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4  EDITORIAL
Lisboa acaba de receber mais uma boa notícia: está no top 3 dos 
prémios Cruisers’s Choice Destination, o que confirma a aposta 
certeira na consolidação da ligação ao rio e ao mar. Peça dessa 
estratégia é o novo terminal de cruzeiros, fator de atratividade 
acrescida da cidade.

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
O diretor de Comunicação do Museu do Dinheiro, Bruno Proença, 
identifica cinco razões para uma visita a este espaço que, em 2017, foi 
distinguido com o prémio de Melhor Museu do Ano em Portugal.

 12  BOLETIM INTERNO
Foi em 2012 que abriu no Terreiro do Paço o Lisbon Story Centre, espaço 
por excelência de divulgação da história da cidade de Lisboa. Nestes seis 
anos, recebeu uma média de seis mil visitantes por mês.

14  TENDÊNCIAS
O que valorizam os turistas e como devem os operadores turísticos 
responder a essas opiniões? Vários estudos internacionais mostram que, 
cada vez mais, domina o desejo de experiências à medida e que as 
novas tecnologias vieram para ficar.

16  ENTREVISTA
Filipe Osório de Castro, CEO do grupo Investoc, proprietário do Santa Marta 
Inspira Hotel, apresenta a estratégia diferenciadora de uma unidade hoteleira 
que, desde a primeira hora, apostou na sustentabilidade.

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

32  LISBOA VISTA DE FORA
O jornal britânico propõe um roteiro de dois dias para conhecer o 
essencial de Lisboa. Com passagem pelas sete colinas, pausas para 
desfrutar de jardins e miradouros, mas também da gastronomia.

34  TESOUROS
O Palácio Nacional de Queluz é uma referência na arquitetura 
e no paisagismo, com as fachadas e os jardins a rivalizarem 
na atratividade. Além disso, é um testemunho da monarquia 
portuguesa.

36  POSTAL DE LISBOA
A fadista Cuca Roseta partilha as suas vivências em Lisboa, em 
particular o modo como descobriu o fado entre as ruas e as gentes 
de uma cidade que reputa de única.

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

50  A NÃO PERDER
Recomendações de atividades de cultura e entretenimento da vasta 
agenda que a cidade oferece a residentes e visitantes.
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No mês que é, quase por definição, o mês de 

férias da maioria dos portugueses, as boas 

notícias continuam a marcar a atualidade da 

cidade de Lisboa: é que voltou a posicionar-

-se no top 3 dos destinos de cruzeiros, numa 

eleição que chega de quem, na verdade, está 

melhor posicionado para a avaliação – os tu-

ristas de cruzeiro. Já aconteceu em 2017 e 

voltou a acontecer este ano, numa escolha 

que é qualitativa, mas que é sancionada pe-

los números: afinal, no primeiro semestre de 

2018, o porto de Lisboa recebeu mais 15% 

de passageiros e mais 11% de escalas de 

navios comparado com o mesmo período do 

ano passado. Para este desempenho, mui-

to contribuiu o novo terminal, uma infraes-

trutura moderníssima que coloca o porto e 

a cidade a um nível ímpar de excelência. 

Não admira, pois, que na edição deste ano 

dos World Travel Awards tenha sido elei-

to o Melhor Porto de Cruzeiros da Europa. 

O que estes prémios e estes números ratifi-

cam é – importa sublinhar – uma estratégia 

centrada no encontro da cidade com o seu 

rio e, através dele, com o mundo. A requa-

lificação da zona ribeirinha, iniciada aquan-

do da EXPO’98, é um processo que tem sido 

continuado ao longo dos anos, criando uma 

extensa linha de usufruto – para quem vive 

e para quem visita – daquele que é um dos 

ex-libris de Lisboa. Afinal, a proximidade do 

rio e a luz que dele emana é um dos trun-

fos de sempre da cidade, que a torna tão 

recomendada nos media internacionais.   

OPÇÕES CERTEIRAS

E  | Editorial

Mas Lisboa tem outros motivos de regozijo. 

É candidata a Capital Europeia da Inovação, 

posicionando-se entre as doze cidades fina-

listas deste galardão da Comissão Europeia. 

Chegou a este painel exclusivo por ter sido 

considerada uma cidade que tem apostado 

em soluções inovadoras para melhorar a vida 

dos seus cidadãos. É, mais uma vez, a prova 

de que, não obstante o orgulho no passado 

e na história, Lisboa tem sabido consolidar 

o seu lugar entre as metrópoles europeias 

mais modernas, atraindo investimento, em-

presas e eventos. Não é por acaso que a 

escolha será anunciada em novembro, du-

rante a Web Summit, o ponto de encontro 

mundial do empreendedorismo e da inova-

ção e de que, este ano, a capital portuguesa 

será anfitriã pelo terceiro ano consecutivo. 

São, pois, boas notícias para a cidade!
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José Luís Arnaut
Presidente Adjunto 
do Turismo de Lisboa
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CRUZEIROS NA EUROPA

LISBOA NO TOP 3 
DOS MELHORES 
DESTINOS

MAIS PASSAGEIROS

Lisboa integra o Top 3 dos Melhores Destinos 

de Cruzeiros na Europa Ocidental e Ilhas Britâ-

nicas dos prémios Cruisers’ Choice Destination. 

A capital portuguesa foi referenciada como um 

destino a revisitar e elogiada pelo clima, beleza 

e autenticidade. 

Esta distinção foi feita com base na escolha 

dos passageiros de cruzeiro que fizeram via-

gens no ano passado e partilharam as suas 

experiências com o Cruise Critic, o guia online 

com a maior comunidade mundial deste tipo 

de turistas. Assim, o prémio vem fortalecer o 

posicionamento de Lisboa como melhor des-

tino de cruzeiros, juntando-se ao galardão de 

Melhor Porto Europeu de Cruzeiros dos World 

Travel Awards, que foi conquistado em 2018, 

pelo terceiro ano consecutivo.

Além das distinções como Melhor Porto de Cru-

zeiros, o Porto de Lisboa tem tido uma crescente 

procura: prova disso são os aumentos registados 

no número de passageiros e de travessias tran-

satlânticas.

Assim, durante o primeiro semestre do ano, o 

Porto de Lisboa registou um crescimento de 15% 

em passageiros de cruzeiro, e de 11% em escalas, 

comparativamente ao período homólogo de 2017.

Segundo os dados revelados pela administração 

portuária, o desempenho positivo no número de 

passageiros foi determinado pelos crescimentos 

de 5% dos passageiros em turnaround, que pas-

saram de 19 468 para 20 518; e de 16% dos 

passageiros em trânsito, correspondendo a uma 

evolução de 173 217 para 200 554.

No que concerne às escalas, o incremento de 

11% foi impulsionado pela variação positiva 

apresentada em todos os tipos de operações, 

nomeadamente, em trânsito (6%), turnaround 

(21%) e interporting (67%). 

O POTENCIAL DO NOVO TERMINAL
“Na verdade, o crescimento do segmento de 

turnaround resulta da plena entrada em fun-

cionamento do novo Terminal de Cruzeiros de 

Lisboa que oferece as melhores condições para 

acolher navios e passageiros de cruzeiro e do 

potencial elevado que Lisboa apresenta neste 

segmento, em especial se tivermos em consi-

deração a sua localização no cruzamento das 

principais rotas – mediterrâneo, báltico, transa-

tlântico, Atlântico – o que lhe confere vantagens 

acrescidas relativamente a outros portos no que 

respeita, neste caso em concreto, para o início 

da época de cruzeiros no Mediterrâneo e para 

as viagens de reposicionamento”, enquadra o 

Porto de Lisboa, em comunicado.

De janeiro a junho de 2018 registaram-se 26 tra-

vessias transatlânticas, o que significa um aumen-

to de sete travessias face a igual período de 2017.

Tendo em consideração as previsões para 

2018, caso se confirmem, a atividade de cru-

zeiros no Porto de Lisboa voltará a protagoni-

zar novo crescimento, neste caso de 15% nos 

passageiros e de 6% ao nível das escalas. As-

sim, o Porto de Lisboa prevê um total de cerca 

de 350 escalas e de 600 mil passageiros para 

este ano, “o que significará um novo recorde 

de passageiros”.
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CAPITAL EUROPEIA DA INOVAÇÃO 2018

LISBOA NOMEADA

Lisboa é uma das 12 cidades finalistas do prémio 

iCapital - Capital Europeia da Inovação, anunciou 

a Comissão Europeia. Este galardão é atribuído 

anualmente à cidade europeia que demonstre 

maior capacidade em utilizar a inovação para 

melhorar a vida dos cidadãos.

A revelação da cidade vencedora será feita pelo 

Comissário Europeu para a Investigação, Inova-

ção e Ciência, Carlos Moedas, durante a Web 

Summit 2018, que decorre em Lisboa, a 6 de 

novembro.

Na lista de cidades candidatas, além da capital 

portuguesa, encontram-se Aarhus (Dinamarca), 

Antuérpia (Bélgica), Atenas (Grécia), Bristol 

(Inglaterra), Gotemburgo (Suécia), Hamburgo 

(Alemanha), Lovaina (Bélgica), Madrid (Espa-

nha), Toulouse (França), Viena (Áustria) e Umeå 

(Suécia). 

A Comissão Europeia justifica estas escolhas, re-

ferindo que estas são cidades que têm apostado 

em “soluções mais inovadoras para melhorar a 

qualidade de vida dos habitantes”. 

Para eleger a vencedora, o júri do concurso vai 

avaliar cada uma das finalistas, durante o mês 

de setembro, tendo em consideração diversos 

critérios. “A capacidade em envolver os cidadãos 

nos processos de inovação” é um dos requisitos, 

mas também “assegurar-se que as ideias pro-

venientes da sociedade civil são tidas em con-

ta pelo poder político” e de que têm “medidas 

inovadoras de sucesso, que servem de exemplo 

para outras cidades em todo o mundo”, esclare-

ce a Comissão.

AEROPORTO 
HUMBERTO DELGADO

PODERÁ TER 48 
MOVIMENTOS 
POR HORA 
EM 2020

Em 2020, o Aeroporto Humberto Delgado po-

derá atingir os 48 movimentos por hora, mais 

10 do que a média atual, referiu o ministro 

do Planeamento e Infraestruturas, Pedro 

Marques, no âmbito das simulações feitas na 

navegação aérea.

No final de uma visita ao centro de controlo 

da NAV, Pedro Marques anunciou ainda que 

as simulações feitas mostraram que poderá 

haver 72 movimentos por hora, em Lisboa, 

quando o esperado aeroporto do Montijo es-

tiver operacional.

Segundo o ministro, segue-se agora o traba-

lho com a gestora dos aeroportos ANA, para 

“acelerar a disponibilização das condições 

físicas” e aumentar a capacidade dos movi-

mentos aéreos.
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ERT-RL

VÍTOR COSTA 
REELEITO 
PRESIDENTE 

Vítor Costa, diretor-geral da Associação Turismo de 

Lisboa (ATL), foi reeleito presidente da Entidade 

Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL), 

para um segundo mandato, pelo período de cinco 

anos, entre 2018 e 2023.

As eleições dos novos corpos sociais da ERT-RL vo-

taram 78% dos membros, tendo-se verificado ape-

nas um voto em branco, o que significa que a lista 

foi eleita por 75% dos membros desta entidade, 

referiu a ERT-RL em comunicado.

Neste sentido, a Comissão Executiva da ERT-RL é 

composta por Vítor Costa, como presidente; Miguel 

Pinto Luz (vice-presidente da Câmara Municipal de 

Cascais), que assume o cargo de vice-presidente; 

João Pedro Domingues (secretário metropolitano 

da Comissão Executiva da Área Metropolitana de 

Lisboa); Francisco de Jesus (presidente da Câmara 

Municipal de Sesimbra) e Júlio Fernandes (vice-pre-

sidente da direção da AHRESP – Associação da Ho-

telaria, Restauração e Similares de Portugal). Já Ber-

nardino Soares (presidente da Câmara Municipal de 

Loures) e Célia Maria Batalha Fernandes (vereadora 

da Câmara Municipal de Mafra) foram eleitos para 

os cargos de presidente e de secretária da Mesa da 

Assembleia Geral.

Quanto ao Conselho de Marketing, é presidido por 

Bernardo Trindade (representante da AHP – Asso-

ciação da Hotelaria de Portugal) e integra elemen-

tos de associações representativas do setor, no-

meadamente Eduarda Neves (APAVT – Associação 

Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo), 

Jorge Armindo Teixeira (APC – Associação Portugue-

sa de Casinos), Joaquim Robalo de Almeida (ARAC 

– Associação dos Industriais de Aluguer de Automó-

veis sem Condutor), Maria de Lurdes Fonseca (UACS 

– União de Associações do Comércio e Serviços), 

Carlos Cortês (CNIG – Conselho Nacional das Indús-

trias de Golfe Turismo) e Eduardo Miranda (ALEP – 

Associação do Alojamento Local em Portugal).

SETOR

CIMEIRA DO TURISMO PORTUGUÊS

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) 

volta a assinalar o Dia Mundial do Turismo, 

com a realização da IV Cimeira do Turismo 

Português, na qual se vão discutir temas rela-

cionados com o setor, no país e no mundo. O 

valor da marca Portugal, a gestão dos destinos 

turísticos, a afirmação do turismo no espaço 

europeu e a urgência de um novo aeroporto 

para Lisboa são algumas das temáticas que 

integram o programa.

Nesta edição da cimeira, que vai decorrer no 

auditório do Teatro São Luiz, em Lisboa, no dia 

7 de setembro, estarão presentes dezenas de 

personalidades nacionais e internacionais, entre 

eles, o Presidente da República, Marcelo Rebelo 

de Sousa; o primeiro-ministro, António Costa; o 

presidente do Parlamento Europeu, António Ta-

jani; o diretor de política da European Tourism 

Association (ETOA), Tim Fairhurst; e o CEO da 

ANA, Aeroportos de Portugal, Thierry Ligonnière.

Para o presidente da CTP, Francisco Calheiros, as-

segurar “um crescimento sustentado e saudável 

para a atividade” é uma necessidade do setor, e 

“isso implica saber responder aos desafios que o 

futuro nos coloca. Assim, a cimeira vai decorrer 

sobre o mote “O Turismo Primeiro: Sucessos do 

Presente. Desafios de Amanhã”, pois a confede-

ração acredita “que se trata de um bom ponto 

de partida para abrir canais de debate e encon-

trar linhas de diálogo eficazes”.
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A Área Metropolitana de Lisboa (AML) captou a 

maior proporção de dormidas em Portugal em 

2017, de acordo com o mais recente documento 

sobre o turismo divulgado pelo Instituto Nacio-

nal de Estatística (INE). 

No balanço do ano transato, o INE anuncia que 

os alojamentos turísticos em Portugal recebe-

ram 24,1 milhões de hóspedes e registaram 

65,8 milhões de dormidas. 

No que concerne ao alojamento local, o país re-

cebeu 3,4 milhões de hóspedes ao longo do ano 

passado, o que significa uma subida de quase 

29% face a 2016; já nas dormidas, o número foi 

de 8 milhões, mais 26,7% do que na compara-

ção homóloga. Em termos de proveitos totais, 

foram gerados 263 milhões de euros.

De acordo com o documento do INE, houve au-

mento de dormidas em todas as regiões, ten-

do sido registado de forma mais expressiva no 

centro (+42,3%), seguido da Área Metropolitana 

de Lisboa (+31,4%), da Madeira (+22,5%) e do 

norte (+25,2%).

Segundo o INE, “a região da Área Metropo-

litana de Lisboa captou a maior proporção de 

dormidas (35,7% do total), seguindo-se o norte 

(18,7%) e o Algarve (15,4%)”.

Houve um aumento de 1,7 milhões de dormidas 

face a 2016, sendo 678,7 mil dormidas prove-

nientes da região de Lisboa (40,5%), 316,6 mil 

do centro (18,9%) e 298,9 mil do Porto (17,8%).

Das dormidas em alojamento local, 2,7 milhões 

foram de residentes, mais 16,4% comparativa-

mente a 2016, o que representa 34% do total 

das dormidas. As dormidas dos portugueses 

concentraram-se, essencialmente, no norte 

(25,4% do total de dormidas), Lisboa (24,2%) 

e centro (23,2%).

Quanto aos mercados externos, foram regista-

das 5,2 milhões de dormidas (+32,8%), tendo 

sido Lisboa o destino preferido dos estrageiros, 

correspondendo a 41,7% do total de dormi-

das no país. Neste parâmetro, a Alemanha foi 

o principal mercado emissor (14,9% do total 

das dormidas de não residentes) e apresen-

tou um crescimento de 27,4%. Seguiram-se os 

mercados francês, britânico e espanhol, com 

variações positivas de 22,3%, 20,9% e 31,5%, 

respetivamente. Destaque ainda as subidas re-

gistadas pela Polónia (+79,8%), Estados Unidos 

(+64,8%) e Brasil (+54,6%).

INE

BALANÇO DO 
TURISMO EM 2017

EMPREENDEDORISMO

NOVAS EMPRESAS 
IMPULSIONADAS 
PELO TURISMO

De janeiro a julho de 2018, nasceram 27.708 

empresas e outras organizações, o que se traduz 

num aumento de 10,6%, face ao mesmo perío-

do do ano passado, revelam os dados do Baró-

metro da Informa D&B. Este crescimento é regis-

tado na maioria dos setores, mas é, sobretudo, 

impulsionado por setores ligados ao turismo.

Entre as novas empresas, destacam-se as ati-

vidades imobiliárias, construção, alojamento e 

restauração – embora se registe “algum abran-

damento” nos últimos 2 meses –, o transporte 

ocasional de passageiros em veículos ligeiros 

e outros serviços relacionados com o turismo. 

Estes mesmos setores representam quase três 

quartos do crescimento registado e 40% das 

empresas constituídas nos primeiros sete meses 

deste ano.
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THE SUN

LISBOA, CASCAIS E 
SINTRA ELOGIADAS

A região de Lisboa continua a ser elogiada em pu-

blicações internacionais, desta vez, pelo jornal bri-

tânico The Sun, que sugere aos seus leitores que 

visitem o eixo Lisboa, Cascais e Sintra.

“Jogos de azar, surf e passeios… Faça uma pausa 

na deslumbrante estância de Cascais em Portugal” 

é o título do artigo, da autoria do jornalista Andrew 

Parker.

O jornalista viajou entre Lisboa e Cascais de com-

boio e diz ter ficado “de boca aberta” com a paisa-

gem. “Se existe um percurso ferroviário com uma 

vista melhor do que esta, gostava de saber qual é”, 

referiu. O custo da viagem também foi apontado 

como positivo, sendo considerado bastante reduzi-

do face aos transportes ferroviários britânicos.

Andrew Parker elogia a gastronomia portuguesa, 

em particular os restaurantes do centro de Cascais, 

referindo, mais uma vez, que comer fora não fica 

caro. 

Os elogios são ainda feitos à marina de Cascais e 

às praias, como a do Guincho, uma vez que, segun-

do o jornalista, as cidades que se situam junto ao 

mar têm um “fator X” e Lisboa não é exceção. A 

antiguidade da cidade não foi esquecida, haven-

do referência a Alfama, “o bairro mais antigo de  

Lisboa” e que está “repleto de atrações como a Sé 

de Lisboa e o Convento da Graça”. Houve ainda es-

paço na publicação para falar do Palácio de Mon-

serrate, da “assombrosa vila de Sintra” e do Palácio 

Nacional de Sintra.

A edição de agosto da revista Vogue Itália con-

ta com uma produção dedicada a Madonna, na 

qual a cantora surge fotografada pelas ruas de 

Lisboa e numa herdade na Arrábida. 

“Just one Day out of Life”, que em português 

significa “só um dia da vida”, é o nome desta 

produção, realizada a propósito da celebração 

do 60.º aniversário da cantora, cujo foco está no 

presente e na sua vida na capital portuguesa.  

Em declarações à Women’s Wear Daily, o dire-

tor da revista italiana, Emanuele Farneti, reve-

lou que foi Madonna que “propôs o ângulo de 

Lisboa e acabou por ser uma entrevista muito 

pessoal, mais interessante do que fazer uma re-

trospetiva da artista ou a história dos seus proje-

tos em África, que já foram abordados”.

VOGUE ITÁLIA

PRODUÇÃO 
COM MADONNA 
TEM LISBOA 
COMO CENÁRIO
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O jornal britânico The Independent dedi-

ca um artigo ao NOS Alive, onde susten-

ta que o festival português tem provado 

ser um dos melhores da Europa, este ano 

com um “alinhamento tremendo” numa 

das cidades “mais bonitas do mundo”.  

Escreve o autor do artigo que há muito que o 

festival mostra a sua qualidade e que, mes-

mo entre concorrentes de Espanha, Croácia, 

Noruega e Suécia, se destaca graças a uma 

multitude de fatores que torna a experiên-

cia “memorável”. Entre esses fatores destaca 

o formato “compacto”, que impede que os 

festivaleiros possam perder algumas atua-

ções. A “grande variedade” de oferta de ali-

mentação e bebidas também é sublinhada, 

mas, “mais importante”, é “barata”, além de 

haver opções para vegetarianos e vegans.  

Fora do festival, diz o jornal que há a possibi-

lidade de “explorar as delícias que Lisboa tem 

para a oferecer”, desde o Mosteiro dos Jeró-

nimos, “de tirar a respiração”, a prova de vi-

nhos, ou simplesmente deambular pela cida-

de onde “cada esquina parece conduzir a um 

diamante escondido”, seja um mercado local, 

uma loja vintage ou uma pequena igreja.

NOS ALIVE

ELOGIADO EM JORNAL BRITÂNICO

O Festival Cioff Culturas Mediterrânicas chega a 

Lisboa em setembro, no dia 12, e fica na cidade 

até dia 16, com uma mostra cultural das tradi-

ções, usos e costumes dos países do mediter-

râneo e de influência mediterrânica. O evento 

tem lugar no Parque de Jogos 1.º de Maio, em 

Alvalade, e desenvolve-se sob o mote “Medi-

terrâneo: Território dos 5 sentidos”.

A programação inclui concertos de Rabih 

Abou-Khalil e Ricardo Ribeiro (Líbano e Por-

tugal), Joana Amendoeira (Portugal), Fanfarra 

Luboyna (Macedónia) e Folk’n Roll (Grécia). 

Marcam também presença grupos tradicio-

nais de canto e folclore da Bulgária, Croácia, 

Espanha, França, Grécia, Itália, Portugal, Sér-

via, Tunísia e Turquia. 

Há ainda espaço para a realização de 10 wor-

kshops, que vão da dança, ao artesanato, 

passando pela música; três exposições; um 

ciclo de cinema; mostras de artesanato e 

gastronomia; um bazar dos 5 sentidos com 

produtos dos países do Mediterrâneo e uma 

área de restauração.

O Festival Cioff Culturas Mediterrânicas con-

templa um Espaço Criança, cuja programação 

foi criada a pensar nos mais novos.

Paralelamente ao festival, nos dias 12 e 13 de 

setembro, no ISCTE, realiza-se a Conferência In-

ternacional Mediterrâneo: Território dos 5 Sen-

tidos, organizada pelo CRIA – Centro em Rede 

de Investigação e Antropologia, do ISCTE, com o 

apoio da Associação Turismo de Lisboa.

FESTIVAIS

LISBOA RECEBE 
CIOFF CULTURAS 
MEDITERRÂNICAS

ESCLARECIMENTO

Na sequência da entrevista publicada na edi-

ção de junho último ao diretor de Expansão do 

Grupo Hotusa, Luís Cruz, recebemos da admi-

nistração do Grupo Altis o seguimento esclare-

cimento: “Nessa entrevista vem mencionada 

a rede na região de Lisboa do grupo Hotusa. 

Como pode verificar é muita enganosa a forma 

como esta rede vem referenciada, misturando 

hotéis que usam a Hotusa como tour operador 

e hotéis que são geridos pela Hotusa. O Hotel 

Altis Grand, aí referenciado, usa os serviços da 

Hotusa apenas como touroperador (como ou-

tras dezenas de hotéis em Lisboa), mas não 

pode ser confundido com os Hotéis Eurostars, 

que têm gestão Hotusa”.
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CINCO RAZÕES PARA VISITAR

MUSEU DO DINHEIRO
Com uma oferta cultural diversificada, o Museu do Dinheiro funciona 
como um espaço de conhecimento e lazer, bem como de inovação e 
criação de valor. O diretor de Comunicação do museu, Bruno Proença, 
faz-nos uma “visita guiada” por aquele que foi considerado o Melhor 
Museu do Ano, em 2017, pela Associação Portuguesa de Museologia, 
e identifica cinco razões para o visitarmos.

1. 

Não há muitos sítios onde se 

possa visitar um museu que já 

foi igreja e casa-forte. O Museu 

do Dinheiro ocupa o edifício da 

antiga igreja S. Julião, situada no 

quarteirão pombalino, sede do 

Banco de Portugal, resultando 

de uma cuidadosa reabilitação 

de uma igreja do século XIX. 

Desde os anos 30 do século 

XX que a antiga igreja está na 

posse do Banco de Portugal, 

altura em que foi dessacralizada 

e convertida em instalações de 

serviços, nomeadamente casas 

fortes e centro de distribuição de 

numerário. Após a reabilitação 

de todo o quarteirão pombalino, 

instalou-se no espaço da antiga 

igreja o Museu do Dinheiro, 

inaugurado em 2016.

2. 
Dentro do museu poderá visitar 

a Muralha de D. Dinis, um 

monumento indispensável 

para compreender a história 

de Lisboa. Classificada como 

Monumento Nacional, testemunha 

episódios marcantes de um rei, 

da cidade e da sua história e é 

a única muralha medieval de 

Lisboa que pode ser apreciada 

e compreendida através de 

um Núcleo de Interpretação. 

A exposição situa-se na cripta 

da antiga Igreja de S. Julião e 

convida a descobrir objetos, sons 

e imagens que caraterizavam 

os areais do Tejo nos períodos 

romano, medieval e moderno, 

proporcionando uma viagem de 

mais de 1000 anos pela história 

de Lisboa.

3. 

O Museu do Dinheiro oferece 

diversos programas culturais e 

educativos para todos os públicos 

– visitas acessíveis, teatro, cinema, 

debates, concertos, oficinas, 

exposições temporárias…, 

através dos quais envolve as 

comunidades, desenvolve o 

conhecimento das coleções e 

estimula o pensamento crítico e 

criativo das audiências.

4. 

O museu apresenta diferentes 

formas de dinheiro, a sua história 

e o papel que desempenha na 

transformação das sociedades, no 

ocidente e no oriente. Em salas 

temáticas e utilizando inovadoras 

formas de exposição, mostra de 

forma acessível e interativa o 

acervo numismático, notafílico e 

artístico do Banco de Portugal. 

5. 

Há muitas coisas para ver e 

fazer neste museu: pode dar um 

testemunho, cunhar e imprimir 

moedas e notas virtuais com 

a sua cara, ver ao microscópio 

de que são feitas as notas, e 

ainda trocar, interagir e deixar-se 

inspirar por histórias de todo 

o mundo. E tudo isto de forma 

gratuita.
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LISBOA STORY CENTRE

SEIS ANOS A DIVULGAR 
A HISTÓRIA DA CAPITAL

Situado no Terreiro do Paço, o Lisboa Story Centre 

é um equipamento interativo que testemunha 

os principais momentos da cidade, do passado 

ao presente. Até junho deste ano, o espaço já 

recebeu 435 000 visitantes, que viajaram no 

tempo, na história e nas estórias da capital. Já 

no que concerne ao total de visitantes em gru-

po, como por exemplo, crianças, estudantes e 

escuteiros, estes representam cerca de 29%, 

uma percentagem que corresponde a 124 mil 

pessoas. 

Com o objetivo de dinamizar as memórias da ci-

dade, o Lisboa Story Centre utiliza vários meios, 

da cenografia ao multimédia, passando pelas 

experiências sensoriais. E, tendo em conside-

ração a abrangência temática proporcionada, 

acaba por ter dois tipos de público-alvo: por um 

lado, os turistas internacionais, para que descu-

bram “a história da cidade de forma cativante, 

divertida, credível e rápida”, e, por outro, os ci-

dadãos nacionais, com o objetivo de “cultivar co-

nhecimento de tudo o que originou e construiu a 

capital portuguesa, tal como a conhecem hoje”, 

tendo também associada uma vertente lúdica e 

de entretenimento. 

Em média, o equipamento conta com seis mil 

visitantes por mês. De nacionalidades distintas, 

o que explica que, para que o maior número 

de pessoas possa viver esta experiência, sejam 

disponibilizados áudio-guias em nove línguas, 

nomeadamente, português – com uma versão 

para adultos e outra para crianças –, castelhano, 

francês, italiano, inglês, alemão, russo, manda-

rim e japonês.

A visita  ao espaço tem uma duração aproxima-

da de 60 minutos, e pode ser feita todos os dias, 

das 10:00 às 20:00, sendo a última entrada às 

19:00. No local, as pessoas  são “conduzidas” 

por um “contador de histórias” multilingue, que 

as guia pelos seis núcleos que compõem es-

tas  “memórias da cidade”, cada um deles dedi-

cado a um marco da história milenar de Lisboa.

Assim, no núcleo 1, abordam-se mitos e reali-

dades da cidade; no núcleo 2, fala-se de Lisboa 

enquanto cidade global; no núcleo 3, o tema é 

O Lisboa Story Centre abriu as portas ao público em setembro 
de 2012, para dar a conhecer a história da capital portuguesa, 
enriquecendo a cidade e quem a visita. Assim, prestes a completar 
seis anos de atividade, fizemos um balanço do número 
de visitantes e atividades realizadas. 

o dia 1 de novembro de 1755, o dia de todos os 

santos e do terramoto que abalou a cidade; já o 

núcleo 4, incide na visão de Marquês de Pom-

bal e no seu planeamento para a cidade pós-

-terramoto; no núcleo 5, fala-se do Terreiro do 

Paço, a praça mais emblemática da cidade, onde 

se abre para o rio, e que foi palco de eventos 

históricos como o regicídio de 1908; e, por fim, 

no núcleo 6, surge uma Lisboa Virtual, que per-

mite a interação multimédia com vários aconte-

cimentos da capital.

Ao longo do tempo, o Lisboa Story Centre tem 

promovido atividades dirigidas ao público in-

fantil, como teatros, personagens históricas e 

oficinas, totalizando 550 iniciativas, desde a sua 

abertura até junho deste ano. No total, estive-

ram envolvidas 20 mil crianças. Além disso, o 

equipamento cultural organiza ainda festas de 

aniversário, tendo recebido 160 celebrações que 

receberam 3 mil crianças.

Em média, 
o equipamento 
conta com seis 
mil visitantes 
por mês, de 
nacionalidades 
distintas



T

TU
RISM

O
 D

E LISB
O

A
  |   

13

B

TU
RISM

O
 D

E LISB
O

A
  |   

13

Boletim Interno | 

O Encontro Internacional de Atrelagem de Tra-

dição de Lisboa (ATM), realizado no dia 7 de 

julho, contou com um elevado número de par-

ticipantes, que originou a deslocação simultâ-

nea de 25 equipas de atrelagens, com várias 

origens em Portugal e Espanha.

O evento decorreu com o intuito de promover 

o Museu Nacional dos Coches a nível interna-

cional, bem como de dar a conhecer o em-

penho dos proprietários de carros de cavalos, 

maioritariamente do século XIX, tanto na sua 

apresentação como na manutenção. Outro dos 

objetivos associados à realização do ATM passa, 

segundo o presidente do Museu dos Coches, 

José de Castro Canelas, por “oferecer a Lisboa, 

um espetáculo de beleza e graciosidade con-

dicente com os seus pergaminhos histórico-

-culturais”.

O evento foi enriquecido por um “notável con-

junto” de Automóveis Antigos de sócios do ACP, 

tendo contado ainda com o acompanhamento 

das Cavaleiras da Associação das Amazonas de 

Portugal.

Este é, assim, um encontro singular, que con-

tribui “de forma dinâmica e diligente para a 

promoção do país e da Atrelagem de Tradição”, 

concluiu José de Castro Canelas.

ENCONTRO 

INTERNACIONAL DE 

ATRELAGEM DE TRADIÇÃO 

LISBOA 
RECEBE EQUIPAS 
DE PORTUGAL 
E ESPANHA
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O QUE VALORIZAM OS TURISTAS?

CONHECER TENDÊNCIAS 
PARA ADAPTAR ESTRATÉGIAS
O setor do turismo está em constante crescimento e atualização, 
sendo que é essencial estar a par das tendências. Neste caso, 
falamos da nova posição das pessoas face ao investimento em 
experiências, como viagens – essencialmente dos millennials; das 
mais valias de proporcionar experiências imersivas aos potenciais 
viajantes, através da apresentação de vídeos 360º e de realidade 
virtual; da crescente utilização do mobile e da importância de 
acompanhar esta tendência, por parte das empresas turísticas. 
Vemos ainda o quão relevante é criar relações com os clientes  
e alguns aspetos a serem tidos em consideração aquando  
da criação de uma campanha digital de viagens.

VIAGENS: EXPERIÊNCIAS 
QUE VALEM A PENA 

As pessoas, em particular os millennials – jovens 

com idades compreendidas entre os 18 e 34 

anos –, estão cada vez mais a cortar nas despe-

sas em bens materiais, a fim de investir em “ex-

periências”, como viagens. Segundo um estudo 

da American Express, 85% dos inquiridos con-

cordam que gastar dinheiro em viagens é um 

investimento que vale a pena. Neste sentido, as 

empresas do setor turístico devem evidenciar 

as experiências e alegria que proporcionam nas 

suas estratégias de marketing, de forma a atrair 

essas mesmas pessoas que procuram essas ex-

periências.

DOS VÍDEOS 
À REALIDADE VIRTUAL

Os vídeos 360º, introduzidos no Facebook e no 

YouTube em 2015, trouxeram também mais 

oportunidades para o setor do turismo. A possi-

bilidade de apresentar um destino, um hotel ou 

uma atividade através de vídeo potencia o en-

volvimento dos espectadores, permitindo-lhes 

conhecer melhor.

Na sequência do vídeo 360º, verifica-se este 

ano uma nova tendência no turismo: a realidade 

virtual. Esta tecnologia eleva os vídeos a outro 

patamar, permitindo que os potenciais viajantes 

tenham a oportunidade de vivenciar destinos de 

férias antes de visitá-los. Já existem, inclusive 

Torna-se muito 
mais provável 
que as pessoas 
se recordem 
mais facilmente 
de uma marca 
ou empresa 
que lhes 
proporcionou 
experiências 
personalizadas
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rários personalizados são mais atrativos do que 

as soluções generalizadas. Ainda nesta perspeti-

va, torna-se muito mais provável que as pessoas 

se recordem mais facilmente de uma marca ou 

empresa que lhes proporcionou experiências 

personalizadas.

CAMPANHAS DIGITAIS 
DE VIAGENS

Partindo das ofertas personalizadas, chegamos 

às campanhas digitais de viagens. Aqui, é im-

portante a construção de uma relação entre as 

empresas e os seus atuais ou potenciais clien-

tes: essa relação tem vindo a ser explorada e 

valorizada em praticamente todos os setores de 

atividade, e o turismo não é exceção.

De acordo com a Adido – uma agência criativa 

britânica especializada em campanhas de marke-

ting digital – há um planeamento a cumprir para 

“garantir que se está a segmentar as pessoas cer-

tas, no momento certo”. Assim, a Adido refere 

quatro situações a ter em consideração aquando 

do desenvolvimento de campanhas digitais de 

viagens, nomeadamente: considerar os aspetos 

do público podem influenciar a mensagem; ter 

em conta de que forma o conteúdo e o momen-

to em que o anúncio é feito podem melhorar a 

mensagem que se pretende passar; garantir que 

as campanhas funcionam em todos os ecrãs e 

que as mensagens estão personalizadas de acor-

do com cada dispositivo; e medir o alcance e su-

cesso dos anúncios bem como a forma como o 

público está a interagir com eles.

Para maximizar resultados, a dica passa por incor-

porar mensagens diferentes para os atuais clien-

tes e para os potenciais. Com isto, é mais provável 

que os atuais clientes se mantenham fiéis e que 

se consigam capturar novos públicos-alvo.

AVALIAÇÕES E INTERAÇÕES

Nos dias de hoje, os viajantes procuram mais do 

que apenas ler avaliações online antes de escolhe-

rem, por exemplo, qual a companhia de viagens. 

O foco passa a estar na forma como as empresas 

respondem às suas avaliações online, ou seja, a 

interação que têm. Durante o processo de toma-

da de decisão, as pessoas deixaram de confiar em 

comentários e avaliações em que o cliente está 

100% satisfeito com a experiência, pois veem isso 

como “bom demais para ser verdade”.

USAR O TELEMÓVEL 
PARA RESERVAR

À semelhança da maioria das situações relacio-

nadas com o mundo digital, é notório o cres-

cimento da utilização do mobile no setor do 

turismo. Segundo um estudo da TrekkSoft – uma 

empresa que fornece soluções de reserva para 

o setor do turismo, considerada o maior forne-

cedor de software de gestão de reservas e ca-

nais para fornecedores de turismo e atividades 

na Europa –, é expectável que as reservas de 

viagens e de atrações feitas online cresçam 75% 

entre 2015 e 2020. 

Nos dias que correm, as pessoas estão cons-

tantemente conectadas ao telemóvel, por esse 

motivo, têm utilizado, cada vez mais, esse mes-

mo meio para efetuar as reservas, ao invés de 

utilizarem o computador, por exemplo. Um dos 

casos que espelha esta situação é reportado 

pelo site de reservas de viagens Skyscanner, que 

concluiu que, em 2017, 79% das pessoas que 

fizeram pesquisas através de smartphones aca-

baram por fazer uma reserva; esta percentagem 

revela um crescimento face ao 70% de 2016.

A TrekkSoft revelou também que 49% das re-

servas diretas online estão atualmente no tele-

móvel, uma percentagem que, comparada com 

os 31% de 2016, sugere que é essencial que 

os sistemas de reservas sejam otimizados para 

dispositivos móveis.

hotéis que proporcionam tours para dar a conhe-

cer o seu espaço e permitir que os turistas pos-

sam “experimentar antes de comprar”, promo-

vendo simultaneamente uma experiência única.

PERSONALIZAR OFERTAS

A acompanhar a tendência de procura por novas 

experiências, está o aumento da pesquisa por ex-

periências únicas, não padronizadas. Assim, o Big 

Data é considerado a chave para ir ao encontro 

desta situação e satisfazer esta nova necessidade 

dos viajantes. Com isto, é possível que as empresas 

disponibilizem ofertas personalizadas e que possam 

acompanhar as preferências dos seus clientes. 

A pesquisa da American Express mostrou que 

85% dos entrevistados consideram que os itine-

À semelhança 
da maioria das situações 
relacionadas com o 
mundo digital, é notório 
o crescimento da 
utilização do mobile 
no setor do turismo
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POSICIONAMENTO 
DIFERENCIADO
A sustentabilidade é um dos pontos fortes da estratégia 
do Inspira Santa Marta Hotel, apresentado como um 
oásis urbano, apto a proporcionar uma experiência 
ímpar bem no centro da cidade. Filipe Osório de Castro, 
CEO da Investoc, proprietária do hotel, sublinha o 
posicionamento diferenciado da marca inspira e anuncia 
dois novos hotéis em Lisboa até 2021.

FILIPE OSÓRIO 
DE CASTRO
CEO DA INVESTOC, 
PROPRIETÁRIA 
DO INSPIRA SANTA 
MARTA HOTEL

E
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O Inspira Santa Marta Hotel, si-

tuado em pleno coração da ci-

dade, foi projetado para criar 

um oásis de paz e harmonia. Na 

prática, como se traduz este de-

sígnio? 

O Inspira Santa Marta nasceu da 

reabilitação de edifícios que ocupa-

vam um quarteirão numa zona da 

cidade classificada como histórica, 

a poucos metros da Avenida da Li-

berdade, mantendo a fachada exis-

tente. A ideia foi criar, numa das 

zonas mais movimentadas e inten-

sas da cidade, um espaço onde os 

clientes e todos os que visitam e 

utilizam o hotel se sintam num am-

biente acolhedor, tranquilo, envol-

vente e relaxante. Para um cliente 

em negócios ou para uma família 

de visita a Lisboa, o hotel preten-

de ser um oásis depois de um dia 

na cidade, a extensão de sua casa. 

Para criar este oásis urbano, desde 

logo, os espaços foram pensados 

e desenvolvidos pensando – quer 

do ponto de vista arquitetónico, 

dos materiais, disposição ou luz 

– no bem-estar do cliente. Neste 

processo estiveram envolvidos ar-

quitetos, designers de interiores e 

outros especialistas que, em con-

junto, conceberam o que são hoje 

as diferentes áreas do hotel. 

Os princípios do feng shui estão 

muito presentes. Quer falar-nos 

da sua importância?

Os princípios do feng shui fizeram 

parte, desde o início do projeto, 

das soluções para cada um dos 

espaços. Estes princípios estabe-

lecem um conjunto de pressupos-

tos de organização do espaço e de 

escolha dos materiais para que os 

fluxos de energia possam circular 

da melhor maneira, criando zonas 

mais harmoniosas onde as pes-

soas se sintam verdadeiramente 

bem. Com este objetivo juntámos 

à equipa um especialista de feng 

shui, que nos ajudou a conceber 

estes princípios, os espaços e as 

respetivas soluções, tanto nas zo-

nas públicas como nos quartos e 

suites. Como resultado, temos es-

paços mais equilibrados que aju-

dam à criação do verdadeiro oásis 

urbano. A harmonia que criámos 

é captada pelos clientes, cujas 

opiniões transmitem uma sensa-

ção de tranquilidade quando es-

tão no hotel.

De que modo os 5 elementos 

desta filosofia milenar chinesa 

se encontram representados?

A nossa opção foi transpor esses 

elementos – metal, madeira, fogo, 

água e terra – para os quartos. Cada 

pessoa, dependendo da sua data 

de nascimento, tem um elemento 

do feng shui que a carateriza. Por 

isso, criámos quartos equipados 

com materiais, nomeadamente pa-

vimentos, cores e texturas, ligados 

a cada um dos cinco elementos, o 

que permite que cada cliente opte 

pelo elemento com o qual, natural-

mente, se sente melhor. Permite 

ainda que os clientes experimen-

tem diferentes elementos a cada 

visita, podendo sempre desfrutar 

de uma experiência diferente.

Em que consiste o conceito green 

ao qual está associado?

O conceito green tem por base 

um dos pilares fundamentais do 

conceito Inspira: a sustentabilida-

de. Nas suas diferentes vertentes, 

económica, ambiental e social, 

este tem sido um princípio subja-

cente à conceção do hotel e que 

temos aplicado em todas as suas 

fases, desde o desenvolvimento do 

projeto, passando pela execução e 

agora pela operação. O conceito é 

também transversal a toda a equipa 

e a todas as áreas, esteve presente 

na escolha dos materiais e nos mé-

todos e processos construtivos, bem 

como é uma realidade no dia a dia 

do hotel. Por exemplo, está presen-

te em todas as opções de redução 

de consumos energéticos – seja 

no fornecimento de energia com 

recurso exclusivo a fontes renová-

veis ou opção por métodos menos 

agressivos para o ambiente –, bem 

como na escolha de fornecedores, 

entre outros. No fundo, procuramos 

sempre opções que ajudem a criar 

condições para reduzir o impacto 

que produzimos no ambiente e, 

consequentemente, no planeta, ga-

rantindo maior bem-estar e susten-

tabilidade para as gerações futuras. 

Mas nem a estratégia de sustenta-

bilidade nem os resultados seriam 

possíveis sem uma equipa fantás-

tica – totalmente alinhada com es-

tes princípios –, fundamental para a 

implementação e constante inova-

ção deste projeto. A equipa procura 

ainda sensibilizar os clientes com 

base no exemplo do hotel, mostran-

do-lhes como também eles podem 

contribuir. Em suma, o Inspira tem 

sabido estar sempre na primeira li-

nha, criando soluções inovadoras e 

envolvendo totalmente as equipas 

e a comunidade local. E a melhor 

forma de percebermos como este 

conceito tem sido reconhecido e va-

lorizado são os prémios que temos 

recebido.

Em que se baseia a política de 

sustentabilidade ambiental e 

compromisso social do hotel?

A política de sustentabilidade tem 

A harmonia 
que criámos 
é captada 
pelos clientes, 
cujas opiniões 
transmitem 
uma 
sensação de 
tranquilidade 
quando estão 
no hotel

O Inspira Santa Marta Hotel pos-

sui 89 quartos, 7 dos quais são 

suites, concebidos com base nos 

cinco elementos do Feng-Shui, 

ou seja, Terra, Árvore, Fogo Me-

tal e Água, explica Filipe Osó-

rio de Castro.  “Os quartos são 

adaptáveis aos diferentes tipos 

de clientes e famílias e, me-

diante uma solução que criá-

mos, a mesa do quarto, ampla 

e cómoda, pode ser utilizada 

quer para trabalhar quer para 

fazer uma refeição. Apostámos 

também em soluções tecnoló-

gicas diferenciadas, que temos 

vindo a modernizar de acordo 

com a evolução dos tempos”, 

acrescenta. Nota ainda, prosse-

gue, para a grande preocupação 

com a escolha dos materiais, 

nomeadamente em termos de 

conforto do colchão e qualidade 

do duche.

Quartos personalizáveis
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dos hotéis e grupos hoteleiros em 

iniciativas de sustentabilidade am-

biental e social, através da doação 

de bens. Neste contexto, foram-nos 

atribuídos os selos We Care e We 

Share.

Em que consiste o conceito 

“Doing the Right Thing”, que une 

os pilares essenciais da identida-

de deste hotel?

O conceito “Doing The Right Thing” 

foi a forma de transmitir numa 

frase, em comunicação interna e 

externa, o princípio da sustentabi-

lidade. É uma expressão que tra-

duz o empenho diário e o esforço 

permanente de toda a equipa para 

implementar no seu trabalho e nas 

suas opções e decisões os princí-

pios fundamentais do Inspira. No 

em prática o conceito. Dos prémios 

recebidos destaco dois pela sua 

singularidade e importância para 

o Inspira, para a hotelaria e para 

Portugal:  o Prémio Ulysses, da Or-

ganização Mundial do Turismo, que 

distingue a Excelência e Inovação 

em Turismo, ao qual concorreram 

empresas de diferentes áreas liga-

das ao turismo; e nos World Legacy 

Awards, da National Geographic, o 

Inspira foi finalista na categoria de 

Earth Changer, em reconhecimento 

pelo papel ativo na transformação 

da indústria do turismo a nível glo-

bal. Fomos também Green Hotel of 

the Year em 2014 e em 2016, no 

âmbito dos European Hospitality 

Awards. Nos últimos anos associá-

mo-nos ao Programa Hospes, da 

AHP, que promove o envolvimento 

mais diversas áreas. Desde a par-

ticipação nos próprios projetos ao 

apoio direto em ações específicas, 

a vertente social do projeto Inspira 

tem sido consolidada ao longo dos 

anos e será sempre um objetivo 

importante e destacado. 

SUSTENTABILIDADE 
PREMIADA

A aposta na sustentabilidade 

mereceu já a atribuição de vários 

prémios. Quais?

A principal recompensa neste as-

peto continua a ser o nosso baixo 

impacto ambiental. É evidente que 

o reconhecimento nos deixa orgu-

lhosos e premeia, sobretudo, uma 

equipa que cruza todas as áreas e 

que trabalha diariamente para pôr 

por fundamento aquilo que dis-

se anteriormente, ou seja, que as 

opções têm sido sempre no sen-

tido de reduzir o impacto para o 

ambiente desde o setor básico, 

nomeadamente os materiais es-

colhidos para o hotel, às energias 

utilizadas e aos consumos, nossos e 

dos clientes. Para cumprirmos este 

compromisso há uma consciência 

para a educação de todos os que 

fazem parte do projeto, que não 

pode ser estática, razão pela qual 

procuramos sempre atualizar e mo-

dernizar os nossos métodos. Que-

remos continuar a inovar e a adotar 

as melhores práticas de sustenta-

bilidade e a ser uma referência na 

forma como a encaramos, tanto a 

nível nacional como internacional. 

Com esse objetivo, procuramos 

acompanhar os dados científicos 

mais recentes, optando por solu-

ções hoteleiras correspondentes. 

Já o compromisso social faz parte 

de outro vetor do pilar da sustenta-

bilidade. Desde o início do projeto 

Inspira que, de várias formas, nos 

temos associado e apoiado dife-

rentes instituições e fundações nas 

Instado a comentar sobre a 

atividade do Inspira Santa 

Marta Hotel no decorrer do 

primeiro semestre, Filipe 

Osório de Castro garante 

que correu acima do previs-

to, salientando o registo de 

um crescimento continua-

do. Quanto ao que será de 

esperar até ao final do ano, 

adianta: “Queremos man-

ter o crescimento de forma 

consciente, alargar os mer-

cados de origem, manter 

um elevado posicionamento 

do ponto de vista do cliente 

e da oferta do hotel e con-

tinuar a inovar na qualidade 

do serviço e nos métodos de 

produção sustentáveis”.

Crescimento 
acima do 
previsto
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fundo, estes podem traduzir-se por, 

em cada momento, procurar fazer 

o que está certo e o que a cons-

ciência dita.

PROPORCIONAR UMA 
EXPERIÊNCIA ÚNICA

O hotel entrou em funcionamen-

to há oito anos. O que mudou e 

como tem sido a evolução?

Iniciámos a operação em 2010 

numa altura em que se sentia uma 

crise profunda, que se foi agravan-

do nos anos seguintes, e em es-

pecial na Europa, o nosso principal 

mercado de clientes. Entrámos no 

mercado com um hotel que qui-

semos que fosse diferente dos ou-

tros, com caraterísticas inovadoras, 

numa altura muito complicada da 

economia mundial, e fomos sendo 

reconhecidos, claramente, como um 

hotel diferente na cidade, capaz de 

proporcionar ao cliente uma expe-

riência única. Ao longo destes anos 

adaptámos a operação e diversificá-

mos os mercados, de modo a con-

seguir ultrapassar o período difícil. 

Registamos um crescimento consis-

tente da procura, fruto do trabalho 

desenvolvido nos anos iniciais, o 

que levou a que tenha sido possível 

crescer de forma clara e sustentada, 

assente num conjunto diversificado 

de mercados e de perfil de cliente. 

A oferta também mudou significati-

vamente: surgiram novos hotéis em 

Lisboa, muitos deles com elevada 

qualidade, o que permitiu qualificar a 

oferta da cidade. Além do mais, o fe-

nómeno do alojamento local introdu-

ziu uma variável adicional na oferta 

e dinamizou fortemente o mercado. 

Por isso, continuámos a apostar na 

excelência do serviço e na capacida-

de de criar experiências únicas para 

o cliente, e o seu reconhecimento 

torna isto evidente. Dá-nos a certeza 

que estamos no bom caminho, mas 

há que inovar e diferenciar conti-

nuamente. Todos os anos fazemos 

um investimento considerável no 

hotel e procuramos uma adapta-

ção, da forma mais sustentada 

possível, à evolução do cliente e 

da cidade. A estratégia que temos 

vindo a implementar permite-nos 

continuar a crescer, mas sabemos 

que o mercado vai evoluir tanto 

do ponto de vista do cliente como 

da oferta hoteleira na cidade, por 

isso é preciso estarmos sempre à 

frente.

Qual o peso do turismo de ne-

gócios na atividade do hotel e 

em que consiste a oferta de es-

paços para este fim?

O turismo de negócios é um seg-

mento importante e a sua evo-

lução reflete a dinâmica que se 

verifica na cidade e no país. Este 

é um cliente especial que ten-

de a manter-se fiel ao hotel se 

se sente bem com o espaço, a 

oferta e a qualidade do serviço, 

e que adapta as opções de preço 

a estes pressupostos. Além dos 

89 quartos, o Inspira Santa Marta 

Hotel tem duas salas para confe-

rências que se podem transformar 

numa única apta a receber até 

Queremos 
continuar a 
inovar e a adotar 
as melhores 
práticas de 
sustentabilidade 
e a ser uma 
referência 
na forma como 
a encaramos
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110 pessoas, e um auditório com 

capacidade para 45 pessoas. Temos 

também três salas multifuncionais 

para pequenas reuniões corpora-

tivas. Este conjunto de opções de 

salas de reunião, auditório e salas 

multiusos adapta-se com mui-

ta facilidade às necessidades das 

empresas, cada vez mais dinâmi-

cas. As soluções tecnológicas que 

as salas proporcionam funcionam 

igualmente como uma mais-valia, 

o que nos faz acreditar que o inves-

timento de adaptação constante 

que fazemos nesta área é reconhe-

cido pelo cliente corporativo.

Como se carateriza a oferta gas-

tronómica? 

Completamos a oferta do Inspi-

ra com um bar e um restaurante, 

o Open Brasserie Mediterrânica, 

onde, tanto ao almoço como ao 

jantar, o cliente tem opções de gas-

tronomia portuguesa confecionada 

com ingredientes selecionados, 

muitos deles biológicos e de ori-

gem sustentável. Atendendo a que 

ao almoço os clientes privilegiam 

o tempo e a rapidez da refeição, o 

Open oferece uma solução ajusta-

da propondo um buffet de saladas, 

entradas e sobremesas e um menu 

com cinco opções preparadas no 

momento pelo chef e a sua equi-

pa. Ao jantar, o serviço à la carte 

apresenta uma oferta diversificada 

de opções gastronómicas e ingre-

dientes portugueses. Pensando nas 

restrições e preocupações alimen-

tares, cada vez mais comuns, o 

Open tem, igualmente, sugestões 

específicas para celíacos e pratos 

vegetarianos.

O SPA do hotel é uma referência. 

Quais são os principais serviços 

que disponibiliza?

Fomos o primeiro hotel de 4 es-

trelas a ter um SPA em Lisboa, 

porque identificámos esse nicho e 

essa oportunidade diferenciadora, 

além de que seria um elemento 

fundamental para a criação do 

conceito de oásis urbano. Possui 

seis salas de tratamento, uma 

das quais é dupla, o que permite 

tratamentos para casais. Temos 

ainda salas dedicadas à cromo-

terapia e outras vocacionadas 
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exclusivamente para tratamentos 

com água. As opções de massa-

gens e terapias são alargadas, 

de modo a que o cliente possa 

desfrutar de um tratamento com-

pleto e adaptável às suas neces-

sidades e preferências. Contamos 

ainda com um ginásio e uma zona 

com jacuzzi, sauna e banho turco, 

complementar e de uso livre para 

os clientes.

Qual o perfil do hóspede que re-

cebe?

Não existe um perfil definido. Há 

um cliente corporate que vem a 

Lisboa em negócios e que procu-

ra um boutique hotel no centro 

da cidade onde consiga trabalhar 

e relaxar ao final do dia, ou orga-

nizar reuniões. Os grupos corpo-

Todos os anos 
fazemos um 
investimento 
considerável 
no hotel e 
procuramos 
uma 
adaptação, 
da forma mais 
sustentada 
possível, 
à evolução 
do cliente 
e da cidade

Fomos o 
primeiro hotel 
de 4 estrelas a 
ter um SPA em 
Lisboa, porque 
identificámos 
esse nicho 
e essa 
oportunidade 
diferenciadora

Lisboa é uma cidade que, do 

ponto de vista turístico, apre-

senta um crescimento impres-

sionante devido a vários fato-

res que coincidiram no tempo, 

sendo de destacar uma fortís-

sima melhoria da qualidade 

da oferta hoteleira, sublinha 

Filipe Osório de Castro. “Tendo 

em conta o caminho percorri-

do ao longo dos últimos anos, 

perspetivamos a continuação 

deste crescimento, mesmo 

que menos acentuado. Mas 

há alguns perigos nesta con-

tinuidade, alguns dos quais 

dependem de nós e não de 

fatores externos ou globais. É 

o caso do aeroporto e do limi-

te de capacidade e de serviço 

que pode proporcionar. Existe 

também a necessidade de 

continuarmos a criar, em ter-

mos de oferta cultural, gastro-

nómica e histórica, propostas 

com qualidade, que permi-

tam, igualmente, potenciar o 

retorno”, refere, adiantando: 

“não podemos perder de vista 

que quem nos visita procura a 

autenticidade e que este fator 

choca com muitas das com-

plexidades ligadas à evolução 

do tecido urbano e do turis-

mo, dos bairros históricos e da 

sua população”. Lisboa conti-

nua a ter um potencial mui-

to grande, tem caraterísticas 

para continuar a atrair novos 

turistas e mercados, mas exis-

tem perigos de crescimento 

que devem ser observados 

e tratados no imediato com 

atenção, conclui.

Crescimento acima do previsto

rate procuram-nos porque que-

rem um hotel adaptável às suas 

reuniões, no centro da cidade, e 

com uma oferta de serviços com-

plementares de qualidade. Con-

tamos também com um segmen-

to muito importante de clientes 

em viagem de lazer. Procuram a 

boa localização na cidade aliada 

a uma oferta de qualidade e de 

serviços, mais-valias suscetíveis 

de proporcionar uma experiência 

diferente.  A origem dos clientes 

é muito diversa, mas a maioria 

é proveniente do mercado fran-

cês, o que acontece há já alguns 

anos. 

DOIS NOVOS HOTÉIS 
ATÉ 2021

Como enquadra o Inspira Santa 

Marta Hotel na oferta hoteleira 

de Lisboa?

Continua a ser um boutique hotel 

diferenciado, possuidor de uma 

localização central, qualidade de 

serviço reconhecida e um espaço 

arquitetónico sem paralelo nos ho-

téis de 4 estrelas na cidade. O mo-

delo de inovação e diferenciação 

permanente que seguimos não é 
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Filipe Osório de Castro, 39 

anos, empresário, licen-

ciado em Direito, lidera a 

Holding familiar Investoc – 

que agrupa empresas nos 

setores da Hotelaria (Ins-

pira), Investimentos Imo-

biliários (Osório de Castro 

Investimentos Imobiliários) 

e Construção (Hexagen e 

2Agree). Trabalhou como 

advogado durante alguns 

anos, e é um dos fundado-

res e administrador da Fun-

dação Rui Osório de Castro, 

uma IPSS que tem como 

objetivo apoiar crianças 

com doenças oncológicas e 

suas famílias.

Filipe Osório 
de Castro: perfil

fácil porque a oferta tem aumen-

tado e com muita qualidade, mas 

é um desafio que assumimos e que 

temos conseguido vencer.  

Estão previstos novos investi-

mentos?

Efetivamente estão previstos dois 

novos investimentos: a inaugura-

ção de um hotel na zona de San-

tos até 2020 e um terceiro hotel, 

igualmente em Lisboa, até 2021. 

Há algum tempo que procuráva-

mos uma nova oportunidade de 

negócio, que se materializou, para 

já, com a compra de um edifício 

na zona de Santos/Madragoa. 

Será um boutique hotel – cujo 

nome não está ainda escolhido – 

com 65 quartos, encontrando-se 

em fase de licenciamento. Ape-

sar de manter as caraterísticas 

da marca Inspira, este hotel terá 

um conceito trendy, evidenciando 

uma forte aposta nas mais moder-

Lisboa 
continua a ter 
um potencial 
muito 
grande, tem 
caraterísticas 
para continuar 
a atrair novos 
turistas e 
mercados

nas tecnologias. O investimento 

total é de 12 milhões de euros 

e criará entre 35 a 40 postos de 

trabalho. Igualmente no âmbito da 

nossa estratégia de expansão es-

tamos a analisar o mercado com 

vista à aquisição de uma outra 

infraestrutura com o mesmo obje-

tivo, também na capital portugue-

sa, até 2021. Ou seja, até 2021 

pretendemos ter três hotéis em 

funcionamento em Lisboa.

A oferta hoteleira de Lisboa é con-

correncial? Em que se diferencia?

Temos uma oferta hoteleira na ci-

dade cada vez melhor. Crescemos 

e melhorámos muito nos últimos 

anos. Há vários produtos arrojados 

e diferenciados e a oferta tornou-se 

muito completa. A qualidade e a 

tecnologia são opções presentes de 

forma evidente em cada novo ho-

tel que tem surgido. A oferta, tanto 

a nível de infraestrutura como de 

qualidade de serviço, está ao nível 

de qualquer capital europeia e isto 

é reconhecido pelos clientes quer 

nas suas opiniões, quer no modo 

como valorizam a experiência des-

frutada.
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O artigo começa com uma questão – “Porquê ir 

agora?” [a Lisboa]. A que a jornalista Jo Fernán-

dez responde que “este é um momento dinâmi-

co para Lisboa, com uma onda aparentemente 

inesgotável de novos hotéis, restaurantes e mu-

seus, que se abrem entre os bairros antigos e 

a orla marítima que corre ao longo do rio Tejo 

até ao Atlântico”. Particularmente durante os 

meses de verão, a autora do artigo refere que a 

cidade aposta em eventos ao ar livre para tirar 

proveito das temperaturas mais elevadas que 

se fazem sentir. E, apesar de ser considerada a 

cidade das sete colinas, Jo Fernández considera 

que a capital portuguesa é fácil de explorar a pé.  

Lisboa é ainda apresentada como uma cidade 

que celebra o seu passado, com referência ao 

facto de ter sido a Capital Ibero-americana de 

Cultura, com o tema “Passado e Presente”.

THE INDEPENDENT

LISBOA EM DOIS DIAS
Como passar um fim-de-semana em Lisboa? O que fazer? O que 
visitar? O jornal britânico The Independent pensou em tudo e 
fez um roteiro de dois dias para ajudar os visitantes a disfrutar 
ao máximo da sua breve passagem pela cidade… ou não tivesse 
Lisboa sido considerada a melhor city break do mundo  
e a “melhor cidade destino” pelos World Travel Awards.

DIA UM

Caminhar é a palavra de ordem. Segundo a jor-

nalista do The Independent, em Lisboa, embo-

ra os locais possam parecer distantes, são, na 

realidade, muito próximos. É com indicações 

como “seguir em frente”, “virar à direita”, que 

Jo Fernández nos guia no seu artigo e nos faz 

percorrer o caminho entre a Praça do Rossio até 

ao Castelo de São Jorge. 

SETE COLINAS DE VISTAS

O facto de Lisboa ser construída sobre sete coli-

nas revela-se uma vantagem, na perspetiva do 

jornal britânico, pois não faltam “pontos de vis-

ta cinematográficos”. Como é o caso das vistas 

proporcionadas pelo Castelo de São Jorge, entre 

telhados vermelhos que descem até ao rio Tejo. 

Aqui, é feita também referência à localização do 

castelo, situado na colina mais alta de Alfama – o 

bairro mais antigo da cidade –, e ao facto de o 

mesmo estar aberto ao público, permitindo que 

se possa admirar as suas muralhas, outrora dis-

putadas por mouros e cristãos.

UMA PAUSA PARA ALMOÇO

Ora, a dez minutos de Alfama, encontra-se Santa 

Clara, “uma área tranquila de elegantes casas e 

praças de pedra”. E é neste local, a passos do 

Panteão Nacional e da Igreja e Mosteiro de São 

Vicente de Fora, que a jornalista aconselha a al-

moçar no primeiro dia.

E depois do almoço, porque não uma ida à Feira 

da Ladra? A feira acontece ali mesmo, no Campo 
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UMA TARDE COM ARTE 

Do Miradouro de São Pedro de Alcântara, a dica 

é descer a Rua da Misericórdia, passar pela Igre-

ja de São Roque, e continuar pela Rua do Ale-

crim até ao Cais do Sodré. Daí, é seguir junto 

ao Tejo, passar por baixo da Ponte 25 de Abril 

e alcançar o Museu de Arte, Arquitetura e Tec-

nologia (MAAT). A jornalista do diário britânico 

fala sobre o museu e as instalações e exposições 

que o espaço dá a conhecer ao público. 

Para regressar ao centro de Lisboa, e para quem 

quiser experimentar o “histórico sistema de 

transportes lisboeta”, que é como quem diz, 

os elétricos, a sugestão é que se vá até à Rua 

Junqueira e se suba no elétrico 15, que faz o 

percurso até à Baixa.

Da arte aos doces, foi um salto. Até porque “as 

pastelarias são uma instituição vital lisboeta”. A 

escolha, neste caso, recai sobre a Manteigaria 

Fábrica de Pastéis de Nata, na qual se confe-

cionam os tradicionais pastéis de nata, agora 

conhecidos pelo mundo todo.

ATERRAR E FICAR EM LISBOA

Para completar o “roteiro” de dois dias na ca-

pital portuguesa, o The Independent apresenta 

também diversas alternativas de transporte en-

tre o aeroporto e o centro da cidade, bem como 

algumas sugestões de hotéis. Mas a verdade é 

que Lisboa, tal como referido no início do artigo, 

apresenta uma oferta quase inesgotável a nível 

turístico.

de Santa Clara, às terças-feiras e sábados, e há 

de tudo um pouco para venda, entre antiguida-

des “equipamentos hippies e CD da América do 

Sul”.

Depois da ida à feira, a indicação é para “refa-

zer os passos”, passar pela Igreja e Mosteiro de 

São Vicente de Fora, virar à esquerda, na Rua 

São Tomé, e descer em direção ao Miradouro 

de Santa Luzia, em Alfama. Um local que está 

coberto de buganvílias e que proporciona uma 

bela vista sobre o Tejo.

CAMINHAR ATÉ AO JANTAR

As indicações da jornalista do The Independent 

continuam, neste caso para conduzir os leitores 

do miradouro até à Rua da Trindade. No percurso 

passa-se pelo Largo Santo António da Sé, pela 

Rua da Conceição, Rua Nova do Almada, Rua 

Garret e a seguir, numa “última curva à direita”, 

chega-se ao destino. E porquê a Rua da Trinda-

de? Porque é ali que se situa “a maior parte a 

maior parte do império de José Avillez, o céle-

bre chef português treinado no El Bulli”. Fala-se, 

portanto, do Bairro do Avillez e de tudo que o 

espaço engloba, desde o conceito, ao cardápio, 

passando pelo entretenimento.

DIA 2

Para começar o segundo dia da visita a Lisboa, 

Jo Fernández defende que “vale a pena esperar 

pelo lanche tardio [late brunch] no novo res-

taurante do famoso chef Henrique Sá Pessoa, o 

Tapisco”. Um lugar considerado bonito, situado 

no Príncipe Real, e no qual são servidos petiscos 

portugueses e tapas espanholas.

ENTRE JARDINS 
E MIRADOUROS

É também no Príncipe Real que se encontra o 

Jardim Botânico de Lisboa. Após uma passa-

gem pelo local, a próxima paragem é no Mi-

radouro de São Pedro de Alcântara, situado no 

Bairro Alto. “Este lindo jardim público oferece 

uma vista espetacular sobre toda a cidade, es-

pecialmente do castelo”, escreve a jornalista. 

Destaque também para “um mapa de azule-

jos que marca os distintos edifícios da cidade” 

e para o jardim inferior, onde se encontram 

bustos de heróis e deuses da mitologia gre-

co-romana.
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O Palácio Nacional de Queluz foi mandado cons-

truir em 1747 pelo segundo filho de D. João V, 

D. Pedro de Bragança, com o intuito de ser um 

palácio de verão, tendo-se tornado um espaço 

privilegiado de lazer da família real. Contudo, 

quando D. Pedro casou com a sobrinha – que 

veio a subir ao trono em 1777 como D. Maria I -, 

tomou o título de Rei D. Pedro III, tendo o Palácio 

de Queluz passado a ser a residência real.

AS FASES DE CONSTRUÇÃO 

A primeira fase de obras centrou-se, sobretudo, 

na adaptação do antigo palácio e foi dirigida 

pelo arquiteto da Casa do Infantado, Mateus 

Vicente de Oliveira. Já a segunda fase, coincide 

PALÁCIO NACIONAL DE QUELUZ

REFERÊNCIA NA ARQUITETURA E NO PAISAGISMO
A apenas 15 minutos de Lisboa, encontra-se o Palácio Nacional de Queluz, 
uma residência real de duas gerações de monarcas que constitui um conjunto 
patrimonial de referência na arquitetura e no paisagismo portugueses. Ligado 
a figuras da História de Portugal, o palácio reflete também o gosto da corte 
nos séculos XVIII e XIX, percorrendo o Barroco, o Rocaille e o Neoclássico.

Com a partida 
da família real 
para o Brasil, 
em 1807, um dia 
antes da entrada 
das tropas 
napoleónicas em 
Lisboa, encerra- 
-se o período de 
maior vivência 
do palácio

com o anúncio do casamento de D. Pedro com 

a herdeira do trono, a princesa D. Maria, que 

ocorreu em 1760. Face ao noivado, tornou-se 

necessário dotar o palácio de espaços de apa-

rato adequados a uma residência real, para os 

quais contribuiu o arquiteto e ourives Jean-Bap-

tiste Robillion, sob direção de Mateus Vicente de 

Oliveira. 

A Sala do Trono, construída nos finais da década 

de 60 desse século, é um exemplo disso, a par 

do pavilhão de aposentos privados, cuja esca-

daria liga o palácio à Real Quinta de Queluz e 

proporciona um efeito quase cenográfico.

Em 1784, tiveram início novas intervenções, 

desta vez, dirigidas pelo arquiteto e sargento-

-mor Manuel Caetano de Sousa, dos quais se 
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D. Maria da Glória. Contudo, o irmão mais novo 

de D. Pedro acusa-o de traição e autoprocla-

ma-se Rei de Portugal. No seguimento destes 

acontecimentos, D. Pedro volta a Portugal para 

lutar pelos direitos da sua filha ao trono, tendo, 

entretanto, ocorrido a guerra civil, que terminou 

em 1834 com a subida de D. Maria – como D. 

Maria II – ao trono e com o exílio de D. Miguel na 

Alemanha. D. Pedro acabou por morrer quatro 

dias depois, no Palácio de Queluz, no mesmo 

quarto – o chamado Quarto D. Quixote – onde 

nascera 36 anos antes.

DIZEM QUE…

O Palácio Nacional e Jardins de Queluz foi 

referenciado no livro “Lisboa Pombalina e o 

Iluminismo”, escrito em 1987 por José-Augus-

to França. Nele, o autor refere-se ao palácio 

como “uma das melhores realizações da épo-

ca, capaz de assumir um compromisso clássi-

co”; mas também escreve que “o intimismo 

galante, escondido, discreto, é um dos encan-

tos de Queluz”.

UMA VIAGEM HISTÓRICA

Após a morte de D. Pedro III, em 1786, e do 

Príncipe Herdeiro D. José, dois anos mais tarde, 

D. João VI foi aclamado Príncipe Regente, em 

1792, devido à débil saúde mental da sua mãe, 

D. Maria I.

Com a partida da família real para o Brasil, em 

1807, um dia antes da entrada das tropas na-

poleónicas em Lisboa, encerra-se o período de 

maior vivência do palácio. Sendo que, com a fa-

mília real, parte também grande parte da nobre-

za, saindo de Portugal muitos tesouros do patri-

mónio nacional, incluindo o recheio do palácio.

Quando, 14 anos depois, D. João VI abandona o 

Brasil e regressa a Portugal, é em Queluz que se 

vai realojar.  Nessa altura, deixou o filho mais 

velho, D. Pedro, no Rio de Janeiro, como regente, 

o qual, por sua vez, proclamou a independên-

cia do Brasil, em 1822, tendo sido proclamado 

Imperador, com o título de D. Pedro I. Quatro 

anos depois, com a morte do pai, D. Pedro é 

proclamado Rei de Portugal – como D. Pedro IV 

–, mas abdicou do trono para a filha mais velha, 

destacam o segundo piso, com novos aposentos 

– de que só restam o andar nobre sobre a Facha-

da de Cerimónias e o Pavilhão D. Maria, onde 

outrora se localizava a “Casa da Ópera”. 

Aquando do incêndio, em 1794, na Real Barraca 

da Ajuda, onde a família real vivia em perma-

nência desde o terramoto de 1755, o Palácio de 

Queluz tornou-se a residência oficial da rainha D. 

Maria I e, posteriormente, dos príncipes regentes 

D. João VI e D. Carlota Joaquina. Com esta mudan-

ça, foi, assim, necessário ajustar alguns espaços 

interiores e construir novos edifícios de forma a 

acomodar a Corte, a Guarda e a criadagem.

DO EXTERIOR AO INTERIOR

A sobriedade das fachadas exteriores do pa-

lácio cria um contraste surpreendente com as 

fachadas de aparato que estão voltadas para o 

interior e que são prolongadas por parterres de 

broderie que fazem parte dos dezasseis hectares 

de jardins. E por falar em jardins, estes desen-

volvem-se ao longo de grandes eixos, animados 

por jogos de água e por estátuas inspiradas na 

mitologia mitológica.

O notável conjunto de esculturas em pedra e em 

chumbo que integram o jardim provém de Itália 

e de Inglaterra, sendo estas últimas da autoria 

do artista londrino John Cheere. Destaca-se ain-

da o lago desenhado pelo francês Jean-Baptiste 

Robillion, em 1764, em forma de octógono es-

trelado (Lago das Medalhas).

Ao passar do exterior para o interior do palácio, 

destacam-se grandes salas de aparato, entre 

as quais a Sala do Trono, a Sala da Música e a 

Sala dos Embaixadores. Sobressaem ainda os 

aposentos reais e a capela, cuja obra de talha 

dourada de inspiração Rococó se tornou uma im-

portante referência na região de Lisboa.

AS FESTAS

Marcado por influências francesas e italianas, 

tanto nos interiores como nos jardins, este paço 

era palco de sofisticados festejos a que acorria 

a corte de D. Pedro III e de D. Maria I. Assim, 

do primeiro período de habitação do palácio so-

bressai a animação lúdica e a grande versatilida-

de dos espaços, que eram encenados e armados 

consoante os diferentes eventos ou funções. 

Além disso, a Corte ia frequentemente a Queluz 

para assistir a serenatas, cavalhadas e espe-

táculos de fogo-preso, por ocasião das come-

morações de São João e São Pedro e do ani-

versário de D. Pedro III. Neste caso, a maioria 

dos festejos acontecia nos jardins do palácio e 

incluía arquiteturas efémeras, fogo-de-artifício e 

jogos equestres, entre outros divertimentos, so-

bretudo entre 1752 e 1786, e nos quais a música 

ocupava um papel central.
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Comecei a cantar muito cedo em coros, para os 

amigos, mais tarde numa banda portuguesa e 

um dia, perto dos meus 18, fui ouvir o fado ao 

vivo. Encontrei naquela casa de fado desde o 

primeiro minuto em que a pisei, a minha casa 

de sempre, a certeza de muita história que ha-

via ali para escrever. Entrei e não queria sair 

mais dali: então, sempre que podia, lá ia eu, so-

zinha e pronta para me encontrar com a vela e 

o meu caderno e ali escrever e ouvir os poemas 

mais lindos nas vozes mais especiais. Ah, um 

mundo de sonhos se regozijava ali, um mun-

do de sonhos por percorrer que saltavam como 

pipocas no meu peito a cada vez que me sen-

tava para escutar. “Como demorei tanto tempo 

a descobrir isto?”, pensava eu... Era a certeza 

de um destino que ali morava e que eu estava 

prestes a começar.

Ouvia tantos fados sobre Lisboa, que retratavam 

bairros, costumes, as nossas ruas e gentes, os 

recantos mais especiais, e quando saía dali e 

caminhava por Alfama e via o desenho mais 

bonito ainda de todas aquelas descrições a três 

dimensões, foi então que comecei a ter vonta-

de de tornar esses desenhos palavras no meu 

papel, esse melhor amigo fiel.

Já viajei o mundo, e canto Lisboa na Áustria, 

Alemanha, Índia, Brasil, Moçambique, Holanda, 

CIDADE DE ENCANTO QUE CANTO

França, Itália. Conheci cidades de todo o mundo 

e não há nada que me dê mais alegria do que 

sobrevoar o Tejo quando chego a casa. Como 

Lisboa está bonita deitada junto ao rio, a luz das 

casas, os tons amarelados e brancos suaves, o 

reflexo do sol nos telhados! É como um manto 

de seda clara a desembrulhar até ao mar… En-

tão penso sempre: “Nada se compara a Lisboa”. 

Mas Lisboa não é só a beleza do rio, da ponte, 

dos edifícios e praças; Lisboa tem o clima, o ca-

lor humano e a gastronomia do melhor que há 

no mundo. Lisboa é um dos melhores lugares 

para se ir ou estar.

Foi aqui que nasci, daqui saio para o mundo, e 

volto ao meu porto seguro. Levo-o comigo no 

coração e nos lábios, na voz da contadora de his-

tórias que pede o fado. E que orgulho e emoção 

é contar, cantando o que eu sou e quem é Lisboa!

Alfama foi onde morei no fado, o Clube de Fado 

é a minha mãe do fado e Mário Pacheco e a 

sua imensa guitarra transbordante o meu pai do 

fado. Alfama continua a ser sempre uma família, 

a D. Rosa cumprimenta o Sr. Manuel e diz que 

está mais cheiinho, o cão espera pelo dono que 

sobe as escadas, a D. Emília estende o tapete à 

janela e a D. Lurdes pede a chave à filha, que 

a atire lá de cima. Ouve-se, subitamente, um 

grito de alerta assustador, que, afinal, era só 

um bom dia à bairro típico lisboeta, bebe-se a 

pinguinha no café da Tininha e cruza uma bola 

na estrada, como uma bala do nada. Ao cair da 

noite, as janelas vão dormir e as portas silencio-

sas arrefecem de ruir. E então, à luz do lampião 

tímido, tudo parece mágico. O fado começa a 

soar, choram-se trinados a chamar de lar em lar 

... e o corpo não queria, mas vai procurar, há 

uma curiosidade, é um mistério de mãos a dar.

Não há vista como a Castelo; tem, mais acima, 

algumas parecidas até à igreja pequenina lá do 

alto; no caminho podemos saborear as conser-

vas da Miss Can e viver o sabor português no 

seu melhor. Também gosto do Pátio 13, com as 

suas sardinhas fresquinhas, e do Santo António 

de Alfama, o restaurante com alpendre que não 

mente.

Mas vamos sair de Alfama que há tanto mais 

para ver…O Chiado, a descer vai em balanço 

até ao rio, os museus a crescer – quem os vê e 

quem os viu, exposições e monumentos, mara-

vilhosos fomentos. São estes os meus hobbies 

lisboetas. Vale a pena a visita ao Museu de Arte 

Antiga, dos Coches, do Azulejo, do Fado e ao 

novo MAAT, que é a cidade mais moderna a dar 

nas vistas e que vistas há de lá. 

Esta é a minha Lisboa. Lisboa cidade invul-

gar, Lisboa que fecho os olhos para te cantar,  

Lisboa as cores da magia, a luz da poesia,  

Lisboa, Lisboa.

Este Postal de Lisboa tem fado, memórias, estórias... E muito mais: tem 
uma cidade cantada nas palavras de Cuca Roseta. A fadista recua no tempo 
para nos dar a conhecer um pouco da sua relação com o fado, fala da cidade 
onde nasceu sobre a qual e afirma que “nada se compara a Lisboa”. 
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JULHO 2018

ASSOCIATIVISMO

ÓRGÃOS SOCIAIS
ÓRGÃOS SOCIAIS
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
>	Dia 3 de julho – Reunião de Direção da ATL com entrada das seguintes 

entidades:

>	Hotel Vila Galé Sintra

>	Off Beat Portugal

>	Greatopus

>	Frutóbidos

>	Host’Bell Rooms & Suits

>	Reiki Lovers Lisbon

>	Universo Romântico Guesthouse & Spa

>	Museu das Crianças

>	Casa Lisboa

>	Sing Fado

>	Tuk Dreams

>	Boat Me Up

>	Limoutravel Chauffer Service

>	Ecco Ocean

>	Gazela Mágica

>	Yacht Sailing Lisbon

>	Europcar

>	Limoutravel Chauffer Service

>	PrivateLane

>	Malo Clinic

>	Fx Road Lights

>	Tomi World

>	Eurt

>	Museu da Filigrana

>	Dia 5 de julho - FALSEC;

>	Dia 11 de julho – Reunião de comissão especializada de promoção tu-

rística da CTP;

>	Dia 13 de julho – Eleições da ERT-RL;

>	Dia 16 de julho – Reunião do Conselho Diretivo da CTP.

DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

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

Restaurantes 3

Alojamento 12

Agências de viagens e turismo 15

Passeios e circuitos turísticos 9

Transferes e Rent-a-Car 7

Catering e Gastronomia 3

TOTAL 49

GESTÃO DOS PROCESSOS DE ADESÃO
Durante o mês de julho, foram enviadas 35 propostas de adesão.

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

ções Follow Me Lisboa e Revista Turismo de Lisboa;

MAILINGS ENVIADOS
>	Durante o mês de julho, foram enviados os seguintes mailings:
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>	Mapa de Ligações Aéreas para Lisboa;

>	Revista Follow Me Lisboa;

>	WS EUA CAN Travel Trade Marketplace;

>	Fam Trip Kaltour e Korean Air (3 a 8 agosto);

>	Workshop Polónia - Wroclaw e Varsóvia 2018.

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 - 74

>	Instagram - 58

VISITAS AO SITE: 105 078

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS CERTAMES 
GENERALISTAS (FITUR, TRAVEL WEEK, ITB, WTM, TOP RESA, 
ARABIAN TRAVEL MARKET, ITB CHINA, TOURNATOUR, 
WORKSHOPS TURISMO DE PORTUGAL E OUTROS CERTAMES)
>	MULTIMERCADOS - Gestão da participação da ARPT Lisboa e do seu trade nos 

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

>	Envio de material para a Tournatur.

PROMOÇÃO CITY & SHORT BREAKS

PRESS TRIPS E AÇÕES COM MEDIA
>	ALEMANHA – Revista “Fleet”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

>	AUSTRÁLIA – Site “Karry On”. Programa realizado em Lisboa. Presente 

1 elemento;

>	BÉLGICA – Revista “Guido”. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 

elemento;

>	BRASIL – Revista “Vamos Latam”, em colaboração com o TP. Programa 

realizado em Lisboa. Presentes 2 elementos;

>	ESLOVÉNIA – Jornalista freelancer “Anda Arko”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 2 elementos;

>	ESPANHA – Blog “Muero por viajar”. Programa realizado em Lisboa. 

Presentes 2 elementos;

>	ESPANHA – Jornal “El Mundo”. Programa realizado em Lisboa e na 

Região de Lisboa. Presente 1 elemento;

>	ESPANHA – Jornal “La Razón”. Programa realizado em Lisboa e na 

Região de Lisboa. Presente 1 elemento;

>	ESPANHA – Rádio “Euskadi”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 

2 elementos;

>	EUA – Revista “Simply Gluten Free”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>	EUA – Jornalista freelancer “Christina Valhouli”, em colaboração com o 

TP. Programa realizado em Lisboa. Presente 1 elemento;

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

elemento

>	EUA – Blog “Bucket List Journey”. Programa realizado em Lisboa. 

Presente 1 elemento;

>	FRANÇA – TV “France 2”. Programa realizado em Lisboa. Presentes 2 

elementos

>	ITÁLIA – Agência de notícias “Euronews”. Programa realizado em 

Lisboa. Presentes 3 elementos;

>	SUÉCIA – Freelancer Daniel Afshinnejad. Programa realizado em Lisboa. 

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

Presente 1 elemento.

PARCERIAS COM OPERADORES TURÍSTICOS
>	EUA – Parceria com operador Collette Vacations.

OUTROS
APOIO A MEIOS DE COMUNICAÇÃO
>	BÉLGICA – Revista “Bruss”;

>	BRASIL – Site www.ecoatrio.com;

>	BRASIL – Blog – “Melhores destinos”;

>	CANADÁ – Revista “Bold”;

>	CANADÁ – Revista “Discover Portugal/Discover Brazil”;

>	CHINA (HONG-KONG) – Revista “Today Living”;

>	COREIA DO SUL – Revista “Neighbor”;

>	ESPANHA – Suplemento de jornal “ABC Viajar”;

>	ESPANHA – Revista “Woman”;

>	EUA – Jornalista freelancer Gayle Keck;

>	FRANÇA – Guia “Routard”;

>	ITÁLIA – Revista “IO Donna”;

>	LETÓNIA – Revista de bordo “Air Baltic”;

>	NORUEGA – Revista de bordo “N by Norwegian”;

>	REPÚBLICA CHECA – TV “We welcome”;

>	REINO UNIDO – Guia turístico “DK Eyewitness”;

>	REINO UNIDO – Revista “National Geographic travel”.

ENTREVISTAS
>	 ESPANHA – Rádio “AC1”.

PROMOÇÃO MI – MEETINGS INDUSTRY

PROMOÇÃO E APOIO A CONGRESSOS E INCENTIVOS
Candidaturas de Lisboa incluindo:

>	 Programa Lisboa = 9 candidaturas;

>	 Fundo Nacional = 15 (com reenvios) candidaturas;

>	 Evento Associativo 2021, 2024 ou 2027 – 10,000 pax – análise de 

bidbook;

>	 Evento Sustentabilidade 2021 – Candidatura de Lisboa via CML.

APOIO EDIÇÕES EM LISBOA
>	 Universal Journeys India;

>	 ECMTB;

>	 Esperanto;

>	 VL/HCC;

>	 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing;

>	 From Birth to HealthTowards Sustainable Childbirth;

>	 Pine Chemicals Association;

>	 EICAT;

>	 SODA;

>	 IJCIEOM;

>	 Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y del XIII 

Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE);

>	 EuCheMS;

>	 IADC;

>	 Atrelagem Carros Antigos.

APOIO EDIÇÕES ANTERIORES A LISBOA
>	 FLOMEKO.

FAM TRIPS E VISITAS DE INSPEÇÃO
>	 MERCADO REINO UNIDO – Fam Trip - Ação iniciativa dos Associados 

Abreu e Sana Hotels. Apoio com atividade;

>	 VI – Evento 2019.

PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>	Renovação do perfil online no site da M&IT; compra de página na 

publicação de comemoração dos 55 anos da ICCA.
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PROMOÇÃO GOLFE

PARCERIAS COM OPERADORES TURÍSTICOS
>	 REINO UNIDO - Parceria de promoção com operador Gastro Golf.

CAMPANHA DE PUBLICIDADE ESPECÍFICA
>	 Apreciação de propostas recebidas.

PROMOÇÃO DE OUTROS PRODUTOS

BIRDWATCHING 
>	 Elaboração de proposta de publicidade, aprovação, planeamento e 

compra.

PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNO

>	 Parceria Semana da Reabilitação Urbana – produção de conteúdos para 

página de editorial.

REVISTA TURISMO DE LISBOA
>	 Edição do 175.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 nº 271, de agosto;

>	 Atualização da lista de distribuição;

>	 Produção de página de anúncio para assinalar o prémio Europe’s Leading 

City Destination.

POSTOS DE TURISMO REGIONAIS
>	 Lisboa: 200.639

>	 Sintra: 32.790

>	 Ericeira: 6.287

>	 Arrábida: 1.695

>	 Total de Turistas atendidos: 241.411

>	 Lisboa Story Centre: 8.262 visitantes

>	 Arco da Rua Augusta: 20.426 visitantes

>	 Mitos e Lendas de Sintra: 988 visitantes

>	 Experiência Pilar 7: 8.300 visitantes

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ESCRITOS RESPONDIDOS: 265

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DAS CENTRALIDADES

ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS DA ARRÁBIDA
>	 Reunião, avaliação e ponto da situação do Projeto Percursos Pedestres 

da Arrábida com a AMRS.
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_GAZELA MÁGICA
A Gazela Mágica disponibiliza serviços de animação 

turística, com vocação para os circuitos e passeios 

turísticos, através do transporte em veículos ligeiros 

com lotação até nove lugares.

A empresa dispõe de dois circuitos pré-definidos – 

uma tour que percorre Lisboa, Sintra e Cascais, e 

outra que explora Fátima, Óbidos e Nazaré –, mas 

permite também que seja o cliente a escolher os 

locais que pretende visitar, a duração e a ordem da 

visita aos monumentos. Assim, a possibilidade de 

existir uma personalização do serviço é apresentada 

como um dos fatores diferenciadores. Além disso, a 

oferece outras atividades, como a organização de 

feiras, congressos, eventos, entre outras atividades 

de diversão recreativas. A orientação para o cliente, 

confiança, excelência e inovação são valores tidos 

em consideração pela empresa, que pretende ope-

rar sempre “em prol da qualidade”. 

A adesão à Associação Turismo de Lisboa surgiu 

com o intuito de estabelecer uma relação bidirecio-

nal com entidades da área do turismo, acrescentar 

valor ao mercado, contribuir para o desenvolvimen-

to do setor e obter reconhecimento da marca junto 

de outras empresas do setor, parceiros e potenciais 

clientes.

Rua Fernando Lopes Graça, 28, Lisboa

Tel.: 217 580 696

www.gazelamagica.com

_PRIVATELANE
A PRIVATELANE é uma empresa dedicada ao trans-

porte privado de clientes, que viajem em negócios 

ou lazer, em viaturas de luxo. Através do conheci-

mento das variáveis existentes no setor em que 

atua, a empresa consegue uma “fácil e eficiente” 

adaptação às necessidades dos clientes. Três dos 

pilares do serviço prestado são a eficiência, a segu-

rança e o conforto. Assim, a empresa garante que 

todos os serviços são “assegurados por motoristas 

qualificados e realizados em viaturas sempre recen-

tes de qualidade superior”. No que respeita à frota, 

é composta por viaturas Mercedes Classes E, S, V, 

Vans e Minibus, sendo que podem ser disponibili-

zadas outras tipologias mediante solicitação. As ra-

zões que levaram à adesão à Associação Turismo de 

Lisboa passam pela contribuição para o desenvolvi-

mento estratégias de promoção turística na região 

de Lisboa, bem como pela utilização do “símbolo 

de membro, dando credibilidade e confiança ao 

cliente”. 

Quinta da Bela Vista, 7B, R/C, Frielas

Tel.: 915 224 064

www.privatelane.pt
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_EURT
A Eurt é uma startup de tecnologia local, fundada 

em Lisboa, que surgiu com o objetivo de dar supor-

te à crescente procura da cidade como destino de 

viagens nos últimos anos. Lançada este verão, para 

“explorar a energia e as oportunidades de Portugal”, 

está focada em facilitar as reservas no que concer-

ne ao armazenamento temporário de bagagens. 

A startup considera que há um grande número de 

viajantes que chegam a Lisboa antes do horário de 

check-in das unidades hoteleiras que reservaram e/

ou apanham um avião de regresso muito depois do 

horário de check-out. Por esse motivo e para que 

os turistas possam aproveitar mais e melhor a sua 

passagem pela capital, a Eurt permite-lhes deixar 

as suas malas de forma segura. Quanto à adesão à 

Associação Turismo de Lisboa, foi impulsionada por 

diversos fatores, entre eles a procura por expandir 

a promoção dos serviços, desenvolver a confiança 

com potenciais clientes e parceiros, obter informa-

ções sobre o mercado e região de Lisboa e a possi-

bilidade de trabalhar em rede com outros negócios.

Time Out Market, Avenida 24 de Julho, 1.º, 

Lisboa

Tel.: 308 803 077

www.eurt.com

_ MUSEU 
DAS CRIANÇAS
Com 23 anos de história, o Museu das Crianças é 

uma associação sem fins lucrativos, cuja missão 

passa por ensinar temas importantes às escolas, 

de forma divertida e complementar. 

Além disso, o museu tem uma exposição per-

manente, que muda a cada três anos. “A mi-

nha viagem ao futuro” é a que está atualmente 

patente, e debruça-se sobre os talentos natu-

rais das crianças e o mundo das profissões; em 

outubro dará lugar à nova exposição, intitulada 

“A Minha Aventura Pela História de Portugal”. O 

espaço pode ser utilizado por escolas, grupos, 

famílias, desde que com um adulto responsá-

vel, ou para realização de festas de aniversário. 

No mundo artístico, a associação realiza ainda 

teatros, com a duração de uma hora, sobre te-

mas como o corpo humano, matemática, H20, 

alimentação, música, e economia para crianças. 

Tanto a exposição como as peças de teatro care-

cem de marcação prévia.

Segundo o Museu das Crianças, a adesão à Asso-

ciação Turismo de Lisboa surgiu com o intuito de 

divulgar as atividades que desenvolve.

Jardim Zoológico, Estrada de Benfica, 158-160, 

Lisboa

Tel.: 217 268 082

www.museudascriancas.pt
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_OFFBEAT
A Offbeat Portugal é um operador turístico recetivo 

e Destination Management Company, cuja especia-

lidade é providenciar experiências turísticas “únicas 

e personalizadas” no país. Neste sentido, proporcio-

na estas experiências a um vasto leque de clientes, 

quer “individuais, quer a grupos que vejam Portugal 

como um potencial destino para as suas férias, via-

gens de incentivo ou para a realização de eventos”. 

As soluções são únicas e criativas e as experiências 

e serviços prestados pela empresa são totalmente 

personalizáveis; sendo que têm ainda um serviço 

de assistência disponível 24 horas por dia, sete dias 

por semana para assistência em viagem ou pedidos 

last-minute. 

A adesão à Associação Turismo de Lisboa foi, se-

gundo a Offbeat, “um passo natural”, por esta pro-

mover o turismo da região de Lisboa, mas também 

por reconhecerem o trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido pela mesma e por passarem a estar 

incluídos nos seus materiais promocionais. Assim, 

a empresa pretende ser “um player que contribua 

ativamente para a melhoria do produto turístico 

português”. 

Avenida da Liberdade, 110, 1.º, Lisboa

Tel.: 937 615 861

www.offbeatportugal.pt

_SING FADO
O Sing Fado é um serviço diferenciado, criado para 

ser uma “experiência cultural interativa e completa, 

seguindo a tendência atual de procura de experiên-

cias únicas e verdadeiras”. É sob o mote “Learn the 

history, listen to the artists, sing it yourself” que esta 

experiência singular atua, levando os visitantes a 

viajar pelo universo do fado. Para isso, inclui uma 

breve e dinâmica apresentação da história do fado, 

a aprendizagem de um fado tradicional – cantado 

em português –, bem como um espetáculo ao vivo, 

e ainda proporciona uma interação com os músicos 

e sessões fotográficas com os artistas e elementos 

ligados ao fado – como a guitarra portuguesa e o 

xaile. O objetivo é que o fado não seja apenas ouvi-

do, mas também “sentido, entendido e cantado”. O 

Sing Fado junta-se, assim, à Associação Turismo de 

Lisboa por acreditar estar alinhado com os objetivos 

traçados nos estatutos da ATL e por acrescentar valor 

à oferta de experiências culturais.

Largo do Chafariz de Dentro, 1, Lisboa

Tel.: 933 697 788

www.singfado.com
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FUNDAÇÃO RICARDO 
DO ESPÍRITO SANTO SILVA

LOJA COM 
HISTÓRIA

É no coração de Lisboa, numa esquina do Largo 

de Santa Luzia, que se encontra a loja da Fun-

dação Ricardo do Espírito Santo Silva (FRESS), 

que conta com “o melhor das artes decorativas 

portuguesas”. Novamente de portas abertas ao 

público, a FRESS apresenta diversas peças de 

mobiliário, réplicas perfeitas de móveis da co-

leção da fundação, além de lanternas, espelhos, 

porcelanas, tapetes, publicações, artigos em 

pele e de passamanaria. Os artigos em expo-

sição na loja resultam do trabalho dos artífices 

das 18 oficinas da FRESS, localizadas no antigo 

Palácio da Azurara. Além das intervenções de 

conservação e restauro em peças antigas, são 

também criadas novas peças que aliam a tradi-

ção à modernidade. Segundo a FRESS, “a mão-

-de-obra especializada e criativa faz parte de um 

património imaterial que está a desaparecer e 

que a Fundação mantém vivo”. Assim, a história 

das artes decorativas portuguesas passa a ser 

também contada na loja FRESS.

Rua de S. Tomé, 90, Lisboa

Tel.: 218 814 600

www.fress.pt

HOTÉIS HERITAGE

APOIAM 
EXPOSIÇÃO NO 
MUSEU NACIONAL 
DE ARTE ANTIGA

Os Hotéis Heritage Lisboa convidam a visitar a 

exposição “Do Tirar Polo Natural – Inquérito ao 

Retrato Português”, no Museu Nacional de Arte 

Antiga, que integra um conjunto de cerca de 100 

obras de várias disciplinas artísticas sobre o re-

trato e de diferentes épocas. 

A exposição conta com o apoio dos Hotéis He-

ritage Lisboa, que promovem, mais uma vez, a 

cultura e património, e oferecem o acesso ex-

posição aos hóspedes que passem a noite de 

domingo num dos hotéis.

“Do Tirar Polo Natural – Inquérito ao Retrato 

Português” está patente até 30 de setembro e 

apresenta obras provenientes de instituições e 

colecionadores nacionais, mas também inter-

nacionais, como o Museo del Prado, o Groenin-

gemuseum de Bruges, a Galleria Nazionale di 

Parma e os Musées Royaux des Beaux-Arts de 

Belgique. 

Avenida da Liberdade, 28, Lisboa

Tel.: 213 404 040

www.heritage.pt

JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA

WORKSHOPS PARA DEVOLVER 
O CANTO DAS AVES

O Jardim Zoológico de Lisboa desafia os visitantes, 

nos fins de semana de setembro, a participarem em 

workshops, no âmbito da campanha de conserva-

ção “Quebra o Silêncio”. Esta foi criada pela Associa-

ção Europeia de Zoos e Aquários (EAZA) e tem como 

foco as aves, em particular as aves de canto do su-

deste asiático, e o objetivo é consciencializar para a 

eminente extinção de várias espécies de aves de 

canto, procurando criar condições que tornem pos-

sível a sua futura reintrodução no habitat natural.

O Jardim Zoológico propõe aos seus visitantes 

“voarem” por diversas atividades pedagógicas, 

de forma gratuita. 

Estrada de Benfica, 158-160, Lisboa

Tel.: 217 232 900

www.zoo.pt
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CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

OS DIAS 
DE MARVILA

A Divisão de Rede de Bibliotecas de Lisboa da 

Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai realizar a 

2.ª edição de “Os Dias de Marvila”, na biblioteca 

de Marvila e noutros espaços culturais da fregue-

sia, entre 5 e 16 de outubro. Esta iniciativa junta 

vários parceiros, com o intuito de oferecer “um 

programa cultural aos habitantes das Freguesias 

de Marvila e de toda a cidade de Lisboa”.

A Biblioteca de Marvila será, assim, o epicen-

tro do evento, cuja programação contempla 

exposições, peças de teatro, concertos, debates, 

performances, atividades dedicadas aos mais 

novos, e percursos com visitas guiadas pela me-

mória e singularidade das ruas, praças, hortas e 

bairros desta freguesia.

Praça do Município, Lisboa

Tel.: 213 236 200

www.cm-lisboa.pt

NEYA LISBOA HOTEL

SELO DE BOAS 
PRÁTICAS DA EPAL

O NEYA Lisboa Hotel foi o vencedor do Selo de Boas 

Práticas “Corrente pela Água” da Empresa Portu-

guesa das Águas Livres (EPAL), na categoria canal 

HORECA. Este selo distingue as entidades que se 

destacaram com ideias ou práticas que promovem 

a sensibilização e uso eficiente da água junto da co-

munidade de Lisboa.

O hotel tem executado, desde 2013, um plano de 

gestão de água “que inclui redutores de caudal e 

torneiras eficientes com sensores nas áreas, auto-

clismos de dupla descarga, máquinas de lavar roupa 

e loiça eficientes e utilização adequada das mes-

mas”.

A aposta na formação dos colaboradores e na co-

municação com os hóspedes sobre a importância 

de um consumo de água eficiente são também prá-

ticas implementadas.

Rua Dona Estefânia, 71/77, Lisboa

Tel.:  213 101 809

www.neyahotels.com

TAP

PRÉMIO 
DE EXCELÊNCIA 
NA GESTÃO

A TAP recebeu o prémio “The Airline Strategy 

Awards” na categoria “Finanças”, como reconheci-

mento da excelência na gestão resultante do inves-

timento do consórcio Atlantic Gateway, e do seu 

impacto muito positivo na companhia aérea.

“Os que verdadeiramente merecem este prémio 

são os trabalhadores. Eles são a chave do sucesso 

da TAP e deste importante reconhecimento interna-

cional, que muito nos honra e ainda mais nos mo-

tiva para os importantes desafios que continuamos 

a enfrentar”, considerou o acionista e administrador 

da TAP, David Neeleman, acompanhado pelo chief 

strategy officer da companhia aérea, Trey Urbhan.

Por sua vez, o júri dos prémios destacou que, “com 

a nova estrutura, a TAP aumentou a sua quota de 

mercado nas ligações entre Lisboa e a Europa con-

tinental, de 38% para 48%, e consolidou também 

a sua posição de liderança no Atlântico Sul, criando 

mais de 500 combinações diferentes origem-desti-

no entre o Brasil e a Europa”.

Os “Airline Strategy Awards”, estabelecidos pela Air-

line Business, pretendem celebrar anualmente as 

personalidades e companhias aéreas que demons-

tram uma liderança dinâmica e uma visão clara de 

futuro.

Aeroporto de Lisboa – Edifício 25, 8.º

Tel.: 218 415 000

www.tap.pt
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VILA GALÉ SINTRA

CAROLINA 
PATROCÍNIO É 
EMBAIXADORA

O Vila Galé Sintra - Resort Hotel, Conference & 

Revival Spa, que se diferencia pelo seu conceito 

dedicado à saúde e bem-estar, tem a apresen-

tadora Carolina Patrocínio como embaixadora.

De acordo com o hotel, a prática desportiva diá-

ria e de hábitos equilibrados da apresentadora 

personifica as caraterísticas da unidade hoteleira 

de cinco estrelas, cujo objetivo é promover um 

estilo de vida saudável, conjugando cuidados 

médicos, alimentação adequada, saúde mental, 

exercício físico e terapias holísticas. “O conceito 

desde hotel combina perfeitamente com o meu 

estilo de vida, daí ter-me associado ao projeto”, 

afirmou Carolina Patrocínio.

Enquanto embaixadora, a apresentadora gravou 

um vídeo exclusivo no qual dá a conhecer as di-

versas valências do hotel. Posicionando-se como 

um healthy lifestyle hotel para toda a família, 

o Vila Galé Sintra contempla ainda o Revival 

Medical Spa, que disponibiliza vários programas 

médicos, em parceria com Cintramédica, entre 

os quais o Detox, Perda de Peso, Relax e Energie.

Rua Fonte da Granja, 30, Sintra

Tel.: 210 520 000 

www.vilagale.com

LISBON MARRIOTT HOTEL

CAMPANHA “YOU 
EAT, WE GIVE” 

Durante setembro e outubro, o Lisbon Marriott Hotel 

realiza uma recolha de fundos para apoiar as Aldeias 

das Crianças SOS. “You eat, we give” é o nome des-

ta iniciativa, na qual será doado 1 euro por cada al-

moço ou jantar servido no CITRUS Restaurante Grill.

“Além da empregabilidade dos jovens, a estratégia 

de responsabilidade social da Marriott engloba a 

sustentabilidade, a luta contra a fome, habitação a 

preços acessíveis, o bem-estar das crianças, forma-

ção na indústria hoteleira e de restauração, inserção 

das pessoas com deficiência e outros grupos sub-re-

presentados” – acrescenta Elmar Derkitsch, Diretor 

Geral do Lisbon Marriott Hotel.

Avenida dos Combatentes, 45, Lisboa

Tel.: 217 235 400

www.lisbonmarriott.com

IBEROSTAR LISBOA

RESTAURANTE LUZ 
TEM NOVA CARTA

O Restaurante Luz do Iberostar Lisboa, liderado por 

Jorge Fernandes, apresenta grandes clássicos da 

gastronomia portuguesa. “A nova carta do Restau-

rante Luz reflete uma grande aposta na inovação, 

mantendo sempre uma justa homenagem à cultu-

ra, receituário e produtos portugueses, sendo que, 

por sua vez, a contemporaneidade encontra-se 

presente nas técnicas aplicadas às nossas criações”, 

refere o chef. Das principais novidades destacam-

-se as novas entradas, como a sopa de peixe com 

coentros e a terrina de foie gras, os lagostins assa-

dos sobre parfait de couve-flor. Nos pratos princi-

pais, o chef sugere o Peixe Galo corado sobre risotto 

de baunilha e espargos verdes, para quem gosta 

de sabores do mar, e o Veado em crosta de frutos 

secos e polenta frita com creme de cherovia, para 

os apreciadores de carne. 

Rua Castilho, 64, Lisboa

Tel.: 215 859 000

www.iberostar.com/pt/hoteis/lisboa
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TIVOLI AVENIDA DA LIBERDADE

PRIMEIRO ANATARA 
SPA EM PORTUGAL

O Tivoli Avenida Liberdade abre portas ao Ananta-

ra Spa, o primeiro no país, que ocupa agora o piso 

-1 do hotel e propõe experiências únicas de rela-

xamento e bem-estar, baseadas na arte dos rituais 

tailandeses. 

O Anantara Spa, conta com seis luxuosas salas de 

tratamentos, incluindo duas suítes de casal, para 

uma experiência de relaxamento a dois, três salas 

individuais, para uma viagem de tranquilidade, e 

uma sala para tratamentos, com duche Vichy, para 

uma experiência aqua alternativa. 

Além destes espaços, o spa dispõe ainda de uma 

cabine de sauna. Assim, os especialistas nas técni-

cas tailandesas da marca Anantara Spa, apresentam 

uma coleção de rituais altamente especializados e 

personalizados, combinando-os com benefícios para 

o corpo, mente e alma, permitindo que quem o vi-

sita possa “afastar o stresse e a tensão corporal do 

dia-a-dia através de uma fuga sensorial completa 

num refúgio de relaxamento perfeito”.

Avenida da Liberdade, 185, Lisboa

Tel.: 213 198 900 

www.tivolilisboa.com

OCEANÁRIO DE LISBOA

RECEBE EXPOSIÇÃO 
“KEEP THE OCEANS 
CLEAN” 

“Keep the oceans clean” é a nova exposição do 

Oceanário de Lisboa, na qual são apresentadas 

nove instalações artísticas feitas a partir de lixo 

marinho encontrado em praias e retirado do 

mar. 

A exposição, da autoria de João Parrinha e Xan-

di Kreuzeder do “Skeleton Sea – Arte do Mar”,  

está presente no átrio principal, onde se pode 

contemplar um impressionante peixe feito com 

chinelos de plástico que foram parar a uma praia 

na África do Sul, bem como um enorme polvo 

construído a partir de lixo encontrado nas praias 

ou, até, um albatroz construído no Quénia, com 

lixo marinho, ferro e arame.

Os artistas do “Skeleton Sea” conceberam a ex-

posição “Keep the oceans clean” com o intuito 

de criar consciência e conhecimento sobre este 

problema e inspirar o público a proteger os ecos-

sistemas marinhos.

Esplanada Dom Carlos I, Lisboa

Tel.: 218 917 000

www.oceanario.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

FESTIVAL DA LUZ 
EM SETEMBRO

O Lumina Festival da Luz volta a iluminar as noites 

de Cascais, de 21 a 23 de setembro, com instala-

ções de luz artísticas, projetos interativos e vídeo 

mappings imersivos, espalhados pelas ruas e jardins 

da vila, bem como nas zonas da baía e da marina. 

Com investimento da Câmara Municipal de Cascais, 

Embaixadas e privados, o Lumina é um evento ím-

par que reforça a identidade de Cascais e revela a 

aposta da autarquia na diversificação da oferta cul-

tural do concelho.

Nesta sétima edição, o festival tem como prota-

gonistas Cores e Formas, celebradas por artistas 

nacionais e internacionais que guiam o público ao 

longo de experiências emocionais e sensoriais. Uma 

novidade deste ano é o Lumina X, um espaço que 

vai iluminar a Marina de Cascais e será dedicado a 

obras de carácter experimental.

Praça 5 de Outubro, Cascais

Tel.: 214 825 000

www.cm-cascais.pt
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SALA DE CORTE

REABRE COM 
NOVA MORADA 
E NOVIDADES

A Sala de Corte reabriu com uma nova morada 

– no Cais do Sodré – e cresceu em termos de 

dimensões e criatividade. Agora localizado no 

número 7 da Praça D. Luís I, o restaurante de 

Rui Sanches e Luís Gaspar contempla 66 lugares 

distribuídos por diversas mesas, mas também 

lugares ao balcão, considerados a “bancada VIP” 

para quem gosta de acompanhar a ação gastro-

nómica de perto.

Assim, o crescimento físico do restaurante per-

mitiu também uma reformulação na carta, que 

conta com algumas novidades e mantém a 

qualidade habitual e os cortes prediletos dos se-

guidores do trabalho do Chef Luís Gaspar. Entre 

as novidades nos cortes de carne bovina, está 

o T-bone, um “naco” em forma de T, maturado 

ao longo de 15 dias, que inclui o osso, a separar 

lombo e vazia, e a Rabada Minhota Galega, que 

contempla maminha, picanha, alcatra e poja-

douro, servidos a peso, e escolhida pelo clien-

te, que vê a câmara de maturação e escolher 

a peça que deseja provar. Já o Chuletón passa 

a ser galego, com uma maturação de 30 dias. 

Há ainda novas entradas, acompanhamentos e 

sobremesas para descobrir neste espaço, que 

passa agora a aceitar reservas para almoço e 

jantar através do site.

Praça D. Luís I, 7, Lisboa

Tel.: 213 460 030

www.saladecorte.pt

TQ – TRAVEL QUALITY

PATROCINA TORNEIOS DO CLUBE 
DE GOLFE DOS ENGENHEIROS

O grupo TQ – Travel Quality, especialista em via-

gens de negócios e organização de eventos, pa-

trocina, mais um ano consecutivo, os torneios da 

Ordem de Mérito (OM), do Clube de Golfe dos 

Engenheiros (CGEng).

O “Sunset Golf Challenge by TQ” é constituído 

por seis torneios, disputados ao final da tar-

de, até setembro, em locais como a Quinta do 

Perú, a Aroeira, o Mosteiro de Penha Longa, 

ou Oeiras. Além da habitual competição, pre-

tende-se, também, criar momentos de des-

contração e convívio, através de um cocktail 

servido a todos os participantes no final de 

cada torneio.

“Estas iniciativas são uma excelente forma de 

promover a TQ – Travel Quality e o seu envolvi-

mento em parcerias e projetos tão interessantes 

como este. É, para nós, um orgulho patrocinar 

tanto os torneios de golf da OM, como os ‘Sun-

set Golf Challenge’, e testemunhar o seu êxito 

junto de todos os participantes, amigos e con-

vidados. Esperamos continuar a manter esta 

parceria de sucesso no futuro”, refere a diretora 

de Marketing da TQ - Travel Quality, Alexandra 

Henriques.

O grupo oferece ao primeiro classificado do Sun-

set, um voucher da TQ, no valor de 300 euros; 

ao segundo classificado, um voucher da TQ, no 

valor de 200 euros; e ao terceiro classificado, um 

voucher da TQ, no valor de 100 euros.
Rua Luciano Cordeiro, 123, 2º Esq., Lisboa
Tel.: 213 199 440
www.tqviagens.com
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DIÁLOGOS 
IMPROVÁVEIS
A rentrée da Gulbenkian Música conta com um con-

certo exclusivo e surpreendente no Panteão Nacio-

nal, que foi pensado de forma muito particular para 

a monumentalidade e beleza arquitetónica do mo-

numento lisboeta. O Coro Gulbenkian, sob a direção 

do maestro Jorge Matta, vai dar voz a um programa 

destinado a explorar a relação com a acústica envol-

vente do espaço, através de uma seleção de obras 

que pretende transportar o público numa viagem 

por cinco séculos de música. Assim, as obras vão da 

polifonia de Carlo Gesualdo à contemporaneidade 

de György Ligeti e Arvo Pärt.

Panteão Nacional, Campo de Santa Clara, dia 

21 de setembro, às 20:00. Entradas: 20 euros. 

Mais informação em: gulbenkian.pt

ALEXANDER SEARCH
A música do grupo Alexander Search mistura in-

fluências da indie-pop, eletrónica e rock. Já as 

canções da banda foram construídas através de 

poemas do heterónimo inglês do poeta Fernando 

Pessoa. Em palco reúnem-se Júlio Resende, no pa-

pel de Augustus Search (composição, direção musi-

cal, piano e teclados), Salvador Sobral, na pele de 

Benjamin Cymbra (voz), Daniel Neto, sob o nome 

Marvel K. (guitarra), André Nascimento, como Sgt. 

William Byng (eletrónica), e Joel Silva, na persona-

gem de Mr. Tagus (bateria).

Centro Cultural de Belém, Praça do Impé-

rio, dia 21 de setembro, às 21:00. Entradas: 

entre 20 e 50 euros. Mais informação em: 

www.ccb.pt

NA ROTA 
DAS CATEDRAIS 
– CONSTRUÇÕES (D)E 
IDENTIDADES 
Esta é uma exposição inédita que reúne, num único 

espaço, autênticos tesouros provenientes de cate-

drais e igrejas de Portugal. Ao todo são 110 peças, 

algumas classificadas como Tesouros Nacionais, e 

vão do mobiliário à ourivesaria, passando pela pin-

tura, matéria têxtil, escultura, livros antigos e parti-

turas musicais. Além da sua abrangência territorial, 

a “Rota das Catedrais” destaca-se pela amplitude do 

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

até ao séc. XXI.  Uma exposição que traz consigo 

valores históricos, artísticos e simbólicos.

Palácio Nacional da Ajuda, Largo da Ajuda, até 

30 de setembro, de quinta a segunda-feira, 

das 10:00 às 18:00.  Entradas: 5 euros. Mais 

informação em: rotadascatedrais.com

C
O

N
C

E
R

T
O

S
E

X
P

O
S

IÇ
Ã

O

Revista dirigida aos associados 
do Turismo de Lisboa, 
empresários, decisores 

e estudiosos da indústria turística.

DIRETOR
VÍTOR COSTA

vcosta@visitlisboa.com

TURISMO DE LISBOA
T. 210 312 700

Fax: 210 312 899
www.visitlisboa.com 
atl@visitlisboa.com

•
EDITOR

Edifício Lisboa Oriente, 
Avenida Infante D. Henrique, 333 H

Escritório 49 • 1800-282 Lisboa
T. 218 508 110 - Fax 218 530 426
Email: lpmcom@lpmcom.pt

SECRETARIADO
ANA PAULA PAIS

anapaulapais@lpmcom.pt

CONSULTORA COMERCIAL
SÓNIA COUTINHO

soniacoutinho@lpmcom.pt
T. 961 504 580
T. 21 850 81 10 

 Fax. 21 853 04 26

TIRAGEM
2000 exemplares

PERIODICIDADE
Mensal

IMPRESSÃO
RPO

DEPÓSITO LEGAL
206156/04

Isento de registo no ICS ao abrigo 
do artigo 9.º da Lei de Imprensa 

n.º2/99 de 13 de Janeiro

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AOS ASSOCIADOS

DO TURISMO DE LISBOA

•
ASSINATURA ANUAL

24 euros

COM O APOIO DE:



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Belem_Monumental_RTL.pdf   2   14-12-2017   18:25:08



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Mitos_Lendas_Rev_Turismo_Lisboa.pdf   1   25-10-2016   13:30:20


