nossáurios. A maioria dos monu-

mentos foi alvo de intervenções 

recentes. É o caso da Fortaleza de 

Santiago, totalmente restaurada e 

aberta ao público em 2014, após 

um complexo processo negocial 

entre a autarquia, GNR e Direção-

-Geral do Tesouro e Finanças, do 

Castelo de Sesimbra, que teve vá-

rias intervenções nos últimos anos, 

e que está atualmente a receber 

obras de melhoramento, da Jazida 

de Icnofósseis da Pedreira do Aveli-

no, que foi também preparada para 

receber visitas, ou da Casa de Água 

do Cabo Espichel e recinto da Horta 

dos Peregrinos, elementos impor-

tantes do conjunto arquitetónico do 

Santuário do Cabo, já recuperadas 

pela autarquia por estarem em zo-

nas que passaram para posse da 

câmara municipal há alguns anos. 

Podemos afirmar, com orgulho, 

que o nosso património está pra-

ticamente todo requalificado e é, 

atualmente, um importante recur-

so turístico e de inversão de sazo-

nalidade. A exceção é o Santuário 

do Cabo, que esteve vários anos na 

posse do Estado, e só depois de um 

longo e árduo processo negocial, 

que culminou com a aquisição de 

uma das alas pela autarquia, por 

321 mil euros, a câmara municipal 

pôde iniciar o caminho para a sua 

recuperação.  

O investimento 
que fizemos e 
temos previsto 
fazer no 
património foi, 
naturalmente, 
muito 
importante para 
a preservação da 
nossa história 
e memória 
coletiva, mas foi 
também uma 
aposta certeira 
ao nível do 
turismo

No que se refere ao turismo, 

um dos grandes objetivos para 

este ano, e que se concretizou 

recentemente, foi o lançamento 

da marca “Sesimbra”, assente 

num logótipo textual e 

num conceito de marketing 

territorial que se verifica em 

muitos destinos turísticos de 

todo o mundo e que já tem 

alguns exemplos em Portugal, 

declara Francisco Jesus. Além 

da componente gráfica e 

visual, este logo é uma peça 

fundamental para a estratégia 

de afirmação e valorização e 

coesão territorial, que prescinde 

da referência à câmara 

municipal para que possa 

ser mais imediata e adotada 

por todos. Paralelamente, 

foi lançado um novo site de 

promoção turística (www.

visitsesimbra.pt), em quatro 

línguas – Português, Inglês, 

Francês e Espanhol –, mais 

apelativo e interessante, e 

que está focado no que há de 

mais valioso. Na mesma linha, 

foi disponibilizado um novo 

vídeo promocional, criada uma 

linha de merchandising ligada 

às tradições e à história, e 

inaugurada a loja Yes Sesimbra, 

com peças originais, e que, 

apesar de muito recente, está a 

ser um sucesso, prossegue. Este 

ano foram também reforçados 

os contactos com a associação 

Fórum Oceano, que reúne um 

conjunto de entidades ligadas 

ao mar, desde municípios a 

universidades. A participação 

num fórum tão diversificado 

para debater um tema comum, 

que é o mar, constitui, sem 

dúvida, uma oportunidade para 

Sesimbra, diz. O concelho tem 

uma ligação histórica muito 

forte ao mar, e a sua estratégia 

de crescimento económico 

centra-se neste recurso – 

tanto no setor da pesca, 

como no setor do turismo. 

Atualmente, Sesimbra tem 

um dos portos de pesca mais 

importantes do país e acolhe 

um conjunto de atividades 

marítimo-turísticas, das quais 

se destacam a náutica de 

recreio e o mergulho, que 

atraem anualmente milhares 

de praticantes. “Temos 

desenvolvido um trabalho 

relevante na preservação da 

história e das tradições ligadas 

ao mar e à pesca, de que são 

exemplo maior a abertura do 

Museu Marítimo de Sesimbra e 

a recuperação da Fortaleza de 

Santiago”, destaca.

A possibilidade de integrar 

a associação Fórum Oceano 

permitirá aprofundar 

conhecimentos, partilhar 

ideias, conhecer casos de 

sucesso e de referência que 

serão fundamentais para o 

desenvolvimento de Sesimbra, 

tanto como destino turístico 

como porto de pesca. Esta 

participação permitirá também 

avançar com a certificação 

de Sesimbra como estação 

náutica, modelo que parte da 

oferta associada aos recursos 

marítimos e a integra, com um 

conjunto de produtos turísticos, 

acrescentando-lhe valor, 

conclui.

Lançamento da marca Sesimbra 
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em particular para as pessoas com 

deficiência. No entanto, o trabalho 

feito na promoção e valorização do 

território e do mar, da pesca e tra-

dições associadas a esta atividade, 

da nossa gastronomia, celebrando 

aquele que muitos chefes de cozi-

nha consideram o melhor peixe do 

mundo, das atividades marítimo-tu-

rísticas, que têm tido um enorme 

incremento no património e na na-

tureza, com destaque para a Serra 

da Arrábida, em estreita articulação 

com os três municípios da Arrábida 

– Sesimbra, Setúbal e Palmela – e 

em colaboração com a Associação 

de Municípios da Região de Setú-

bal e com a Entidade Regional de 

Turismo de Lisboa e Vale do Tejo, 

têm transformado a imagem de 

um destino de sol e praia. Hoje, Se-

simbra apresenta uma oferta muito 

mais vasta, e de qualidade, o que 

lhe permite receber turistas durante 

Questionado sobre qual é o 

perfil do turista que visita a 

vila e o que procura, Francisco 

Jesus afirma que, tendo em 

conta os dados dos últimos 

anos referentes às estadias 

nas unidades hoteleiras, 

verifica-se que os turistas 

estrangeiros estão em maioria, 

porém com um crescimento 

menos acentuado em relação 

aos nacionais. No último ano, 

prossegue, o mercado interno 

representou perto de 77 500 

dormidas, um crescimento 

de 14% em relação a 2016, 

enquanto o mercado externo 

foi responsável por 99 500 

dormidas, mais 10 % do que 

no ano transato. Por países, 

destacam-se os espanhóis, com 

quase 17 500 dormidas (mais 

14% do que em 2016), os 

alemães, com perto de 16 500 

(mais 3 %), e os franceses, com 

10 400 (o maior crescimento, 

com 23%). Salientam-se ainda 

as 5.900 dormidas de cidadãos 

suecos, uma subida de 5% 

relativamente a 2016.

Turistas estrangeiros em maioria 

PROMOVER  
E VALORIZAR O 
TERRITÓRIO E O MAR

Em seu entender, quais são os 

principais fatores que permitem 

atrair até ao concelho os turistas 

estrangeiros que entram, natu-

ralmente, por Lisboa?

Durante muitos anos Sesimbra foi 

quase exclusivamente sinónimo de 

sol e praia. Atualmente, continua-

mos a ter excelentes praias, reco-

nhecidas todos os anos com vários 

galardões, o que muito nos orgulha. 

Lembro, a este propósito, que uma 

das primeiras bandeiras azuis has-

teadas no nosso país foi na Praia 

da Califórnia (em 1987), em Se-

simbra, e que em 2017, a Praia do 

Ouro conquistou o prémio de praia 

mais acessível de Portugal, fruto 

do trabalho que temos desenvol-

vido no campo das acessibilidades, 

Sesimbra no seu interior, têm sido 

contributos importantes para refor-

çar estes números. O Castelo de Se-

simbra recebe, em média, 180 mil 

visitantes por ano, e o Santuário do 

Cabo Espichel, apesar de ainda não 

estar totalmente requalificado, é um 

local por onde passam também mi-

lhares de visitantes. Estes três exem-

plos demonstram a importância da 

valorização do património e da sua 

integração na estratégia de desen-

volvimento turístico e de inversão 

da sazonalidade. Saliente-se que em 

relação ao Cabo Espichel, a sua plena 

requalificação, que terá uma compo-

nente turística muito forte, embora 

mantendo sempre a religiosidade do 

local, será muito relevante para de-

senvolver toda a costa ocidental do 

concelho, que se desenvolve no eixo 

Espichel-Lagoa, passando pela praia 

do Meco, sempre com paisagens de 

enorme beleza. 

Em que medida é que a requa-

lificação do território vai contri-

buir para aumentar a atrativida-

de de Sesimbra a nível turístico?

Tal como já referi, o investimento 

que fizemos e temos previsto fazer 

no património foi, naturalmente, 

muito importante para a preservação 

da nossa história e memória coletiva, 

mas foi também uma aposta certeira 

ao nível do turismo. Os dados que 

temos disponíveis apontam para um 

número muito elevado de visitantes 

ao património do município. A Forta-

leza de Santiago é presença quase 

obrigatória nos roteiros de milhares 

de turistas e visitantes que passam 

pela vila de Sesimbra todos os anos. 

A programação cultural regular, a 

instalação do Museu Marítimo de 

Sesimbra, do Posto de Turismo, de 

uma cafetaria com esplanada virada 

para a Baía e, mais recentemente, 

da loja de merchandising oficial de 
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Queremos que o 
desenvolvimento 
do turismo seja 
uma mais-valia 
em termos 
económicos para 
o concelho, que 
permita a criação 
de emprego 
qualificado

praticamente todo o ano. Atualmen-

te, um turista que chega a Lisboa está 

a pouco mais de 30 minutos de uma 

vila onde pode ter a experiência de 

puxar à mão as redes da Arte Xávega, 

degustar, a escassos metros do mar, 

peixe assado e marisco da nossa cos-

ta, remar numa canoa pelas peque-

nas enseadas desertas, envoltas em 

histórias de pescadores e de piratas, 

praticar birdwatching numa das cinco 

zonas mais importantes da Europa 

para a nidificação de aves, fazer mer-

gulho nalguns dos mais belos spots 

do nosso país, provar produtos locais 

genuínos, diretamente do produtor, 

visitar o último dos castelos portu-

gueses à beira mar que mantém a 

traça medieval, observar a escarpa 

calcária mais alta do continente eu-

ropeu, na Serra do Risco, cordilheira 

da Arrábida, caminhar por uma costa 

de mais de 40 Kms, onde se incluem 

praias como o Ribeiro de Cavalo, o 

Meco, a Foz ou a Lagoa de Albufei-

ra, ou assistir no Cabo Espichel a um 

magnífico pôr-do-sol. 

Como se carateriza a oferta hote-

leira de Sesimbra?

Sesimbra tem, atualmente, a segun-

da maior oferta hoteleira da penín-

sula, a seguir a Setúbal, com quatro 

hotéis de quatro estrelas, três na vila 

e um a caminho do Cabo Espichel e 

do Meco. Todos eles apresentam ta-

xas de ocupação muito elevadas, não 

apenas na época alta. Os dados refe-

rentes a estas unidades nos últimos 

anos são bastante animadores, pelo 

aumento da procura, mas sobretudo 

porque esse aumento se dá também 

nos meses considerados “época bai-

xa”. De janeiro a dezembro de 2017 

foram registadas mais de 177 mil 

dormidas nestes estabelecimentos 

hoteleiros, que representam 70% 

da sua oferta. Este número cons-

titui um crescimento de 11% em 

relação a igual período de 2016, 

quando foram contabilizadas cerca 

de 159 mil dormidas. Aqui, há a 

salientar um crescimento de 14% 

nas dormidas de portugueses e de 

10% dos estrangeiros. Por nacio-

nalidades, além dos portugueses, 

que representam perto de 44% do 

total, importa destacar o aumento 

em relação aos turistas franceses 

e espanhóis, que cresceram 23 e 

14%, respetivamente. O merca-

do alemão, o segundo maior em 

dormidas de estrangeiros, atrás 

de Espanha, também cresceu 

3%. Depois, há um conjunto de 

projetos hoteleiros em curso na 

envolvente à vila, para recuperar 

unidades hoteleiras desativadas 

há alguns anos, como as Villas de 

Sesimbra, edifício com excelente 

enquadramento e condições, que 

estava abandonado há vários anos, 

e que está a ser recuperado pelo 

grupo ACCOR. Outro exemplo é o 

Sesimbra Shell, na primeira linha 

de mar, que ficou inacabado de-

pois da falência do empreende-

dor e que foi agora adquirido pelo 

Grupo Turim. Na encosta poente, 

existe um edifício com cerca de 

200 apartamentos para o qual se 

perspetiva uma operação turísti-

ca a breve prazo. Em todos estes 

casos, estamos perante uma mais-

-valia, não apenas em termos de 

turismo, pois reforçam e qualificam 

a oferta, mas também em termos 

de reabilitação, ordenamento urba-

no e paisagístico. Estamos ainda a 

avaliar alguns projetos de grupos 

internacionais muito interessantes, 

para a costa ocidental do concelho, 

com forte componente ecológica, 

e que poderão contribuir para que, 

em termos europeus, Sesimbra se 

destaque na rota do turismo sus-

tentável e de natureza. Refira-se 

ainda o crescimento do alojamento 

local, que atualmente está acima 

das cinco centenas, grande parte 

do qual com excelentes condições. 

Que modelo preconiza para di-

minuir a sazonalidade?

Há cerca de uma década, o turismo 

em Sesimbra acontecia, essencial-©
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mente, no período de verão, com 

um “pico” em fevereiro, devido ao 

Carnaval, o que era insuficiente para 

alicerçar um setor económico forte. 

Para inverter esta sazonalidade, fo-

ram implementadas medidas que 

têm estado a dar resultados, levando 

a que hoje o turismo se desenvolva 

durante todo o ano, com acréscimo 

natural no período de verão. Esta 

estratégia passou pela aposta em 

atividades marítimo-turísticas, como 

o mergulho, que foi durante alguns 

anos a “bandeira” de Sesimbra em 

vários certames de promoção do 

território, a divulgação de propos-

tas relacionadas com a natureza e 

com a Serra da Arrábida, o reforço 

da programação cultural fora do pe-

ríodo de verão, com a organização 

de festivais temáticos, a criação de 

eventos gastronómicos, a aposta no 

Réveillon de Sesimbra, que transfor-

mou esta altura do ano num ponto 

alto da procura, e a valorização do 

peixe de Sesimbra com a campa-

nha “Sesimbra é Peixe”. A juntar a 

estes aspetos, foram desenvolvidos 

investimentos muito importantes no 

património, espaço público e zonas 

balneares, que nos tornaram num 

destino muito mais atrativo. Em 

complemento ao trabalho realizado 

pela autarquia, os empresários da 

área do turismo souberam explorar 

todos os recursos disponíveis para 

desenvolver e consolidar os seus ne-

gócios. Hoje, o fenómeno de sazo-

nalidade não está tão presente, mas 

estamos conscientes de que, para se 

manter e continuar a evoluir positi-

vamente, é necessário continuar a 

fazer um trabalho em várias frentes, 

que passa pela comunicação, pelas 

novas tecnologias, pelo marketing 

territorial e pela implementação de 

novos modelos de desenvolvimento 

integrado. 

Em termos de acessibilidades, 

Francisco Jesus recorda que 

a vila de Sesimbra, o maior 

polo de atratividade turística 

do concelho, tem dois acessos 

rodoviários principais:  a Estrada 

Nacional 378, que serve 

quem chega de Lisboa, ou de 

Espanha, pela A2, e a Estrada 

Nacional 379, que liga Sesimbra 

a Azeitão e a Setúbal. O acesso 

à costa ocidental é feito pela 

Nacional 377, que passa pela 

Lagoa de Albufeira e por 

Alfarim, com ligação às praias 

do Meco e ao Cabo Espichel. 

“A grande lacuna de Sesimbra 

continua a ser a variante ao 

Porto de Abrigo, obra que, 

apesar de ser reivindicada 

há muito pela população e 

pela câmara municipal, e 

de já ter estado consagrada 

em PIDDAC e inscrita no 

conjunto de Infraestruturas de 

Elevado Valor Acrescentado, 

ainda não saiu do papel”, 

salienta. Esta via liga o Porto 

de Abrigo à Carrasqueira, 

na EN378, e é fundamental 

para o desenvolvimento 

económico do concelho e 

da área metropolitana, em 

virtude do Porto de Pesca de 

Sesimbra ser um dos mais 

importantes do país, ocupando 

há vários anos consecutivos, 

os primeiros lugares em 

quantidades descarregadas e 

em valor. A par da pesca, há 

todo um conjunto de atividades 

ligadas a este setor que 

beneficiariam com a construção 

desta infraestrutura, e que não 

podem ser ignoradas, pela 

importância que têm no plano 

local, regional e até nacional.

“Se às atividades relacionadas 

com a pesca juntarmos 

todas as outras relacionadas 

com a economia do mar, 

particularmente o setor da 

náutica de recreio, que atrai 

milhares de visitantes ao longo 

de todo o ano, e sabendo que 

Sesimbra é um dos grandes 

spots de mergulho do país, é 

ainda mais evidente a urgência 

da construção desta via”, 

conclui.

À espera da variante ao Porto de Abrigo 

GASTRONOMIA É 
UM DOS GRANDES 
ATRATIVOS

A gastronomia é um dos fatores 

de atratividade de Sesimbra. 

Como se carateriza? 

A gastronomia sesimbrense, que, tal 

como já referi, tem por base aque-

le que é considerado por muitos o 

melhor peixe do mundo, e é, sem 

dúvida, um dos grandes atrativos 

do concelho. Nos últimos anos tem 

sido feita uma aposta muito forte 

neste campo, com a dinamização 

de várias atividades de promoção 

do pescado. Pretendemos, com isso, 

criar uma ligação entre a pesca e 

o setor da hotelaria e restauração, 

como é o caso das quinzenas e 

semanas gastronómicas do peixe-

-espada-preto, a principal espécie 

capturada pela frota sesimbrense, 

da cavala, ou do espadarte. Estas 

ações têm permitido divulgar o 

pescado capturado pela nossa fro-

ta, aumentando a sua procura. Em 

resposta, os restaurantes passaram 

a incluí-las na sua ementa. Conse-

guiu-se assim um ciclo de valor. Os 

produtos tradicionais do campo são, 

atualmente, muito procurados por 

quem nos visita. A câmara munici-

pal tem dado um apoio importante 

aos produtores, com a organização 

de feiras e de uma venda semanal, 

o que tem contribuído para a manu-

tenção de uma série de atividades 

e para o surgimento de novos ne-

gócios. A farinha torrada, doce tradi-

cional do concelho, muito associada 

aos pescadores, a maçã camoesa 

ou o pão caseiro de Sesimbra cozi-

do em forno a lenha são três dos 

produtos que a autarquia registou e 

promoveu, e que hoje podem ser 

encontrados na maioria dos estabe-

lecimentos do concelho. 

Como tem evoluído o projeto 

“Sesimbra é Peixe”?

O projeto “Sesimbra é Peixe” en-

quadrou-se exatamente nesta es-

tratégia de valorização do pescado 

de Sesimbra e da gastronomia local, 

que passou a ser um produto turís-

tico de excelência, e um dos fatores 

de inversão da sazonalidade mais 

forte e eficaz. A campanha ligou a 

pesca, atividade tradicional, ao tu-

rismo, tanto por via dos restauran-

tes, que começaram a ter nas suas 

cartas a referência ao peixe de Se-

simbra, e a apresentar pratos com 

espécies que muitas vezes eram 

colocadas em segundo plano, como 

a cavala, o polvo ou o peixe-espa-

da-preto. A campanha originou um 

conjunto de ações como visitas à 

lota ou elementos de arte de rua. 

Teve também o mérito de despertar 

a população para a importância do 

peixe e da pesca para o concelho. 

No âmbito desta campanha houve 

um trabalho notável por parte da 

comunidade educativa, que levou 

a que os mais novos hoje se inte-

ressem muito mais pelo mar e pela 

pesca, e conheçam as principais 

espécies da nossa terra. A intenção 

é prosseguir com esta “marca”, as-

sociada a um grande evento anual 

que pretendemos criar e consolidar, 

ligado ao mar, ao peixe, à pesca e 

à gastronomia, que acontecerá em 

maio, mês em que existem diversos 

momentos ligados a esta temática, 

para além do nosso feriado munici-

pal e do dia do pescador. 

PRAIA E DESPORTOS 
NÁUTICOS 

A oferta de sol e mar inclui uma 

grande diversidade de praias. O 

que podemos esperar em ter-

mos de desenvolvimento?

Apesar de todo o trabalho que te-

mos feito para inverter o turismo as-

sociado ao sol e mar, Sesimbra tem 

algumas das mais bonitas praias do 

país, que, tal como disse atrás, mui-

to nos orgulham, e será sempre um 

destino de praia. Temos essa noção, 

e investimos muito nas zonas bal-

neares, procedendo à limpeza dos 

areais durante todo o ano, algo que 

muitas pessoas desconhecem, in-

vestindo em infraestruturas e infor-

mação, acessos e estacionamento. 

Esta aposta tem-se traduzido em 

quatro bandeiras azuis nas principais 

zonas balneares do concelho, duas 

bandeiras Praia Acessível, e uma 

procura que continua a aumentar. 

Constitui uma oportunidade para a 

qualificação e o ordenamento do 

acesso à costa ocidental do conce-

lho, a margem de desenvolvimento 

existente no eixo Espichel-Lagoa, ao 
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tirar o melhor partido desta conjuntu-

ra favorável, entroncada em Lisboa, 

que nos tem permitido desenvol-

ver muito o município. No entanto, 

queremos assumir uma oferta dife-

renciada na Área Metropolitana de 

Lisboa e temos todas as condições 

para o fazer. Não pretendemos um 

turismo massificado, que nos desca-

raterize. Queremos preservar a nossa 

identidade, muito ligada ao mar e 

à pesca, prosseguir com o aumento 

dos níveis de bem-estar e de quali-

dade de vida, continuar a valorizar o 

nosso património, apostar no turismo 

sustentável, muito ligado à natureza, 

consolidar a tendência para uma in-

versão da sazonalidade que se tem 

verificado nos últimos anos e, por 

fim, mas não menos importante, 

queremos que o desenvolvimento 

do turismo seja uma mais-valia em 

termos económicos para o concelho, 

que permita a criação de emprego 

qualificado.

Ao afirmar que o trabalho de-

senvolvido através da partilha 

e da mobilização das gentes de 

Sesimbra permite pensar num 

futuro melhor, a que se refere 

concretamente?

Neste contexto, a partilha do traba-

lho que fazemos com a comunida-

de, e a criação de mecanismos de 

participação, é muito relevante, pois 

permite que quem vive em Sesim-

bra apreenda que o turismo é uma 

atividade económica importante 

para o desenvolvimento do conce-

lho, para criar um tecido empresarial 

forte e coeso, para aumentar o vo-

lume de negócios, tendo em vista o 

incremento de ofertas de emprego 

qualificado. Para isso é necessário 

que os munícipes sintam que o tra-

balho que tem estado a ser realiza-

do é feito a pensar neles. Penso que 

temos conseguido esse equilíbrio, e 

os níveis de qualidade de vida no 

concelho comprovam-no. 

Para terminar, como gostaria 

de deixar o concelho no final do 

mandato, nomeadamente no 

que concerne o impacto do turis-

mo na economia local?

Em primeiro lugar, gostaria de dei-

xar concluída, ou pelo menos bem 

encaminhada, a recuperação do 

nível do turismo sustentável e da 

promoção do desporto de natureza.

E qual é a relevância dos despor-

tos náuticos? 

O mar é um elemento essencial 

para a nossa estratégia de desen-

volvimento turístico, e as atividades 

náuticas têm, neste campo, um pa-

pel fundamental, tanto ao nível da 

atração de grandes eventos, que 

juntam centenas de praticantes, 

como da ligação dos nossos jovens 

ao mar através de associações locais 

e do próprio Centro Municipal de 

Atividades Náuticas, na Lagoa de Al-

bufeira, onde os mais novos dão os 

primeiros passos nestes desportos, 

e têm o primeiro contacto com uma 

cultura “de mar”, que consideramos 

essencial para o futuro de um 

destino como Sesimbra. Realço que 

tanto o desporto náutico, como o 

desporto de natureza e aventura, 

desenvolvido na Serra da Arrábida, 

e também aquelas modalidades 

que cruzam estes dois elementos, 

como é o caso do coasteering, em 

que Sesimbra foi destino pioneiro 

em Portugal, têm tido um enorme 

incremento no concelho e são fato-

res fortes de inversão de sazonalida-

de. Sesimbra tem condições ótimas 

para desenvolver todas estas ativi-

dades e há um conjunto de agentes 

económicos que tem apostado mui-

to nesta oferta, facto que importa 

salientar. Em terra, o BTT, o trail, a 

escalada e as caminhadas têm cada 

vez mais procura, e, neste momen-

to, os três municípios da Arrábida – 

Sesimbra, Palmela e Setúbal – estão 

a desenvolver um conjunto de tri-

lhos, devidamente sinalizados, para 

o usufruto da magnífica Arrábida. No 

mar, o mergulho é a atividade que 

tem mais expressão, com um gran-

de número de centros. Os fundos da 

nossa costa, entre o Cabo Espichel 

e a Arrábida, são considerados por 

muitos dos mais belos da Europa e 

atraem todas as semanas centenas 

de entusiastas de todo o país. Não 

será, por isso, alheio a este facto 

que Sesimbra tenha sido o cenário 

escolhido pela Federação Portugue-

sa de Atividades Subaquáticas para 

receber o Campeonato Nacional de 

Fotografia Subaquática, em 2018. 

Atividades como a vela, a canoa-

gem, o surf, bodyboard, skimming, 

kitesurf windsurf, ou o mais recen-

te stand up paddle têm na costa 

do concelho condições ótimas para 

a sua prática, o que se reflete na 

escolha para realização de grandes 

eventos de mar, como o Europeu de 

juniores em vela, classes 420/470, 

que decorre também este verão ao 

largo da vila. 

LISBOA ALAVANCA  
O CRESCIMENTO

Como vê o crescimento da Re-

gião de Lisboa enquanto destino 

turístico e quais considera serem 

os principais desafios?

Estamos enquadrados numa região 

com um conjunto de recursos turís-

ticos muito forte, que está a viver 

um grande incremento do turismo 

alavancado pela cidade de Lisboa, 

hoje um destino de nível mundial, 

que recebe milhares de turistas por 

dia. É uma realidade à qual não po-

demos ficar alheios e que cria novos 

desafios e oportunidades para os 

municípios da região. No caso de Se-

simbra, queremos estar integrados e 
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Santuário do Cabo Espichel e de 

toda a zona envolvente. Além de 

ser um lugar mágico e muito espe-

cial para os sesimbrenses, vai ser, 

sem dúvida, um polo de desenvol-

vimento muito importante para o 

concelho e para a região.

Em segundo lugar, gostava de ver 

consolidados quatro grandes even-

tos que sejam, ao mesmo tempo, 

quatro produtos turísticos de refe-

rência na Área Metropolitana de 

Lisboa e quatro momentos altos na 

procura do destino Sesimbra fora do 

período de verão. Dois deles já es-

tão nesse caminho: O Réveillon de 

Sesimbra, que há uma década não 

existia e hoje é um ponto alto da 

procura turística, e o Carnaval de Se-

simbra, que atrai público de todo o 

país e do estrangeiro, que cada vez 

mais opta por ficar em Sesimbra por 

vários dias. Os outros dois grandes 

eventos são a Temporada de Músi-

ca da Casa de Ópera do Cabo Espi-

chel, festival de música clássica que 

se desenvolve no início da prima-

vera e tem tido uma enorme pro-

cura por parte do público, e o fes-

tival Sesimbra é Peixe, dedicado ao 

mar, à pesca e à gastronomia, em 

maio. Coloco, por último, a criação 

de uma estrutura local que reúna 

todas as entidades e operadores do 

concelho ligados ao turismo, entre 

os quais a câmara municipal. Uma 

estrutura local que tenha capacida-

de para avançar com um conjunto 

de ações indispensáveis para se 

prosseguir a estratégia de afirma-

ção de Sesimbra numa perspetiva 

integrada e participada. Refiro-me, 

por exemplo, à criação de meca-

nismos de interligação dos nossos 

produtos turísticos, do desenvol-

vimento de novos instrumentos 

de comunicação, quer físicos, quer 

digitais, ou de captação de investi-

mento e de projetos emergentes e 

em rede, que nos conferem visibili-

dade e notoriedade. O surgimento 

de uma estrutura deste género, que 

já existe noutros destinos em Portu-

gal, é, sem dúvida, um passo para 

consolidar todo o trabalho levado a 

cabo até aqui, tanto pela câmara 

municipal como pelo tecido econó-

mico, pelas associações e demais 

parceiros.

A programação cultural tem 

sido um dos elementos da 

estratégia de inversão da 

sazonalidade e, para isso, 

as principais propostas 

concentram-se na designada 

época baixa do turismo, explica 

Francisco Jesus. Durante o 

verão, a programação cultural 

centra-se sobretudo na 

Fortaleza de Santiago e em 

animações de rua. No final do 

verão haverá mais um Aqui Há 

Jazz!, festival que reúne todos 

os anos alguns dos melhores 

músicos de jazz nacionais e, em 

outubro, terá início a temporada 

de 2018/2019 do Cineteatro 

Municipal com a fadista 

Carminho, a que se seguem 

outros grandes nomes como 

Tiago Bettencourt, Sara Tavares 

ou Fernando Tordo, adianta. Na 

primavera de 2019, nota para a 

Temporada de Música da Casa 

de Ópera do Cabo Espichel, 

inspirada na antiga Casa de 

Ópera que existiu no Santuário 

do Cabo. Trata-se de um 

programa de música clássica, 

que se desenvolve há mais de 

uma década em vários pontos 

do concelho, com destaque para 

o património, que conquistou 

um público fiel, que tem 

aumentado, comprovando 

o interesse que há por este 

género musical. Noutro registo 

destaque para o Réveillon, com 

um espetáculo piromusical que 

em poucos anos se transformou 

num ponto alto do turismo e, 

claro, o famoso Carnaval de 

Sesimbra, uma manifestação 

cultural muito enraizada na 

comunidade sesimbrense, que 

é, inquestionavelmente, um 

dos grandes momentos para 

o turismo no concelho, refere 

ainda.

Para inverter a sazonalidade

Queremos estar 
integrados e tirar 
o melhor partido 
desta conjuntura 
favorável, 
entroncada em 
Lisboa, que nos 
tem permitido 
desenvolver muito 
o município. No 
entanto, queremos 
assumir uma oferta 
diferenciada na 
Área Metropolitana 
de Lisboa e temos 
todas as condições 
para o fazer
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1. RESTAURANTES COM 
ESTRELAS MICHELIN
O primeiro motivo referido pelo jornalista Hugh 

Morris, autor do artigo do The Telegraph, são os 

“ótimos restaurantes” de Lisboa… e as suas es-

trelas Michelin. Atualmente, existem sete esta-

belecimentos com estrelas Michelin – o Belcan-

to, que conta com duas estrelas, o Fortaleza do 

Guincho, o LAB Sintra, o Alma, o Eleven, o Loco, 

e o Feitoria, todos com uma estrela.

2. UMA DAS CIDADES MAIS 
ANTIGAS DO MUNDO
Numa perspetiva histórica, Lisboa tem centenas 

de anos a mais do que cidades como Londres, 

Roma e Paris. Quem o diz é o jornal britânico, 

que considera a capital portuguesa “um verda-

deiro banquete para os visitantes famintos de 

história”. É possível sentir-se a sua antiguidade 

em todos os cantos da cidade, “especialmente 

no Bairro de Alfada”, refere o artigo.

3. NÍVEL DE VIDA
Hugh Morris considera que Portugal tem um custo 

de vida “notoriamente bom em comparação com 

os seus vizinhos europeus”. O jornalista baseia-se 

num estudo realizado pelo Post Office Travel Mo-

ney, que apresenta Lisboa como a nona cidade 

mais barata para passar um fim de semana na 

Europa. Assim, o custo médio de um fim de se-

mana na cidade, para duas pessoas, fica por 208 

libras (aproximadamente 235 euros). Neste valor, 

estão incluídas despesas com alojamento num 

hotel de três estrelas (duas noites), uma refei-

ção para duas pessoas, mas também outros itens 

considerados indispensáveis nas férias, como o 

café, uma visita turística e um cartão para usar 

nos transportes da cidade durante 48 horas. 

4. CERVEJA BARATA
Na mesma onda, o jornalista destaca o facto de 

uma cerveja custar apenas 2 euros, nos restau-

rantes e cafés lisboetas. Apresentando também 

uma curiosidade (principalmente para os britâ-

nicos): Lisboa foi a primeira cidade do mundo a 

importar a cerveja Guiness do Reino Unido. 

THE TELEGRAPH

23 MOTIVOS QUE ELEVAM  
A POPULARIDADE DE LISBOA
Lisboa subiu 10 posições na categoria Melhores Cidades do 
Mundo, em 2017, no Telegraph Travel Awards, votado por mais 
de 90 mil leitores, passando a ocupar o 16.º lugar. O jornal 
britânico The Telegraph decidiu falar sobre o porquê de a capital 
portuguesa se ter tornado tão popular e reuniu 23 razões, num 
só artigo, para justificá-lo.

5. VINHO DO PORTO
“É um pouco mais caro, mas é bom olhar”, pode 

ler-se no artigo, relativamente ao vinho do Por-

to, que é “abundante na cidade”. Para quem não 

gosta de vinho, o jornal diz que se pode dedi-

car a observar as garrafas com 100 anos e com 

os rótulos desgastados, mas também as novas 

edições – já deste milénio, rotuladas num estilo 

stencil.

6. UMA PAIXÃO PELA 
DESCOBERTA
O orgulho que Lisboa apresenta relativamente 

ao seu papel na Era dos Descobrimentos – na 

qual era o ponto de partida para dezenas de 

viagens exploratórias para todos os pontos do 

globo – é também apontado pelo jornalista do 

The Telegraph. Neste sentido, não é esquecida 

a menção ao Padrão dos Descobrimentos, “um 

grande monumento na a margem norte do Tejo” 

que “apresenta estátuas de primeiros navegan-

tes a espreitar para o mar, liderados por Henri-

que, o Navegador”.

7. ELÉTRICOS EM AÇÃO
A cidade mantém os seus elétricos centenários, 

que há muitos anos percorrem as ruas estreitas. 

“Basta vê-los rodopiar alegremente, enquanto 

as trilhas de metal cortadas em ruas sinuosas de 

paralelos são exemplares do caráter nostálgico 

de Lisboa.”

8. OPORTUNIDADE DE DORMIR 
NUM PALÁCIO
É dentro das muralhas do Castelo de São Jorge, 

que se situa um notável palácio de 1449: o Palácio 

Belmonte. Outrora foi uma residência nobre, mas 

“agora é um museu vivo, acessível apenas para os 

hóspedes em uma das 10 suítes de luxo que ofe-

rece, com vista para as melhores vistas da cidade”.

9. LIVRARIAS PITORESCAS
Lisboa tem a livraria mais antiga do mundo, mas 

também uma das mais pequenas. A Bertrand, 

no Chiado, detém o Record Mundial do Guinness 

como sendo a mais antiga do mundo, já a Livra-

ria do Simão tem pouco mais de quatro metros 

quadrados e consegue “como por magia” ter 

cerca de quatro mil livros.

10. BARES COM MESAS 
SAGRADAS
Neste caso, o exemplo recai sobre o Martinho 

da Arcada, um dos mais antigos cafés da cidade, 

que era o favorito de Fernando Pessoa. O poeta 

português morreu em 1935, mas a mesa que 

costuma ocupar mantém-se conservada no es-

paço, desde então.

11. O ELEVADOR DE SANTA 
JUSTA
O elevador do Carmo – ou de Santa Justa –, si-

tuado no final da Rua de Santa Justa, cuja cons-

trução data de 1902, é o único elevador vertical 

convencional da cidade e é uma atração para 

os visitantes.

12. BONS ENCHIDOS
O jornalista elogia o fumeiro português e fala 

do mercado da Praça da Figueira, repleto de 

“barracas de comida que enchem o ar com os 

aromas de chouriço, farinheira, linguiça fumada 

e alheira”.
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que “quase todas as ruas proporcionam vistas 

imensamente satisfatórias sobre a cidade, en-

quanto ela escorrega em direção ao rio”. 

19. BARES COM VISTA
A capital portuguesa está repleta de rooftops 

que proporcionam vistas fantásticas sobre a ci-

dade. Aqui, o jornal destaca um, que se situa 

num parque de estacionamento, no Bairro Alto: 

o Park. 

20. O SOL DE LISBOA
Lisboa tem “mais sol do que qualquer outro 

lugar da Europa”. Embora este motivo apareça 

em 20.º lugar, o jornalista reconhece que talvez 

devesse ter mencionado isso logo no início, pois 

a cidade tem, em média, 2 799 horas de sol 

por ano.

21. PRAIAS
Neste ponto, o jornalista recorre a um especialis-

ta em destinos de viagem, Guyan Mitra, que diz 

o seguinte sobre as praias de Lisboa: “A apenas 

30 minutos de carro do centro da cidade, trechos 

selvagens como Guincho, Adraga e Grande es-

tendem-se ao redor da costa”.

22. SINTRA: UMA VIAGEM DE 
UM DIA
A possibilidade de conhecer Sintra, a vila “mon-

tanhosa aristocrática” que guarda “palácios de 

contos de fadas, jardins florais bem cuidados e 

florestas selvagens”, é uma mais-valia, segundo 

o The Telegraph, sendo que há comboios para 

Sintra com frequência.

23. UM AEROPORTO BEM 
SITUADO
A localização do aeroporto Humberto Delgado é 

também um ponto a favor de uma visita à ca-

pital portuguesa, pois está a apenas 6,2 km do 

centro da cidade.

13. UMA LIGAÇÃO AO BRASIL
Para o The Telegraph, Lisboa “ama o Brasil” e a 

prova disso passa pela existência da estátua do 

Cristo Rei, na margem sul do Tejo.

14. PASTÉIS DE BELÉM
As filas para provar os Pastéis de Belém, em 

Belém, estendem-se muitas vezes ao longo da 

calçada, pois estes doces “ricos e perfeitamente 

crocantes” são famosos mundialmente. 

15. MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS 
E TORRE DE BELÉM
Em Belém, também se pode aproveitar para vi-

sitar “um belo mosteiro gótico construído com 

riquezas marítimas”, e a Torre de Belém, am-

bos Património Mundial da Unesco, refere Hugh 

Morris.

16. ARTE DE RUA
Os murais de arte – com graffiti – estão espa-

lhados por toda a cidade e inspiram passeios 

pela arte de rua. Embora reconheça que se vê 

exemplos de graffiti em quase todos os locais de 

Lisboa, o jornalista do The Telegraph menciona 

a Calçada da Glória, uma das mais íngremes da 

capital, como um dos melhores sítios.

17. UMA PONTE INCRÍVEL
Construída há 20 anos, a Ponte Vasco da Gama, 

além da sua beleza, detém o título de ponte 

mais longa da Europa, com 12,3 quilómetros.

18. A CIDADE DAS SETE 
COLINAS
O facto de Lisboa ter sido construída ao longo de 

sete colinas, significa, segundo o autor do artigo, 
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Reza a história que, em 1760, a princesa her-

deira D. Maria Francisca, futura rainha D. Maria 

I, fez um voto no dia do seu casamento de que, 

no caso de ter um filho varão, construiria um 

convento para as religiosas Carmelitas Descal-

ças. O desejo realizou-se em 1761, com o nas-

cimento do filho – D. José I, que viria a falecer 

cedo. Assim, em 1777, após a morte do filho, 

D. Maria I escolheu o local para a construção da 

basílica. Na altura, o local era conhecido por Ca-

sal da Estrela, propriedade da Casa do Infantado. 

A basílica foi projetada por Mateus Vicente de 

Oliveira, tendo a planta do edifício sido aprova-

da em 1779. Contudo, em 1785, com a morte 

do arquiteto, foi Reinaldo Manuel quem assumiu 

o projeto. Este introduziu algumas alterações, 

como a elevação da cúpula – semelhante à que 

projetou para a Igreja da Memória, localizada 

BASÍLICA DA ESTRELA 

O PANTEÃO QUE NASCEU  
DE UMA PROMESSA

A Basílica da Estrela, situada na Praça da Estrela, em 
Lisboa, é por muitos considerada o monumento do século 
XVIII mais importante da cidade. O edifício, cuja construção 
surgiu de uma promessa feita pela rainha D. Maria I, cruza 
arquitetura religiosa, barroca e neoclássica.

na Ajuda – e das torres laterais, e a modificação 

do perfil do frontão da fachada – adornada com 

estatuária da escola de Machado de Castro, pro-

movendo a ideia de diálogo entre o edifício e a 

cidade. Assim, de uma igreja que, inicialmente, 

se apresentava simples e sóbria, resultou um 

edifício elaborado e ornamentado, à semelhan-

ça do Convento de Mafra.

Em 15 de novembro de 1789, foi a sagração 

da Basílica – a primeira a ser consagrada com o 

título de Sagrado Coração de Jesus –, cujas ceri-

mónias duraram cinco dias.

ARQUITETURA RELIGIOSA, 
BARROCA E NEOCLÁSSICA

São vários os estilos que adornam a Basílica da 

Estrela, na qual se podem encontrar represen-

tados elementos barrocos e neoclássicos, de 

acordo com a estética arquitetónica da escola 

de Mafra.

O mosteiro feminino da Ordem das Carmelitas 

Descalças tem uma planta retangular. A igreja 

basilical – considerada uma das mais brilhan-

tes realizações do barroco tardio, com inclusão 

de elementos já neoclássicos – é formada em 

cruz latina, com uma só nave de coro-alto, 

procedida de alpendre, transepto e capela-

-mor; esta última com duas sacristias, uma de 

cada lado, que comunicam através das ante-

câmaras. O interior é revestido a calcário, de 

várias tonalidades, dando a forma de painéis 
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De uma igreja 
que, inicialmente, 
se apresentava 
simples e 
sóbria, resultou 
um edifício 
elaborado e 
ornamentado, 
à semelhança 
do Convento de 
Mafra

e elementos geométricos, que dinamizam a 

frieza do muro.

Por sua vez, os claustros são quadrangulares, de 

dois andares, possuindo, em cada ala, cinco ar-

cadas no piso térreo, com acesso pela zona cen-

tral; havendo outros vãos no andar de cima. No 

centro existe uma fonte decorada e, em torno 

dos claustros, organizam-se as várias salas des-

tinadas à vida comunitária, como o refeitório e a 

Sala do Conselho.

As salas são decoradas por silhares de azulejo 

rococó e neoclássico, de composição figurativa 

e ornamental. Em alguns aposentos, há estuque 

com relevo – branco sobre fundos de tons sua-

ves –, com decoração fitomórfica neoclássica e 

com aspeto de mármore. Não faltam as pinturas 

murais, nas quais predominam as representa-

ções de momentos da vida de Cristo, de Santa 

Teresa, e alegorias.

Feito pela mão do escultor Machado de Castro, 

e executado a pedido da rainha D. Maria I, o 

presépio barroco, um dos mais célebres pela sua 

monumental coleção – mais de 400 figuras –, é 

o primeiro a incluir a adoração dos reis magos. 

Tido em grande consideração devido às suas 

dimensões e à qualidade das esculturas, o pre-

sépio, em terracota, tem algumas figuras sem 

pintura, revelando o barro vermelho com carác-

ter grotesco. Algumas peças são semelhantes às 

figuras do pintor Vieira Lusitano.

A OCUPAÇÃO POR SERVIÇOS 
PÚBLICOS

Em 1885, o Convento das Carmelitas Descalças 

foi ocupado por serviços públicos. Nesse ano, as 

dependências conventuais foram entregues à Fa-

zenda Nacional, para se proceder à instalação dos 

Serviços Geodésicos; que, posteriormente, foram 

ocupadas pelo Instituto Geográfico e Cadastral; e, 

mais tarde, pelo Instituto de Cartografia e Cadas-

tro que, em 1997, abandona as instalações, con-

tinuando a ocupar alguns espaços do convento.

O PANTEÃO DA FUNDADORA

A Basílica da Estrela, além de ter sido erguida por 

D. Maria I, tornou-se o panteão da rainha, sendo 

esta a única monarca da dinastia de Bragança 

que não foi sepultada no Mosteiro São Vicente 

de Fora – à exceção de D. Pedro, o imperador do 

Brasil, que se encontra sepultado em São Paulo. 

No convento, a fundadora tem uma ala nobre – 

destinada aos seus aposentos –, que obrigou ao 

desrespeito de determinados aspetos da regra 

carmelita, em função da finalidade e da mag-

nificência do conjunto. Daí surgiu uma mansão 

grandiosa, desproporcional ao poder económico 

das ocupantes, cujas celas tinham janelas para 

o exterior, ao contrário do recomendado pela 

referida regra.
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A minha primeira casa em Lisboa foi a Academia 

Militar, para os lados da Rua Gomes Freire, onde 

vivi sete anos. Entretanto, e após o longo curso 

universitário, fui viver para a na Rua do Jasmim nº 

18, 3.º, ao Príncipe Real, na casa onde, segundo 

reza a história, teria vivido o Alexandre O’Neill. Era 

um terceiro andar amansardado, amplo, com vista 

para o rio, de onde curiosamente pude assistir à 

inauguração da Ponte 25 de Abril, em 1966. Está 

situada numa zona bem típica da cidade, com o 

apetecível jardim do Príncipe Real. Aí, mantinha, 

numa divisão, o meu atelier. Ficava mesmo à mão 

da “Gravura”, para os lados do Bairro Alto à traves-

sa Domingos Sequeira. 

Entretanto, parti para Angola, onde havia de per-

manecer sete anos e, no regresso, em Novembro 

de 1974, instalei-me com a família numa casa 

pombalina no Chiado, mais concretamente no 

Largo Rafael Bordalo Pinheiro 31, 3º. Casa que 

conservei durante 44 anos. Era uma casa muito 

ampla, onde o meu atelier ocupava duas divisões. 

Tinha uma luminosidade invulgar, serena. Pude 

instalar aí uma prensa de serigrafia e um labora-

tório fotográfico de apoio. Foi para mim, uma casa 

recheada de história e de histórias. Ficava à mão, 

sobretudo de estrangeiros, que me visitavam 

curiosos de ver a evolução da minha obra.

Entretanto e anos depois (1989), por necessidades 

funcionais da minha actividade artística, instalei o 

AS MINHAS CASAS LISBOETAS

meu atelier na Rua de Santiago, ao Castelo, antiga 

metalúrgica que me permitiu desenvolver com 

menor constrangimento o meu trabalho artístico. 

O Castelo era uma zona tipicamente lisboeta, era 

uma aldeia dentro da cidade. 

Porém, alargando o conceito, muitas foram as mi-

nhas casas “lisboetas”, que frequentei e frequento 

com assiduidade. Por exemplo, a Sociedade Na-

cional de Belas Artes, na Rua Barata Salgueiro, 

que frequentei durante décadas, convivendo com 

outros colegas, tendo mesmo sido presidente de 

direcção no mandato de 2012 a 2014. Casa de 

artistas, mais do que centenária, atravessou a his-

tória artística e política nacionais.

Depois o Grémio Literário, na Rua Ivens, de que, 

por gentileza dos demais, me fizeram sócio ho-

norário no lugar vago deixado pelo Almada. Ins-

tituição que tem Eça de Queiroz como patrono, 

que guarda uma excelente biblioteca e organiza 

conferências, concertos e outras actividades, cujo 

o prémio anual que tem o nome do patrono, tem 

sido uma escultura, em bronze, da minha lavra.

Quase ao lado, o Centro Nacional de Cultura, do 

qual sou também sócio efectivo, ali para a rua An-

tónio Maria Cardoso, local de convivência, com o 

seu café do Chiado, onde, ao longo de décadas, 

tem desenvolvido uma notável actividade cultu-

ral. Ainda por aquelas bandas, para lá do Príncipe 

Real, um pouco mais longe, o Jardim da Estrela, 

onde aos domingos era ponto de encontro habi-

tual com o José-Augusto França.

Mas voltemos ao Castelo e a Alfama, para pene-

trarmos na Feira da Ladra ao pé do Mosteiro de S. 

Vicente, feira curiosa onde, por entre trapos, ve-

lharias e tudo o mais, deambulo à procura de “re-

líquias” que irão fazer parte das minhas curiosida-

des e preencher os meus relicários e outras obras. 

Alargando mais o perímetro, outras são as minhas 

casas lisboetas, que desde que me conheço vou 

frequentando. Comecemos pelo Museu da Cida-

de, com os seus pavilhões branco e preto, onde 

tenho visto magnificas exposições: recordo, por 

exemplo, o brasileiro “Arthur Bispo do Rosário” 

(1909-1989).

Depois, mais abaixo, a Culturgest, onde são mos-

trados jovens e consagrados artistas, e quase ao 

lado a Fundação Gulbenkian, com a sua extraor-

dinária e internacional colecção antiga, e o mag-

nifico Rubens “Hélène Fourment com o chapéu 

de palha”, que só por si merece a visita, de tão 

extraordinária pintura ela é e que me inspirou para 

a série que tem o seu nome.

Depois, descendo a Avenida da Liberdade e de 

novo subindo o Chiado, temos o Museu de Arte 

Contemporânea, onde recentemente vi uma ex-

celente exposição do Amadeu de Souza Cardoso. 

E mais para dentro, junto ao rio, o Museu de Arte 

Antiga, o mais importante museu português, onde 

Durer, Bosch e Nuno Gonçalves mostram as suas 

pinturas magníficas.

Ainda na zona, o Museu do Oriente com a mag-

nífica colecção de artefactos asiáticos, conhecidos 

por colecção Kwok On, e onde realizei recente-

mente a exposição “Um Museu do Outro Mundo”. 

E não muito longe o Centro Científico e Cultural de 

Macau, na rua da Junqueira, com uma magnífica 

colecção de arte chinesa que vai desde o neolítico 

até ao século XX, onde em 2011 mostrei a minha 

colecção de Jades e Bronzes da China Antiga.

Finalmente a caminho de Belém, o Mosteiro dos 

Jerónimos magnífico, esplendoroso, inultrapassável, 

com o Museu dos Coches que vale bem a pena vi-

sitar, e o CCB um equipamento cultural importante, 

com colecções modernas e contemporâneas.

O postal de Lisboa do pintor José de Guimarães “pinta-se”  
com as memórias das várias casas por onde passou, daquelas  
em que viveu às que marcam o seu percurso artístico.
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ASSOCIATIVISMO

ÓRGÃOS SOCIAIS
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
>	Dia 8 de junho – Reunião de Direção da Associação Nacional de Turismo;

>	Dia 25 de junho – Conferência de imprensa do prémio Michelin, no salão 

nobre da Câmara Municipal de Lisboa.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

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

Restaurantes 9

Alojamento 17

Agências de viagens e turismo 14

Passeios e circuitos turísticos 13

Transferes e Rent-a-Car 6

Catering e Gastronomia 1

Outros 10

TOTAL 86

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de junho, foram enviadas 29 propostas de adesão.

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

publicações Follow Me Lisboa e Revista Turismo de Lisboa;

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

>	Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

>	Revista Follow Me Lisboa;

>	Convite European Cities.

PROMOÇÃO TURÍSTICA

PROMOÇÃO DO DESTINO – CANAIS ONLINE 
– PROJETO DIGITAL

DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE E APP

>	Adaptação de imagens aos diferentes formatos;

>	Adaptação de textos e hiperligações;

>	Introdução dos PDF das publicações mensais;

>	Atualização de outros conteúdos.

PROMOÇÃO NOS MOTORES DE BUSCA

>	Discussão e elaboração de briefing para a campanha 2018.

PROMOÇÃO EM SITES E REDES SOCIAIS

>	Discussão e elaboração de briefing para a campanha 2018.

POSTS REDES SOCIAIS

>	Facebook: 66

>	Twitter:  66

>	Instagram: 63

>	Pinterest:  17

VISITAS AO SITE: 97 962

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 tra-

de nos certames internacionais de 2018, através do portal Feiras do TP.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>	ALEMANHA – Vídeo “Eurowings”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes 3 elementos;

>	ALEMANHA – Blog “Byemyself”. Programa realizado em Lisboa e na re-

gião de Lisboa. Presente 1 elemento;

>	ALEMANHA – “European Youth Press”, em colaboração com o TP. Progra-

ma realizado em Lisboa. Presentes 2 elementos;

>	AUSTRÁLIA – TV “Better Homes & Garden”. Programa realizado em Lis-

boa e na região de Lisboa. Presentes 4 elementos;

>	BÉLGICA – Jornal “Het Laatste Nieuws”, em colaboração com o TP. Progra-

ma realizado em Lisboa. Presentes 2 elementos;

>	BRASIL – Blog “Estevam pelo Mundo”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>	BRASIL – Blog “Viciada em Viagem”. Programa realizado em Lisboa e na 

região de Lisboa. Presente 1 elemento;

>	BRASIL – Blog “Amor na Bagagem”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes 2 elementos;

>	BRASIL – Freelancer “Paulo Campos”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>	BRASIL – Freelancer “Naira Amorelli”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>	CANADÁ – Blog “Natalie Ast”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

2 elementos;

>	CANADÁ – Jornal “National Post”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sentes 2 elementos;

>	CANADÁ – Blog “Travel Like a Chief”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>	CHINA – Blog “Style Cabin”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos;

>	COREIA DO SUL – TV “Coreia”. Programa realizado em Lisboa e na região 

de Lisboa. Presentes 25 elementos;

>	CROÁCIA – Blog “Dean Pelic”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

2 elementos;

>	ESPANHA – Revista “Nuvol”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 

elemento;

JUNHO 2018
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>	EUA – Blog “2 Food Trippers”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

2 elementos;

>	EUA – Freelancer/Blogger “Vera Holroyd”, em colaboração com o TP. Pro-

grama realizado em Lisboa e na região de Lisboa. Presentes 4 elementos;

>	EUA – Freelancer “Anja Mutic”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

>	FRANÇA – TV “ARTE”, em colaboração com o TP. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 2 elementos;

>	FRANÇA – Grupo editorial “France Medias Monde”. Programa realizado 

em Lisboa. Presentes 2 elementos;

>	ITÁLIA – Canal de YouTube “MRNBD”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>	ITÁLIA – Revista “Itinerari e Luoghi”, em colaboração com o TP. Programa 

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

>	ITÁLIA – Revista “Vogue”. Programa realizado em Lisboa e região de 

Lisboa. Presentes 8 elementos;

>	JAPÃO – TV “Tokyo”. Programa realizado em Lisboa e na região de Lis-

boa. Presentes 4 elementos;

>	MÉXICO – Grupo Fil. Programa realizado em Lisboa e na região de lisboa. 

Presentes 12 elementos dos seguintes meios de comunicação: Jornal “El 

Informador”; TV “Canal 44”; Revista “Reforma”;

>	NORUEGA – Blog “Travel Junkie Diary”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>	REINO UNIDO – “Closer”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

>	REINO UNIDO – Guia “Let’s Go”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

>	REINO UNIDO – Guia “Lonely Planet”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 3 elementos;

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

sente 1 elemento;

>	REINO UNIDO – Jornal “Sunday Times Scotland”. Programa realizado em 

Lisboa. Presente 1 elemento;

>	SÉRVIA – Revista “Posdovnojutro”. Programa realizado em Lisboa. Pre-

sente 1 elemento.

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS
>	ITÁLIA - Fam trip “TAP Air Portugal”. Programa realizado em Lisboa e 

Região. Presentes 12 participantes.

OUTROS
APOIO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO

>	BÉLGICA – Revista “Brussels mag”;

>	BÉLGICA – Blog “Belgianwino”;

>	ESPANHA – Jornal “ABC”;

>	ESPANHA – Revista “Women’s Health”;

>	EUA – Revista “AFAR”;

>	FRANÇA – Revista “Ego”;

>	FRANÇA – Blog “Lifestyle-of-an-indigene”;

>	FRANÇA - Revista “Terrésens”;

>	IRLANDA – Revista “Irish Tatler Man”;

>	LETÓNIA – Revista de bordo “Air Baltic”;

>	REINO UNIDO – Jornal “Metro News”;

>	REINO UNIDO – Freelancer “Michele Bigley;

>	REINO UNIDO – Revista “Waitrose Food”;
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PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PROMOÇÃO E APOIO A CONGRESSOS E INCENTIVOS
>	Candidaturas de Lisboa incluindo;

>	Programa Lisboa – 16;

>	Fundo nacional – 6.

APOIO EDIÇÕES EM LISBOA
>	International Carbohydrate Symposium;

>	ICS/ICO;

>	Lisbon International StartUps Meeting;

>	ENGOPT 2018.

APOIO EDIÇÕES ANTERIORES A LISBOA
>	EOQ 2019;

>	IPSA 2020;

>	EUCHEMS 2020.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>	VI Evento associativo 2019;

>	VI Evento associativo 2020;

>	VI Evento associativo 2019 ou 2020;

>	VI evento associativo 2020 ou 2021;

>	VI Evento corporate 2021;

>	MULTIMERCADOS – Fam trip pós evento Publituris. Presentes 22 Buyers. 

Programa de organizado e acompanhado em exclusivo pelo LCB;

>	MERCADO ALEMANHA – Fam Trip. Ação iniciativa do LCB. Presentes 10 

Buyers. Programa de visita de 3 dias realizado na Região de Lisboa (Lisboa, 

Cascais e Sintra).

WORKSHOPS E ROADSHOWS
>	MERCADO NORTE AMERICANO – Presentes 18 buyers. Programa de 3 dias 

realizado na Região de Lisboa (Lisboa, Sintra e Cascais). Organizado workshop 

com 18 associados LCB. Organização e acompanhamento exclusivo pelo LCB.

SALES BLITZ
>	MERCADO REINO UNIDO – Ação iniciativa do LCB. Presentes 2 equipas 

com 3 associados cada. Reuniões por equipa nas zonas de Londres e Norte 

e Londres e Sul. Duas equipas acompanhadas por representantes do LCB.

PROMOÇÃO GOLFE

PARCERIAS COM OPERADORES TURÍSTICOS
>	REINO UNIDO - Parceria de promoção com PSP Media Group.

FAM TRIPS COM OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS
>	REINO UNIDO - Fam trip “Golf Escapes”. Programa realizado em Lisboa e 

Região. Presentes 2 participantes;

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

27 participantes. Programa realizado em Lisboa e Região;

>	MULTIMERCADOS – Fam trip “Região Lisboa – Cascais e Arrábida” (Wor-

kshop LGC 2018). Presentes 27 participantes. Programa realizado na Região.

WORSHOPS E ROADSHOWS LISBON GOLF COAST
>	MULTIMERCADOS – Workshop de Lisboa Golf Coast 2018. Programa rea-

lizado em Lisboa e Região. Presentes 27 operadores convidados e 31 em-

presas associadas do TL.
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CAMPANHA DE PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>	Discussão e elaboração de briefing para a campanha 2018.

PLANO DE COMERCIALIZAÇÃO  
E VENDAS

PROGRAMAS COM GRUPOS DE EMPRESAS 
PROGRAMA DA INICIATIVA DAS EMPRESAS
>	Preparação de apresentação sobre as candidaturas aprovadas neste âm-

bito para a reunião de direção da ATL de 3 de julho.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

REVISTA TURISMO DE LISBOA
>	Edição do 174.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 270, de junho

>	Atualização da lista de distribuição.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
Lisboa: 236.894

Sintra: 21.438

Ericeira: 3.465

Arrábida: 971

TOTAL DE TURISTAS ATENDIDOS: 262.768

Lisboa Story Centre: 6.863 Visitantes

Arco da Rua Augusta: 17.799 Visitantes

Mitos e Lendas de Sintra: 537 Visitantes

Experiência Pilar 7: 5.740 Visitantes

Lisboa Card: 22.016 Cartões vendidos

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 263

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DAS CENTRALIDADES

ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS DE LISBOA
>	Sessão Informativa “Apoios Financeiros para a Comercialização e Venda 

(PCV)” em Oeiras.



 | Market PlaceM

BOAS-VINDAS

_TIME OUT

A Time Out posiciona-se como uma revista pre-

mium de informação cultural e cosmopolita. O ob-

jetivo passa por dar a conhecer o que de melhor se 

pode fazer na cidade em que se encontram, sendo 

as edições da revista constituídas pelas seções: A 

televisão; Livros; Filmes; Comer e Beber; Na Cida-

de; Noite; Gay; Miúdos; Música e Palco. 

Reconhecida como uma love brand, a Time Out 

chegou a Portugal em 2007 e está “em sintonia 

com o progresso do turismo”. Assim, além da 

revista e da presença no mundo digital – com 

websites e redes sociais – a marca criou o Time 

Out Market, contribuindo para o turismo, uma 

vez que o mercado é “visitado por milhares de 

turistas e locais, sendo um ponto de referência 

para todos quando se trata de obter uma boa 

refeição num espaço acolhedor e com a insígnia 

Time Out, reconhecida mundialmente”.

Avenida da Liberdade, 10, 4.º, Lisboa

Tel.: 211 202 970

www.timeout.com

_QUALIHEALTH

A Qualiheath é uma empresa da área da saúde 

dedicada exclusivamente ao atendimento per-

sonalizado a pacientes estrangeiros, 24 horas 

por dia, sete dias por semana. Com quatro anos 

de experiência, a Qualihealth alia um serviço 

médico de excelência a um serviço premium e 

personalizado de acompanhamento administra-

tivo a cada paciente.  

A empresa atua em diferentes situações, des-

de a tradução junto dos médicos, em diversas 

línguas, passando pela orientação do paciente 

dentro da unidade de saúde, e pela gestão de 

todos os trâmites na relação com as companhias 

de seguros. Além disso, é também disponibiliza-

do um serviço médico ao domicílio – residência 

ou hotel – com todas as valências anteriores. 

A adesão à Associação Turismo de Lisboa surge 

com o intuito de dar a conhecer os seus serviços 

e de melhorar a qualidade destes ao “trabalhar 

em conjunto com os vários players do turismo 

na capital”.

Rua Sampaio Bruno, 71, R/C Dto, Lisboa

Tel.: 211 301 075

www.qualihealth.eu
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A nova exposição do Teatro Romano - Museu 

de Lisboa, patente até 23 de dezembro, inte-

gra três das quatro inscrições romanas que se 

encontram na fachada do edifício situado junto 

à Igreja da Madalena, na Travessa do Almada. 

As peças expostas são réplicas, sendo que as 

originais permanecem na fachada do edifício. 

A reprodução destas pedras, classificadas como 

Monumento Nacional desde 1910, surgiu por 

iniciativa do Museu de Lisboa pelo facto de te-

rem vindo a sofrer um desgaste progressivo, 

provocado pelo tempo e pela poluição. Nes-

te sentido, a exposição pretende alertar para 

a urgente necessidade de se salvaguardar o 

monumento.

Rua de São Mamede, 3A, Lisboa

Tel.: 215 818 530

www.museudelisboa.pt

MUSEU DE LISBOA

(RE)INSCRIÇÕES ROMANAS 
DA TRAVESSA DO ALMADA

VIMECA

LIGAÇÃO DIRETA 
ENTRE LISBOA 
E SINTRA

O serviço Sintra Express está de volta para as-

segurar ligações regulares entre Lisboa e Sintra, 

de forma rápida e direta, através da carreira 35. 

O percurso é feito entre as 10:00 e as 19:00, até ao 

final de setembro, e o embarque em Lisboa faz-se 

na praça do Marquês de Pombal, junto ao ponto de 

venda da Vimeca; já em Sintra, fica junto à estação 

da CP – um local privilegiado para quem pretende 

visitar as atrações turísticas da vila. 

Atendendo às diferentes necessidades de des-

locação dos turistas, a Vimeca disponibiliza três 

modalidades de bilhete: apenas ida, ida e volta, 

e ainda a opção de adquirir um bilhete com a 

carreira 434 da Scotturb, que, além da ida e vol-

ta, inclui a viagem até ao Palácio da Pena. 

Com o serviço Sintra Express, a Vimeca pretende 

dar resposta à procura cada vez mais acentuada 

dos turistas pela cidade de Lisboa e pela vila de 

Sintra, reforçando também a sua proximidade 

do cliente. 

Estrada Consiglieri Pedroso, 81, 

Queluz de Baixo

Tel.: 210 974 700

www.vimeca.pt

BE@HOME

SERVIÇO DE 
GESTÃO DE 
RESERVAS

A Be@home apresenta um serviço de gestão de 

reservas para proprietários já ativos no arrenda-

mento turístico, mas que pretendam aumentar o 

volume de reservas. 

“Trabalhamos em estreita parceria com os pro-

prietários, porque acreditamos que esta é a for-

ma de alcançar os melhores resultados”, refere 

a empresa. O intuito passa também por propor-

cionar maior visibilidade a nível mundial. 

A Be@home é uma marca 100% portuguesa 

que apresenta uma oferta diversificada de casas 

para alojamento local e um serviço ao cliente 

personalizado.

Rua da Judiaria, 14, sala 10, Almada

Tel.: 218 057 919

www.beathome.pt
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EVOLUTION LISBOA HOTEL

CERTIFICADO DE 
EXCELÊNCIA PELO 
TRIPADVISOR

O Evolution Lisboa Hotel recebeu o Certificado 

de Excelência 2018 atribuído pelo site de via-

gens TripAdvisor, pelo terceiro ano consecutivo. 

Para o diretor executivo, Filipe Silva, esta dis-

tinção vem premiar o esforço feito diariamen-

te para que os clientes se sintam bem, mas 

também trazem maior responsabilidade. “As 

avaliações, e estes prémios, são muito impor-

tantes e são também uma responsabilidade 

acrescida pois queremos continuar a merecer 

esta distinção e isso só se faz evoluindo e a 

superando as expectativas dos nossos hóspe-

des”, afirma. 

Situado no Saldanha, o Evolution Lisboa Hotel 

tem uma forte componente tecnológica e des-

taca-se pela funcionalidade, inovação e rapidez 

de serviço, sendo que os serviços podem ser 

comandados e controlados diretamente pelos 

hóspedes.

Praça Duque de Saldanha, 4, Lisboa

Tel.: 211 590 200

www.evolution-hotels.com

O Lisbon Marriott Hotel, juntamente com as res-

tantes unidades da cadeia Marriott em Portugal, 

promove encontros de networking, no âmbito 

do programa de responsabilidade social corpo-

rativa “Business Council”. Assim, o Hotel Net-

work Portugal consiste num encontro mensal de 

negócios, realizado em vários hotéis da cadeia, 

com o objetivo de estreitar os laços comerciais 

e desenvolver as oportunidades de negócio à 

escala global. 

O evento reúne aproximadamente 300 profis-

sionais da área do turismo e, segundo o dire-

tor-geral do Lisbon Marriott, Elmar Derkitsch, 

“está aberto a todos os participantes que estão 

interessados em descobrir o valor da adesão à 

cadeia Marriott e dos respetivos benefícios para 

a sua organização”. 

As próximas sessões realizam-se no dia 26 de 

julho, no Longa Hotel Golf Resort – The Ritz-Carl-

ton e no dia 30 de agosto, no Sheraton Lisboa 

Hotel & SPA.

Avenida dos Combatentes, 45, Lisboa

Tel: 217 235 400

www.lisbonmarriott.com

LISBOA MARRIOTT HOTEL

PROMOVE 
ENCONTROS  
DE NETWORKING 

HOTEL VILA GALÉ COLLECTION PALÁCIO DOS ARCOS

QUINTAS-FEIRAS COM SUNSET PARTIES

O hotel Vila Galé Collection Palácio dos Arcos 

promete momentos de descontração, música 

chill out com as suas sunset parties. 

As festas realizam-se todas as quintas-feiras, 

das 17:00 às 21:00, até 12 de agosto, no jardim 

deste hotel de 5 estrelas, que resulta da reabili-

tação de um antigo palacete do século XV. 

Com entrada gratuita, proporcionam uma vista 

privilegiada para o rio Tejo, para o mar e, claro, 

para o por do sol. Foi ainda criada uma carta de 

bar exclusiva, com diferentes tipos de gin, com 

frutas e especiarias, vinho a copo, mojitos e cai-

pirinhas para celebrar o verão, bem como snacks.

Largo Conde das Alcáçovas, Paço de Arcos

Tel.: 210 493 200

www.vilagale.com
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Este verão, a praia de Paço de Arcos volta a ter 

uma biblioteca. O espaço, que funcionará até dia 

9 de setembro, entre as 09:30 e as 19:00, de 

quarta a segunda-feira, disponibiliza gratuita-

mente livros – para leitura na praia – mas tam-

bém jornais e revistas.

Nesta biblioteca de praia pode ainda obter-se 

informações sobre as atividades das Bibliotecas 

Municipais, pedir o cartão de leitor ou devolver 

os livros requisitados nas Bibliotecas Municipais 

de Oeiras, Algés ou Carnaxide.

Largo Marquês de Pombal, Oeiras

Tel.: 214 408 300

www.cm-oeiras.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

BIBLIOTECA DE PRAIA EM PAÇO DE ARCOS

MIRACLE HORIZON 

CRUZEIROS  
NO TEJO 

O operador marítimo turístico Miracle Horizon 

convida a ver Lisboa com outros olhos, numa 

perspetiva única, através de cruzeiros no rio Tejo.

Com duração aproximada hora e sob a marca 

LISBOAT, os cruzeiros decorrem entre Belém e 

a Ribeira das Naus, e/ou vice-versa, passando 

pelo Terreiro do Paço e outros pontos de inte-

resse ou monumentos da capital. O horário de 

verão contempla uma frequência de hora a 

hora, com a primeira saída às 10:00 e a última 

às 18:00. 

Segundo a Miracle Horizon, “o passeio propor-

ciona vistas apaixonantes para margens cheias 

de histórias para contar, além de momentos des-

contraídos e embalados pelas águas do Tejo”.

Avenida de Berna, 31, 2.º Dto, sala 2, Lisboa

Tel.: 913 137 314

VALVERDE HOTEL

INICIA EXPANSÃO 
PARA DUPLICAR 
CAPACIDADE

O Valverde Hotel iniciou, em junho, um projeto 

de expansão que contempla a sua integração 

com os dois edifícios que lhe são contíguos, 

localizados na Rua de S. José. Com esta inter-

venção, que irá decorrer ao longo dos próximos 

11 meses, o hotel vai duplicar o número de uni-

dades de alojamento e aumentar o número de 

serviços que oferece aos clientes. 

O projeto, liderado pela empresa portuguesa 

Bastir, dos arquitetos Diogo Rosa Lã e José Pedro 

Vieira, contempla 48 quartos e suites, uma sala 

de reunião com luz natural e varandas, novos 

espaços de restauração – um bar e um restau-

rante –, uma piscina com água aquecida, ginásio 

e uma sala de massagem. 

“Um enquadramento que nos permite propor-

cionar ao hóspede novas experiências que, es-

peramos, irão superar os níveis de luxo e cus-

tomização que já oferecemos diariamente no 

hotel”, refere a diretora-geral do Valverde Hotel, 

Adélia Carvalho.

Avenida da Liberdade, 164, Lisboa

Tel.: 210 940 300

www.valverdehotel.com
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DOM CARLOS PARK HOTEL

DISTINGUIDO COM CLASSIFICAÇÃO 
MÁXIMA PELO HOLIDAY CHECK

O Hotel Dom Carlos Park foi distinguido pelos ci-

bernautas afiliados no Holiday Check, um portal 

alemão de classificação para viagens, com uma 

pontuação máxima, tendo obtido 6 pontos em 6 

possíveis. Esta não é a primeira vez que o Dom 

Carlos Park vence este prémio. 

“Reincidente neste prémio o Hotel Dom Carlos 

Park, representado na equipa de colaboradores 

que o compõe, pretende empenhar-se arduamen-

te para a manutenção deste posicionamento, uma 

vez que ultrapassá-lo é de todo inviável”, confirma 

a direção comercial do hotel numa nota enviada. 

O Holiday Check conta com mais de 7,5 milhões 

de avaliações de hotéis e mais de 8,8 milhões de 

fotografias de férias.

Avenida Duque de Loulé,121, Lisboa

Tel.: 213 512 590

www.domcarloshoteis.com

TIVOLI AVENIDA LIBERDADE

MIGUEL GARCIA  
É O NOVO 
DIRETOR-GERAL

Miguel Garcia assumiu, no início de abril, o cargo 

de diretor-geral do hotel Tivoli Avenida Liberda-

de, com o desafio de reposicionar a unidade, 

que celebra este ano o 85.º aniversário. O novo 

diretor – que transita do Tivoli São Paulo Mofar-

rej, no Brasil – vai, agora, trabalhar a implemen-

tação de novos conceitos de Food & Beverage, 

Welness, e standards de serviço ao cliente, como 

forma de contribuir para a consolidação do po-

sicionamento de luxo desta propriedade, que 

pertence à Minor Hotels.

“Voltar a um dos hotéis de referência na capital 

lisboeta é razão de grande satisfação e traba-

lharei com o grande objetivo de reposicionar o 

Tivoli Avenida Liberdade e colocá-lo no topo das 

preferências na cidade. Os próximos dois anos 

vão ser decisivos para isso e temos diversos 

projetos em curso, que em breve anunciaremos, 

que nos irão diferenciar neste setor”, afirma Mi-

guel Garcia.

Avenida da Liberdade, 185, Lisboa

Tel.: 213 198 900

www.tivolihotels.com

NEYA LISBOA HOTEL 

RENOVA GALARDÃO 
GREEN KEY

O NEYA Lisboa Hotel foi distinguido com o Di-

ploma Green Key, pelo quinto ano consecutivo. 

Este prémio tem o objetivo de consciencializar 

empresas e consumidores para a importância de 

adotar práticas e comportamentos mais susten-

táveis. Assim, os empreendimentos distinguidos 

com o diploma devem obedecer a determinados 

requisitos, como por exemplo, ter um sistema de 

gestão ambiental que tenha em vista a redução 

do consumo de energia e água, e realizar a de-

vida separação de resíduos.

 “O NEYA Lisboa Hotel reforça assim a política de 

sustentabilidade implementada na sua unidade, 

comprometendo-se a continuar o trabalho na 

área ambiental, social e económica e a apos-

tar no crescimento sustentável, proporcionando 

sempre o melhor serviço aos seus clientes”, lê-

-se num comunicado enviado pelo hotel.

O Green Key é também um selo de confiança 

que indica às pessoas que ao escolher um des-

tes estabelecimentos estão a ajudar o planeta.

Rua Dona Estefânia, 71/77, Lisboa

Tel.: 213 101 809

www.neyahotels.com
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SOFITEL LISBON LIBERDADE

PROGRAMA DE VERÃO COM PICNIC 
E TUK TUK
O Summer Picnic é um serviço completo do So-

fitel Lisbon Liberdade, que inclui um cesto de 

piquenique e transporte de tuk tuk, para viver o 

verão da melhor forma. O já habitual programa 

pode ser reservado por duas pessoas ou por um 

grupo, e tem o intuito de promover “uma ver-

dadeira experiência de lazer entre amigos ou fa-

mília, em qualquer um dos agradáveis parques 

da cidade de Lisboa”.

Há dois cestos de piquenique disponíveis, que 

são preparados pelo chef executivo Daniel 

Schlaiper, do restaurante AdLib. O Summer Pic-

nic Sofitel tem uma duração média de uma hora 

e trinta minutos, e a viagem de ida e volta de 

tuk tuk demora cerca de uma hora.

Avenida da Liberdade, 127, Lisboa

Tel.: 213 228 300

www.sofitel-lisbon-liberdade.com

PALÁCIO FRONTEIRA

PASSEIOS 
TEMÁTICOS E 
VISITAS EM AGOSTO

O Palácio Fronteira – uma antiga quinta de re-

creio do século XVII – contém a maior coleção 

de azulejos preservada, até hoje, no seu local de 

origem. Em agosto, vai ter dois passeios temáti-

cos, um aos jardins e ao palácio – “O palácio e os 

seus azulejos - iconografia, mitologia e alegoria” 

–, nos dias 6, 9, 13, 20 e 29; e outro, ao palá-

cio – “Figuras literárias das casas de Fronteira e 

Alorna” –, todos os sábados do mês.

Também há visitas guiadas aos interiores do pa-

lácio e/ou aos jardins deste, todas as manhãs 

à exceção dos domingos e feriados; sendo que, 

aos jardins, também é possível de tarde, à exce-

ção dos sábados, domingos e feriados.

Largo de São Domingos de Benfica, 1, Lisboa

Tel.: 217 784 599

www.fronteira-alorna.pt

CULTURGEST

OFICINAS DE FÉRIAS 
DE VERÃO 

A Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest 

criou, para as férias de verão dos mais novos, ofi-

cinas que colocam as crianças em contacto com 

os artistas que vão conceber e apresentar um dos 

espetáculos para as famílias, na próxima progra-

mação – a nova criação de Ricardo Neves-Neves, 

que será apresentada em novembro.

Os ateliês destinam-se a crianças dos seis aos 

oito anos e dos nove aos 12 anos. As manhãs e 

as tardes terão conteúdos distintos, no entanto, 

têm sempre os mesmos artistas.

Rua Arco do Cego, 50, Lisboa

Tel.: 217 905 454

www.culturgest.pt
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CASINO ESTORIL

PALCO DO 
CICLO GRANDES 
CONCERTOS

O ciclo de “Grandes Concertos do Casino Estoril” 

está de volta em agosto, com as atuações, no dia 

2, dos The Black Mamba, e, no dia 9, de Rui Veloso. 

Os concertos vêm agitar as noites de verão, no 

Lounge D, “reforçando a qualidade de oferta cul-

tural e de entretenimento do Casino Estoril”.

Avenida Dr. Stanley Ho, Estoril

Tel.: 214 667 700

www.estoril-sol.com

PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA

ROTA DAS 
CATEDRAIS EM 
EXPOSIÇÃO

A Galeria D. Luís do Palácio Nacional da Ajuda 

reúne autênticos tesouros provenientes de cate-

drais e igrejas de Portugal numa exposição úni-

ca, que é também uma Rota na qual são exibi-

das “Construções (d)e Identidades”. Patente até 

ao final de setembro, a exposição absolutamen-

te inédita apresenta 110 peças provenientes de 

catedrais e igrejas portuguesas, algumas destas 

classificadas como Tesouros Nacionais.

Além da sua abrangência territorial, uma vez 

que as peças vêm não só de Portugal continen-

tal, mas também da Madeira e Açores, a “Rota 

das Catedrais” destaca-se pela amplitude do pe-

ríodo cronológico representado: do séc. VIII a.C. 

até ao séc. XXI. A riqueza patrimonial desta rota, 

dispersa no espaço e no tempo, é visível no con-

junto de peças que a compõem e que trazem 

consigo valores históricos, artísticos e simbólicos. 

Quanto aos materiais expostos, primam pela 

diversidade, e vão do mobiliário à ourivesaria, 

passando pela pintura, matéria têxtil, escultura, 

peças ligadas à prática litúrgica, livros antigos e 

partituras musicais. 

Esta rota pretende ainda transportar quem a visi-

ta para o território português onde cada catedral 

está implementada, proporcionando uma expe-

riência que envolve múltiplos elementos infor-

mativos e componentes gráficos e audiovisuais.

As visitas decorrem de quinta a terça-feira, na 

Galeria D. Luís do Palácio Nacional da Ajuda, en-

tre as 10:00 e as 18:00, e o bilhete de acesso 

tem o valor de 5 euros.

Largo da Ajuda, Lisboa

Tel.: 213 637 095

www.palaciodaajuda.gov.pt

KIDZANIA

PROGRAMAÇÃO 
ESPECIAL DE VERÃO

A KidZania, a pensar nas férias grandes escola-

res, criou uma programação especial de verão, 

que estará em vigor até ao dia 9 de setembro.

A cidade das crianças vai ter, assim, quatro ini-

ciativas especiais – o Jogo do Limbo, o Mergulho 

no Verão, o Vendedor de Gelados Olá, e Anima-

ção de Rua variada. Nestas atividades, assim 

como em todas as outras profissões disponíveis, 

haverá mensagens pedagógicas associadas a 

esta época do ano, como a proteção solar, a hi-

dratação, a limpeza das praias, o significado da 

cor das bandeiras, os cuidados a ter com o mar, 

entre outras.

Toda as famílias que visitarem a KidZania vão 

cruzar-se com o nadador salvador, o surfista, 

uma patrulha especial de policiamento e muitos 

turistas.

Avenida Cruzeiro Seixas, 7, Amadora

Tel.: 212 545 530

www.kidzania.pt
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PALÁCIO DO GOVERNADOR

RECONHECIDO 
PELA ASSOCIAÇÃO 
DE HOTELARIA  
DE PORTUGAL

O Hotel Palácio do Governador, unidade do gru-

po NAU Hotels & Resorts, foi distinguido, pelo 

segundo ano consecutivo, pela Associação de 

Hotelaria de Portugal (AHP), com os selos “We 

Share” e “We Care”, que reconhecem as melho-

res práticas de responsabilidade social e susten-

tabilidade ambiental no setor.

O Palácio do Governador é, assim, reconhecido 

pelo compromisso na aplicação de boas práticas 

ambientais e de políticas de responsabilidade 

social, promovidas e incentivadas pelo progra-

ma corporativo “HOSPES”, da AHP.

Para o CEO do grupo NAU Hotels & Resorts, Má-

rio Azevedo Ferreira, a atribuição dos selos “é 

o reconhecimento do enorme esforço da imple-

mentação de práticas de sustentabilidade, na 

gestão quotidiana e na mentalidade dos colabo-

radores, muito abertos a este tipo de medidas”.

Rua Bartolomeu Dias, 117, Lisboa

Tel.: 212 467 800

www.palaciogovernador.com

IBEROSTAR LISBOA

LIMPA PRAIAS 
DA COSTA DE 
CAPARICA

O hotel Iberostar Lisboa desenvolveu, em par-

ceria com o programa Bandeira Azul, uma ati-

vidade de limpeza das praias da Costa de Capa-

rica, no âmbito do programa Wave of Change, 

criado pela cadeia espanhola Iberostar Hotels & 

Resorts.

Os chefes de departamento e a direção da uni-

dade hoteleira juntaram-se para recolher uma 

grande quantidade de plástico dos areais da 

Costa de Caparica, promovendo uma atuação 

eco-friendly.

O projeto Wave of Change adveio da estratégia 

de sustentabilidade do grupo, que pretende re-

duzir a contaminação com plástico, incentivar 

à pesca sustentável certificada, e promover a 

saúde da costa marítima. Desta forma, a Iberos-

tar Hotels & Resorts compromete-se a eliminar 

a utilização de plástico descartável, e reduzir a 

produção de lixo nas mais de 110 unidades dis-

tribuídas pelo mundo.

Rua Castilho, 64, Lisboa

Tel.: 215 859 000

www.iberostar.com/Portugal/Lisboa

TQ – TRAVEL QUALITY

APOIA FESTIVAL 
MONTEPIO FADO 
CASCAIS

A TQ - Travel Quality, grupo inserido no setor de 

viagens de negócios e organização de eventos, 

apoia o Festival Montepio Fado Cascais 2018, que 

decorre de 19 a 21 julho, no Parque Palmela. 

“A TQ – Travel Quality orgulha-se de apoiar even-

tos tão interessantes e enriquecedores a nível 

cultural”, refere a diretora de Marketing da TQ 

- Travel Quality, Alexandra Henriques; acrescen-

tando que “poder desfrutar do som do nosso 

maravilhoso fado, com uma vista de mar abso-

lutamente encantadora, é uma daquelas oportu-

nidades imperdíveis que se tem na vida”.

Além de ouvir fado – cantado ao vivo por ar-

tistas, como Cuca Roseta, Ricardo Ribeiro e Ana 

Moura –, também se pode desafiar o palato com 

a gastronomia portuguesa, que vai estar presen-

te na zona da restauração do festival.

Rua Luciano Cordeiro, 116, Lisboa

Tel.: 211 995 640

www.tqviagens.com
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CCB DE VERÃO
Em agosto, o Jardim das Oliveiras volta a encher-se 

de música e a Praça CCB de filmes para mais um 

CCB de Verão. A programação conta com a atuação 

de Rui Drumond & The Soul Journey, no dia 4; com 

Pela Rua Fora, no dia 5; já os Penicos de Prata so-

bem ao palco a 11 de agosto; e Projecto AAMA a 

12. No dia 18 o concerto é de Três Bairros; no dia 19 

reúnem-se em palco Daniel Bernardes e João Mor-

tágua; a 25 atuam André Fernandes Trio e, no dia 

seguinte, os Kolme. Quanto ao cinema, são exibidos 

“The Architecture of Frank Iloyd Wright”, “Sir John 

Soane: An English Architect”, “An American Legacy” 

e “In Search for Clarity”.

Centro Cultural de Belém, Praça do Império, de 

4 a 26 de agosto, concertos às 19:00; cinema 

às 21:00.  Entrada livre. Mais informação em: 

www.ccb.pt

FUTUROS DE LISBOA
Como se pensa e como se tem pensado o futuro? 

Que futuros e mudanças imaginamos para Lisboa? 

São algumas das questões levantadas por esta ex-

posição. O museu apresenta propostas e pontos de 

vista relacionados com a conjugação de três ele-

mentos: Lisboa, Cidade e Futuro. Nas 10 salas que 

compõem esta exposição, estão presentes as pers-

petivas dos comissários, João Seixas, Manuel Graça 

Dias e Sofia Guedes Vaz, as reflexões de diversos 

especialistas, mas também as visões de vários cida-

dãos, convidados a mostrar as suas ideias através de 

imagens, fotografias, vídeos, contos ou frases.

Museu de Lisboa – Torreão Poente, Praça do 

Comércio, até novembro, de terça a domin-

go, das 10:00 às 18:00. Entradas: 3 euros. 

Mais informação em: www.futurosdelisboa.

museudelisboa.pt

TEATRO, CINEMA E 
MÚSICA NAS RUÍNAS 
Em agosto, há teatro, cinema e música nas ruínas. O 

evento promove a qualidade cultural em pleno co-

ração de Lisboa e abre as portas de um espaço que 

é património nacional a todos os cidadãos. As peças 

de teatro são apresentadas de segunda a sábado, 

às 21:30, entre 1 e 18 agosto, a partir de textos 

de William Shakespeare. De 20 a 25 de agosto, às 

21:30, há filmes: um português, um de animação, 

um clássico e também alguns exemplos recentes da 

filmografia europeia, asiática ou norte-americana. A 

música chega no dia 27 de agosto, mantendo-se 

até 1 de setembro, com duas sessões diárias: a pri-

meira às 19:30/20:00, com fado, e a segunda, às 

21:30/22:00, com bandas de jazz e outras músicas 

do mundo.

Ruínas do Convento do Carmo, Largo do Carmo, 

de 1 de agosto a 1 de setembro. Entrada livre. 
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Revista dirigida aos associados 
do Turismo de Lisboa, 
empresários, decisores 

e estudiosos da indústria turística.
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