Notícias
18 de Abril - Dia Internacional de Monumentos e
Sítios
Sob o tema “Monumentos e Sítios: Conhecer, Explorar,
Partilhar”, realiza-se a 18 de Abril o Dia Internacional de
Monumentos e Sítios 2015, instituído pelo ICOMOS Internacional
- Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, que este ano
(...)

26ª Temporada de Música em São Roque apresentase em vários monumentos da cidade de Lisboa
A nova Temporada de Música de São Roque, existente há 26
anos, proporciona a visita guiada a vários monumentos da
cidade de Lisboa, para além do habitual programa de qualidade
a que já habituou o público.Entre 17 de outubro e 9 de
novembro, a (...)

5 Prémios atribuídos a Portugal na final dos World
Travel Awards 2013
A nível mundial, Portugal voltou a ser distinguido pelos World
Travel awards com 5 prémios. Portugal - Melhor Destino de Golfe
do Mundo (World's Leading Golf
Destination)www.worldtravelawards.comThe Vine Hotel, Madeira
– Melhor Hotel de (...)

1ª Edição do Wine and Flavours Film Festival
Com a ideia de que um bom vinho tem sempre uma história
interessante por trás e um bom filme também, a Escola de
Hotelaria e Turismo de Lisboa promove a 1ª edição de um
festival de cinema dedicado à vinicultura e aos sabores
nacionais, de 28 (...)

314 praias e 17 portos e marinas galardoadas com
Bandeira Azul em 2016
No ano em que se assinala os 30 anos do galardão Bandeira
Azul, em 2016, Portugal contabiliza 314 praias e 17 portos de
recreio e marinas foram galardoadas, ultrapassando pela
primeira vez as 3 centenas de praias com Bandeira Azul.Em
termos (...)

A Arte Equestre tradicional portuguesa regressa a
Belém
A Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE), gerida pela
Parques de Sintra – Monte da Lua, iniciou em julho, um programa
regular de espetáculos e treinos abertos a todo o público, no
Picadeiro Henrique Calado, situado na Calçada da Ajuda, em (...)

Algarve lança golf4all

Amarante, Barcelos e Braga juntam-se à Rede de
Cidades Criativas da UNESCO

O Algarve, o melhor destino de golfe europeu, assinala o
arranque da nova campanha 'golf4all' com um novo torneio
internacional de Golfe para jogadores de mobilidade reduzida, o
EDGA Algarve Open (European Disabled Golfers Association), a
ter lugar (...)

Entre as 64 cidades que foram recentemente integradas na lista
de Cidades Criativas da UNESCO, encontram-se 3 novas cidades
portuguesas: Amarante, Barcelos e Braga.Barcelos é a primeira
cidade portuguesa na categoria de Artesanato e Arte Popular, o
(...)

Aplicação Móvel da Rota Vinhos do Dão

Açores disponibiliza Roteiro de Arquitetura
Contemporânea

Descubra a nova forma de visitar a Rota dos Vinhos do Dão, no
centro de Portugal, agora disponível numa aplicação em iOs e
Android.Na nova app da Rota dos Vinhos do Dão encontra-se
toda a informação necessária para apreciar a região do Dão (...)

O Roteiro de Arquitetura dos Açores é uma plataforma digital
lançada pela Delegação doas Açores da Ordem dos Arquitetos.O
Roteiro integra 51 obras construídas e concluídas no arquipélago
açoriano depois de 1950, distribuídas por oito das (...)

Açores recebem o galardão Platina da QualityCoast
Os Açores foram distinguidos com o único galardão Platina da
QualityCoast que reconhece a qualidade ambiental costeira,
tendo ficado em primeiro lugar na Europa, entre 22 destinos
concorrentes.Para atribuir o prémio, um júri internacional (...)

Bonecos de Estremoz classificados Património
Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO
A produção do figurado em barro de Estremoz, vulgarmente
conhecida como “Bonecos de Estremoz” foi classificada a 7 de
dezembro de 2017 como património cultural imaterial pela
UNESCO. Esta arte popular com mais de três séculos, a que se
(...)

Celebrar o Dia e a Noite dos Museus em 2016
No próximo dia 18 de Maio, celebre o Dia Internacional dos
MuseusComo acontece todos os anos, no próximo dia 18 de maio
celebra-se internacionalmente o Dia dos Museus, uma iniciativa
promovida pelo ICOM – Conselho Internacional de Museus .Os
(...)

Beach Shuttle, um novo circuito de Lisboa até à
praia
Visitar a Costa da Caparica e as suas famosas praias tornou-se
mais fácil com a Beach Shuttle.Esta ligação a partir de capital
lançada pela Yellow Bus, uma marca de turismo da Carristur,
visa dar a conhecer uma das zonas de praia mais populares (...)

Carlos do Carmo ganha Grammy para Portugal
Pela primeira vez, um artista português foi galardoado pela Latin
Recording Academy com o prémio “Lifetime Achievement”,
atribuído a Carlos do Carmo, considerando-o um dos maiores
fadistas de sempre. Os Prémios Grammy são considerados uma
(...)

Celebrar o Dia Internacional dos Museus e a Noite
dos Museus
No próximo dia 18 de Maio, visite um museu e celebre o Dia
Internacional dos Museus.Como habitualmente, este dia
promovido pelo ICOM – Conselho Internacional de Museus é
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Da Terra à Mesa – Roteiros Enogastronómicos no
Alentejo e Ribatejo
Para os viajantes que gostam de organizar a sua viagem, o
Turismo do Alentejo e Ribatejo disponibiliza um conjunto de
roteiros enogastronómicos na região, em que os produtores
locais decidiram abrir as portas das suas explorações ao (...)

Dia Internacional dos Museus 2017
Nos dias 18 e 20 de maio, Portugal acompanha as
comemorações do Dia Internacional dos Museus e Noite dos
Museus, a par de muitos países no mundo inteiro.O tema
escolhido para este ano - “Museus e histórias controversas: dizer
o indizível em (...)

Estrelas Michelin 2019 em Portugal
No 10º aniversário da Gala Michelin, Portugal acolheu a grande
festa da gastronomia internacional, com a realização da
cerimónia de entrega das estrelas Michelin no Pavilhão Carlos
Lopes, em Lisboa.No dia 21 de novembro, foram revelados os
(...)

Festas de Lisboa ‘15
A celebração dos 500 anos da Torre de Belém é o mote de
abertura e encerramento das Festas de Lisboa deste ano, que
decorrem entre 30 de maio e 4 de julho, com iniciativas por toda
a cidade.No dia 30 de maio, dois locais emblemáticos da cidade
(...)

Lançamento do mapa de arte contemporânea da
cidade de Lisboa
Quem visitar Lisboa tem agora disponível um mapa de arte
contemporânea, em versão impressa e online, útil para organizar
uma visita à cidade.De forma prática e de fácil utilização, o
mapa das artes apresenta cerca de cem museus, galerias e (...)

Madeira lança websites de Turismo Ativo e Spas
O Madeira Promotion Bureau, a entidade responsável pela
promoção turística das Ilhas da Madeira e do Porto Santo lançou
recentemente dois novos websites dedicados aos segmentos de
turismo ativo e de spas.O www.madeiraspas.pt está integrado no
(...)

Michelin 2015: 14 Restaurantes e 17 Estrelas
Michelin para Portugal
O Guia Michelin para Espanha e Portugal anunciou a seleção
para 2015, em que Portugal foi distinguido com 17 estrelas
Michelin em 14 restaurantes portugueses.Entre os chefs,
encontra-se José Avillez, o primeiro português a receber esta (...)

Nova aplicação promove a gastronomia portuguesa
Check In Portugal é uma aplicação destinada a promover
Portugal através da sua qualidade e riqueza gastronómica.Com
esta aplicação, o utilizador que tiver mais espaços
gastronómicos assinalados, ou seja, quem tiver mais vezes feito
o check (...)

Novo portal de reservas para o Turismo de
Habitação e Turismo no Espaço Rural
No âmbito da sua campanha Portugal – Campo e Mar, a Turihab
e a Center lançaram um novo portal de Turismo de Habitação e
de Turismo no Espaço Rural, consolidando as marcas “Solares de

assinalado em Portugal com muitas iniciativas e atividades que
(...)

Dark Sky® Alqueva ganha Prémio Ulysses 2013
O Dark Sky® Alqueva acaba de conquistar o segundo lugar do
Prémio Ulysses, na categoria de Inovação para Organizações NãoGovernamentais.Os Prémios Ulysses constituem um galardão
atribuído todos os anos pela Organização Mundial do (...)

Duas Novas Reservas da Biosfera em Portugal
No dia 19 de março, Portugal foi galardoado com mais duas
Reservas da Biosfera, passando, assim, a contribuir com 10
Reservas da Biosfera para o total de 669 que integram a Rede
Mundial distribuída por 120 países.Portugal tem 3 das 16
Reservas da (...)

Fabrico de Chocalhos classificado Património
Cultural Imaterial pela Unesco
O Fabrico de Chocalhos conquistou o título de Património da
Humanidade, na 10.ª reunião do Comité Intergovernamental
para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da Unesco, a
decorrer em Windhoek, na Namíbia.A candidatura foi (...)

Jornadas Europeias do Património 2015 –
Património Industrial e Técnico
Entre 25 e 27 de setembro, decorrem as Jornadas Europeias do
Património, este ano subordinadas ao tema Património Industrial
e Técnico.Durante três dias, muitos monumentos e museus em
todos o país abrem as suas portas a todos os visitantes e (...)

Lisboa lança cartão com descontos | Eat & Shop
Lisboa Eat &amp; Shop é o novo cartão criado pela Associação
de Turismo de Lisboa (ATL) para promover e divulgar a
gastronomia da região, oferecendo ainda descontos no comércio
tradicional. O cartão, pessoal e intransmissível, é (...)

McNamara embarca numa “surf trip” para
promover Portugal
“McNamara Surf Trip – The documentary from the Portuguese
Coast” é o nome do projeto apresentado pelo Turismo de
Portugal, na Praia de Carcavelos, em Cascais. O conhecido
surfista norte-americano, Garrett McNamara, percorreu todas as
regiões (...)

Michelin 2016: 14 Restaurantes e 17 Estrelas
Michelin para Portugal
O Guia Michelin para Espanha e Portugal anunciou a seleção
para 2016, em que Portugal manteve as suas 17 estrelas
Michelin em 14 restaurantes portugueses, embora com algumas
alterações.Nesta edição o restaurante L’And Vineyards em (...)

Nova série de Roteiros Turísticos do Património
Mundial
Integrada na iniciativa do Turismo de Portugal em promover
itinerários pelos monumentos e sítios classificados Património da
Humanidade pela UNESCO, foi lançada a terceira série de
“Roteiros Turísticos do Património Mundial” dedicado a (...)
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Portugal” e “Casas de Campo”.Apresentando a oferta (...)

O Cante Alentejano é Património Mundial
Portugal tem no seu património cultural uma expressão musical
muito genuína, única no mundo, o Cante Alentejano, agora
reconhecido como Património Cultural Imaterial da Humanidade
pela UNESCO.Entre as 46 candidaturas à lista representativa do
(...)

Os Museus como Plataformas Culturais – Museus e
Cidadania
No dia 18 de maio, os museus portugueses assinalam as
comemorações do Dia Internacional dos Museus e da Noite dos
Museus com um programa variado de atividades durante todo o
dia que vale a pena aproveitar.O tema proposto para reflexão
em 2019 é (...)

Parques de Sintra ganham prémio “Design For All”
A Fundação “Design For All” galardoou o projeto “Parques de
Sintra Acolhem Melhor” da Parques de Sintra - Monte da Lua com
o prémio de boas práticas na categoria “Espaços, produtos e
serviços em uso”. Nesta categoria estavam a (...)

Passeios de metro com Arte e Ciência - Entre as
Amoreiras e o Chiado
Visitar oito museus de Lisboa parando em oito estações de
metroO Metro não e só o transporte mais rápido de Lisboa.
Possui paragens em pontos-chave de um percurso entre o Rato e
a Baixa-Chiado, ao longo do qual se encontram oito
emblemáticos (...)

Novos sítios Património Mundial em Portugal
Real Edifício de Mafra e Santuário do Bom Jesus em Braga
inscritos na lista da UNESCO de Património Cultural MundialNa
última sessão do Comité do Património Mundial, realizada no
início de julho em Bacu, no Azerbaijão, a lista portuguesa do (...)

Obras do Museu do Prado no Museu Nacional de
Arte Antiga
O Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, irá expor cerca de
60 obras do espanhol Museu do Prado, a partir do próximo dia 29
de novembro.A exposição “A Pintura do Norte no Museu do
Prado” integra obras de Rubens, Brueghel e Lorrain e (...)

Parque de Monserrate recebe European Garden
Award
Na sua 4ª edição, este prémio é atribuído pela European Garden
Heritage Network (EGHN) e a Schloss Dyck Foundation.Os
critérios mais importantes para a atribuição do prémio foram a
utilização de métodos inovadores de implementação e (...)

Parques de Sintra é a “Melhor Empresa do Mundo
em Conservação”
A empresa Parques de Sintra venceu pela quarta vez
consecutiva o World Travel Award na categoria de “Melhor
Empresa do Mundo em Conservação”, numa cerimónia oficial
que decorreu nas Maldivas, em Dezembro.A Parques de Sintra
voltou a ser a (...)

Porto e Norte renova portal de promoção turística

Património Cultural e Turismo Sustentável
celebrado no Dia Internacional dos Monumentos e
Sítios 2017

A Associação de Turismo do Porto (ATP), entidade responsável
pela promoção externa do Destino Porto e Norte de Portugal,
lançou um novo portal, disponível em
www.visitportoandnorth.travel.A nova plataforma, com
tecnologia inovadora no âmbito (...)

No dia 18 de abril, celebra-se mais uma edição do Dia
Internacional dos Monumentos e Sítios promovida pelo
ICOMOS.Este ano o tema é “Património Cultural e Turismo
Sustentável” que inspirou a organização de um programa
diverso de (...)

Portugal conquista 29 prémios nos World Travel
Awards

Portugal conquista 24 distinções na Europa nos
World Travel Awards

Na edição de 2015 dos World Travel Awards, Portugal conquistou
14 distinções a nível europeu, 13 em território nacional e 2 a
nível mediterrâneo, nos prémios que são considerados os
“Óscares do Turismo”.EuropaEurope's Leading Tourist (...)

Na cerimónia de entrega de prémios dos World Travel Awards
2016, que teve lugar em Forte Village, na Sardenha, em Itália,
Portugal foi galardoado com 24 distinções, mais dez do que no
ano anterior.Pelo terceiro ano consecutivo, o Turismo de (...)

Portugal conquista golfistas internacionais com
clube inovador

Portugal conquista 9 prémios nos World Travel
Awards 2013

O Turismo de Portugal e a European Golf Tour desenvolveram
um clube de golfe virtual de acesso gratuito:
www.portugalgolfmembership.com. Destinado a todos os
golfistas internacionais, permite usufruir de condições exclusivas
nos campos de golfe (...)

Portugal foi galardoado com 9 prémios durante a cerimónia de
entrega dos “World Travel Awards for Europe” que se realizou
em Antalya, na Turquia, no passado mês de agosto.Entre as 41
nomeações portuguesas de 2013, foram atribuídos os (...)

Portugal ganha mais Estrelas Michelin em 2017

Portugal galardoado com 5 prémios pela Condé
Nast Johansens

Em novembro foram anunciadas as Estrelas Michelin 2017 para
Espanha e Portugal. Portugal tem este ano 21 restaurantes
distinguidos (mais 7 do que no ano anterior) e um total de 26
Estrelas Michelin. Dois novos restaurantes obtiveram 2 (...)

Portugal vence prémio de melhor destino turístico
do mundo dos World Travel Awards

Na sua 33ª edição, a Condé Nast Joahnsens revelou os
vencedores dos Prémios Excelência para a Europa e
Mediterrâneo 2015, em que se encontram cinco unidades
portuguesas:- Melhor Revelação / Best Newcomer: Casa da
Calçada, Amarante, Porto (...)
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Portugal é o grande vencedor da final dos World Travel Awards
2017 ao ter arrecadado o prémio de Melhor Destino Turístico do
Mundo. Depois de, em setembro, ter ganho o prémio de melhor
destino europeu, Portugal passou a integrar a lista de 17 (...)

Portugal – Melhor Destino Turístico da Europa nos
World Travel Awards
Portugal ganhou o prémio de Melhor Destino Turístico da Europa
na última edição dos World Travel Awards, durante uma
cerimónia realizada em São Petersburgo, na Rússia.O facto de
Portugal ganhar este prémio pela primeira vez é resultado do
(...)

Portugal, Melhor Destino de Golfe do Mundo
Pelo 4º ano consecutivo, Portugal foi considerado o Melhor
Destino Mundial e Europeu de Golfe do Mundo nos World Golf
Awards. Na quarta edição dos World Awards dedicados ao Golfe,
numa cerimónia realizada em Múrcia, Espanha, Portugal voltou a
(...)

Portugal na BTL2014
Portugal é feito de todos nósPortugal é feito de descobridores.
De quem aqui passa, de almoços que se estendem até ao jantar,
de bons anfitriões e de quem volta sempre.Portugal é feito de
todos os que por aqui passaram, de festa e (...)

Portugal vence prémio europeu de Turismo
Sustentável
A Reserva Dark Sky Alqueva, no Alentejo, foi um dos destinos
premiados pela Comissão Europeia no Sistema Europeu de
Indicadores de Turismo (ETIS), pela sua zona isenta de poluição
luminosa e oferta única de observação do “céu (...)

Portugal – Melhor Destino Turístico nos World
Travel Awards Europa
A 26ª edição da entrega dos prémios europeus dos World Travel
Awards para 2019, realizou-se na Madeira, no Belmond Reid’s
Palace.Pelo terceiro ano consecutivo, Portugal foi considerado o
“Melhor Destino da Europa” e Lisboa “Melhor (...)

Portugal, o Melhor Destino de Golfe do Mundo 2016
Pelo terceiro ano consecutivo, em 2016, Portugal foi considerado
o Melhor Destino de Golfe do Mundo, na 3ª edição do World Golf
Awards que teve lugar no Conrad Algarve Hotel.Portugal foi
igualmente galardoado com o prémio de Melhor Destino de (...)

Regards sur le Portugal, uma exposição em
Marrocos
Até dia 5 de setembro, o Centro Português de Serigrafia em
parceria com a Fondation CDG (Caisse de Dépôt et Gestion)
apresentam a exposição “Regards sur le Portugal” na galeria de
arte “Espace Expressions CDG”, situada na Praça Moulay (...)

Santa Casa Convida: visitas guiadas à Igreja e
Museu de São Roque
Num dos locais mais visitados de Lisboa, entre o Chiado, o Bairro
Alto e o Príncipe Real, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
convida a conhecer espaços que normalmente não podem ser
visitados.Todos os sábados, a partir do dia 21 de março, (...)

Visitas virtuais ao património português na Google
Quem quiser ter mais informação e conhecer os principais
monumentos portugueses antes de visitar o país, tem a
possibilidade de o fazer virtualmente em casa, antes da viagem,
no Google Cultural Institute.As visitas virtuais mostram o
património (...)

World Golf Awards 2014
Para celebrar e reconhecer internacionalmente a excelência no
turismo de golfe, os organizadores dos World Travel Awards
promoveram a primeira edição dos World Golf Awards, em que
Portugal foi o vencedor de duas distinções como o melhor
destino (...)

Portugal, Melhor Destino de Golfe do Mundo pela
5ª vez
Pelo 5º ano consecutivo, Portugal foi considerado o Melhor
Destino de Golfe na Europa e no Mundo nos World Golf Awards.
Na quinta edição dos World Awards dedicados ao Golfe, que se
realizam desde 2014, Portugal volta a ser distinguido como o (...)

Praia de Vilamoura distinguida em Acessibilidade
A Praia de Vilamoura, do concelho de Loulé, é a vencedora do
Prémio “Praia + Acessível”, atribuído pelo Instituto Nacional para
a Reabilitação. A atribuição deste prémio é o reconhecimento do
compromisso da Câmara Municipal de Loulé (...)

Santa Casa assinala Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios
No dia 18 de abril, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
associou-se à celebração do Dia Internacional dos Monumentos e
Sítios, com uma programação constituída por visitas guiadas,
conferências e espetáculos. O tema em 2015 é Monumentos (...)

Turismo do Algarve apresenta novo vídeo
O novo filme promocional “Algarve. Partilha o segredo” já pode
ser visto nos vários meios digitais do Turismo do
Algarve.Integrado na campanha “Algarve. O segredo mais
famoso da Europa”, pretende-se agora incentivar todos os
turistas que (...)

Visitlisboa.com em russo
O portal oficial de promoção turística do Turismo de Lisboa,
www.visitlisboa.com, passou a estar disponível em russo.Com
mais de 1 milhão de visitas entre janeiro e setembro de 2013, a
nova ferramenta de promoção de Lisboa e da sua região (...)
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