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SABIA QUE?

• O Turismo representa diretamente 5% do PIB mundial  

•  O Turismo é responsável por mais de 235 milhões de postos de trabalho ou seja, 1 em cada 12 

empregos em todo o mundo

• Depois do setor da educação, o Turismo é o maior criador de novos empregos

• Turismo é o 4.º  maior setor exportador  no mundo, gera US$ 1 trilião por ano em exportações

• Em alguns países em desenvolvimento, o turismo equivale a mais de 25% do PIB

• Em 2012 haverá 1 bilião de turistas internacionais que viajam pelo mundo
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•   “Uma referência na área das publicações de viagens, 

estamos certos que a Volta ao Mundo tem sido até hoje 

um forte impulsionador para a realização de muitas viagens, 

um bom guia para viajantes e uma excelente montra 
do mundo.”
Departamento de Marketing e Comunicação da Agência Abreu

•  “Revista cualitativa con un contenido editorial y fotográfico 

excelentes: La revista refleja la esencia de una 

destinación como es Andorra de una manera veraz y curiosa”

Laura Febrero – Directora do Turismo de Andorra

•  “Expertise em viagens, publicação que surpreende a cada edição 

mantendo sempre os seus elevados padrões de qualidade 

editorial, níveis informativo, fotográfico e gráfico.” 

Mafalda Flores - Marketing  Manager da Nespresso
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http://www.voltaaomundo.pt/

http://www.facebook.com/volta.ao.mundo.revista

principais caraterÍsticas

•  12 edições por ano

•  Periodicidade: Mensal

• Preço de Capa: 4,90€

•  Data de saída em banca: 
Final do mês anterior  
ao mês de capa

•  Volta ao Mundo multiplataforma: Site, Facebook, 

e-paper, APP iPAD.

Universo da marca Volta ao Mundo 

Papel • Guias • E-paper para tablet (iPad e android), smartphone e PC • Site  • iPAD APP
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CONCEITO

•  Fundada em 1994, a Volta ao Mundo é a primeira revista de viagens e um marco no panorama editorial 
português.

•  18 anos após o seu lançamento, e em ordem ao compromisso assumido com o seu público, a Volta ao Mundo 

mantém os seus elevados padrões de qualidade editorial ao nível informativo, fotográfico e gráfico. Mais do que 

uma revista, a Volta ao Mundo é uma marca consagrada e um bilhete de partida para todos os viajantes.

•  As páginas da Volta ao Mundo são mais do que uma panóplia de destinos: elas apresentam um estilo 

individual oferecendo ao leitor um original ponto de vista. Os nossos jornalistas e fotógrafos são verdadeiros 
exploradores eles contam-nos e mostram-nos “in loco” novas viagens.

•  A Volta ao Mundo tem conteúdos únicos! A Volta ao Mundo mostra-nos a viagem mais atual, o último resort 

de luxo, o mais recente hotel e não esquece a informação prática, mas preciosa, para o viajante.

•  Os nossos conteúdos são um excitante misto de sonho e um estimulante desafio, convidam o curioso 

viajante e proporcionam um serviço de primeira Classe.
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PRÉMIOS

•  Melhor Revista do Segmento de Viagens 2011  
A Volta ao Mundo recebeu já por nove vezes este prémio atribuído pela Meios&Publicidade.

•  1.º Prémio na categoria de Comunicação dos Premios G
A Volta ao Mundo vence a primeira edição dos Prémios de Turismo de Girona com a reportagem 
Verão Azul na Costa Brava, publicada na Volta ao Mundo no mês de Julho de 2006.

•  Pluma de Plata
Atribuído pelo Turismo Mexicano com a reportagem Oxaca «A outra costa do México», publicada na 
edição de Setembro 2006.

•  Prémio PRATA para Melhor espaço comercial imprensa 2012
Concedido pelo Clube de Criativos de Portugal, com o projeto do verniz térmico colocado na capa 
da edição n.º 205/Nov. 2011 –“Controle a Escuridão” para o anunciante Sony – na sub-categoria 
Utilização de Media, através da agência OMD.
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Soluções à medida das necessidades  
de cada anunciante

•  Temos soluções originais criadas 

pela equipa da Volta ao Mundo.

•  Desenvolvemos uma nova e fresca 

abordagem aos produtos dos nossos 

anunciantes complementando as 
suas campanhas e estabelecendo 

uma forte relação com os nossos 
leitores.

•  Produzidos com a mesma qualidade 
editorial da revista, são a forma perfeita 

para o anunciante contar a história que não 

consegue contar numa campanha 
tradicional de publicidade. 

Designers Britânicos
Apesar das diferenças, há qualquer coisa transversal no estilo dos
designers de moda ingleses: as suas criações reflectem a energia da
cidade, perita na fusão tradição/modernidade. Vivienne Westwood,
precursora do punk, é um dos pesos pesados, apresentando sempre
uma dose de irreverência nas suas linhas de senhora, homem e aces-
sórios (www.viviennewestwood.com; 44 Conduit Street; Metro: Bond
Street, Green Park, Oxford Circus). Stella McCartney é sinónimo da
sofisticação londrina. A sua roupa destaca-se pelas linhas depura-
das, tons neutros e peles sintéticas, ou não fosse ela uma vegetaria-
na convicta (www.stellamccartney.com; 30 Bruton Street; Metro:
Bond Street, Green Park). E esteja onde estiver, vale a pena fazer um
desvio para admirar a qualidade de pormenor de Alexander
McQueen, o génio da moda inglesa que virou referência internacio-
nal (www.alexandermccqueen.com; 4-5 Old Bond Street; Metro: Pic-
cadilly Circus, Green Park).

BORDEL(LO) MAS POUCO
A Bordello, em Hoxton, prova como uma loja

pode ser sexy sem ser pornográfica, vende
cultura erótica e tem designers britânicos a

desenhar verdadeiras tentações... da carteira.

Com o valor da libra equiparado ao do euro, comprar passou a ser 
um verbo mais fácil de conjugar na capital britânica. 

Aqui ficam algumas das melhores moradas.  
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COMPRAS
OITO GUIAS PARA
O AJUDAR EM LONDRES 1

A Melhor Zona de Compras 
Das pequenas lojas de bairro aos
grandes shoppings, são muitas
as zonas comerciais da cidade
mas, no momento, os olhares (e
carteiras) convergem para West
London (Metro: Marylebone,
Westbourne Park, Ladbroke
Grove). Assim, se tem pouco
tempo, nada melhor do que dei-
xar para trás a azáfama de Ox-
ford Street e rumar a oeste. Co-
lada ao Regent’s Park, a Maryle-
bone Road partilha o nome com
um bairro simpático, cheio de
boas moradas. Restau-rantes e
mercearias gourmet dividem
atenções com galerias, bouti-
ques e labels que de mains-
tream nada têm. Mais para oes-
te, Ladbroke Grove e Westbour-
ne Grove ecoam o espírito Not-
ting Hill, com as ruas animadas
por pequenas lojas, onde não só
é possível fazer boas compras
como experimentar um genuíno
ambiente de bairro.

Um Clássico de Natal
Da Selfridges (www.selfridges.com; 400 Oxford Street; Metro: Marble
Arch, Bond Street) nunca se poderá dizer «começou por ser uma loja
pequena, mas cresceu…». Com efeito, a marca fundada em 1909 por
H. Gordon Selfridge sempre foi grande. A loja de Oxford Street é con-
siderada a segunda maior do Reino Unido (depois do Harrods), e as
congéneres em Manchester e Birmingham ficam atrás em tamanho
mas não em fama. As técnicas de marketing adoptadas nesses pri-
meiros anos (colocar os produtos em montras, por exemplo) deram
frutos e hoje este é um ponto de passagem obrigatório para comprar…
tudo. E por altura do Natal, os motivos de visita (ou passagem) aumen-
tam: de 5 a 24 de Dezembro, mais de vinte montras da gigantesca lo-
ja ganham vida com os típicos espectáculos de pantomima que se rea-
lizam anualmente, em que os actores interagem com os transeuntes
e levam à cena as tradicionais peças alusivas à época.

British Deco
A decoração sempre foi um ele-
mento-chave nas lojas de Paul
Smith. Fica assim mais fácil com-
preender a abertura da Paul
Smith Furniture Shop (www.paul-
smith.co.uk; 9 Albemarle Street;
Metro: Green Park), em frente ao
Brown’s Hotel. Arte, jóias, mobiliá-
rio e raridades de várias proveniên-
cias são algumas graças de um
espaço em permanente transfor-
mação. Uma presença garantida:
os padrões de riscas, criados por
Smith, que forram as mais diferen-
tes superfícies, seja uma cadeira
vintage ou a stylish bola de basebol
recentemente criada.

Roupa Vintage
Se o roteiro é vintage, é obriga-
tório ir a Brick Lane, onde, en-
tre outras, a Brick Lane Thrift
Store (68, Sclater Street; Metro:
Aldgate East) faz furor pelos
preços baixos. Já na Cloud Cuc-
koo Land, em Islington, vintage
não é sinónimo de barato, mas
de charmoso e bom. São esses
os adjectivos certos para cata-
logar quimonos, vestidos de
baile e chapéus de cocktail da
época vitoriana ou simples-
mente da década passada (6
Charlton Place, Camden Passa-
ge; Metro: Angel). Imperdível: a
Absolute Vintage. Considerada
«The Best Vintage Shop in Lon-
don 2008» pela revista InStyle,
vale pela imensidão de sapatos,
de todas as épocas e feitios (15
Hanbury St, Spitalfields; Metro:
Aldgate East).

Loja-Museu
Independentemente das compras
que possa fazer, uma ida ao Dover
Streer Market (www.doverstreet-
market.com; 17-18 Dover Street;
Metro: Green Park) vale pela ex-
periência. Inaugurado em 2004,
este laboratório de moda nasceu
da genialidade de Rei Kawakubo,
o mentor da japonesa Comme
des Garçons. Pelos quatro anda-
res do edifício encontram-se as
suas linhas para homem, senho-
ra, perfumaria e acessórios, mas
também peças de nomes consa-
grados ou alternativos, como Az-
zedine Alaïa, Hussein Chalayan
ou Gareth Pugh.

Chapéus 
(...Destes não há Muitos)
Mais do que acessórios, as cria-
ções do irlandês Philip Treacy
(www.philiptreacy.co.uk; 69 Eliza-
beth Street; Metro: Sloane Squa-
re/Victoria) são verdadeiras obras
de arte, indispensáveis nas tardes
de Ascot e nos desfiles de moda.
Bipremiado com o galardão de
«Best British Accessory Designer
of the Year», Treacy fez chapéus
para a Chanel durante dez anos e
viu a sua carreira disparar com o
impulso dado por Isabella Blow
(antiga directora de moda da re-
vista Tatler). Sarah Jessica Parker
exibiu uma das suas criações na
estreia mundial de Sexo e a Cida-
de, mas são muitas as celebrida-
des que não resistem às criações
extravagantes do homem consi-
derado pelo Independent como
um dos cem gays mais influentes
na Grã-Bretanha.

D
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MunDO
Volta ao

DELEGAÇÃO OFICIAL DO TURISMO ESPANHOL    Av. Sidónio Pais, 28 - 3º DTº   1050-215 LISBOA
Tel.: 21 354 19 92 / 354 53 29    Fax: 21 354 03 32    lisboa@tourspain.es    www.spain.info/pt

Descubra lugares que se vivem
de dia… e de noite.

www.spain.info
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ÁLVARO SIZA VIEIRA      
FRANK GEHRY             
HANS HOLLEIN            
HERZOG & DE MEURON      
IEOH MING PEI   
JEAN NOUVEL             
JORN UTZON              
KEVIN ROCHE             
NORMAN FOSTER   
PAULO MENDES ROCHA      
PHILIP JONSON   
RAFAEL MONEO    
RICHARD MEYER   
RICHARD ROGERS  
THOMAS MAYNE    
ZAHA HADID     

PRÉMIOS PRITZKER EM ESPANHA
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30O seu estatuto de conservação 
“Criticamente em perigo” 
advém do facto de se tratar de 

umaespécie que se especializou num tipo 
de habitat (bosques e matagais) e num 
tipo de presa (coelho-bravo). 
Esta especialização tornou o lince-ibérico 
muito vulnerável, sendo que qualquer 
problemas à sua sobrevivência.

11O seu estatuto de conservação 
“Criticamente em perigo” 
advém do facto de se tratar de 

umaespécie que se especializou num tipo 
de habitat (bosques e matagais) e num 
tipo de presa (coelho-bravo). 
Esta especialização tornou o lince-ibérico 
muito vulnerável, sendo que qualquer 
problemas à sua sobrevivência.

No Mundo em Junho
Sabores no Rio de Janeiro, motos em Valência e Jazz em Marrocos

03O seu estatuto de conservação 
“Criticamente em perigo” 
advém do facto de se tratar de 

umaespécie que se especializou num tipo 
de habitat (bosques e matagais) e num 
tipo de presa (coelho-bravo). 
Esta especialização tornou o lince-ibérico 
muito vulnerável, sendo que qualquer 
Esta especialização tornou o lince-ibérico 
muito vulnerável, sendo que qualquer 
alteração nestes factores provoca grandes 
problemas à sua sobrevivência.
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O seu estatuto 
de conservação 
“Criticamente em 
perigo” advém do 
facto de se tratar de 

umaespécie que se especializou num 
tipo de habitat (bosques e matagais)
ibérico muito vulnerável, sendo que 
qualquer alteração nestes factores 
provoca grandes problemas à sua.
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O seu estatuto 
de conservação 
“Criticamente em 
perigo” advém do 
facto de se tratar de 

umaespécie que se especializou num 
tipo de habitat (bosques e matagais)
ibérico muito vulnerável, sendo que 
qualquer alteração nestes factores 
provoca grandes problemas à sua uma 
espécie que se especializou num tipo 
de habitat (bosques e matagais)ibérico 
muito vulnerável, sendo que qualquer 
alteração nestes factores provoca 
grandes problemas à sua, umaespécie 
que se especializou num tipo de habitat 
(bosques e matagais)ibérico muito 
vulnerável, sendo que qualquer 
alteração nestes factores provoca 
grandes problemas à sua.

20O seu estatuto de conservação 
“Criticamente em perigo” 
advém do facto de se tratar de 

umaespécie que se especializou num tipo 
de habitat (bosques e matagais) e num 
tipo de presa (coelho-bravo).

25
O seu estatuto de con-
servação “Criticamente 
em perigo” advém do 
facto de se tratar de 
umaespécie que se 

especializou num tipo de habitat (bosques 
e matagais)ibérico muito vulnerável, sendo 
que qualquer alteração nestes factores 
provoca grandes problemas à sua.
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REGRESSO 
AO PASSADO

café está no coração de tudo o que a  
Nespresso faz. Mas o prazer do consumidor 
é o motivo pelo qual a marca o faz.  
A história da marca começa numa ideia 
simples mas revolucionária: permitir a 
qualquer pessoa desfrutar da experiência  
do café espresso perfeito.
É na cintura equatorial, entre o Trópico  
de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que 
se desenha o mapa dos Grand Cru Nespresso. 
Brasil, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Índia, 
Quénia e Etiópia são os países de referência  
da marca suíça. Mas, a busca incansável  
de sabores atípicos leva a Nespresso a explorar 
outras regiões mais desconhecidas.  
Regra geral são estas que estão na origem  
da Limited Edition.
Entre as variedades de café conhecidas, 
duas delas são cultivadas com vista à 
comercialização: o Arábica, plantado a grandes 
altitudes, tem uma personalidade aromática 
rica em reminiscências frutadas; e o Robusta, 
que cresce nas planícies, possui um sabor 
encorpado e um aroma a madeira e cereais.
A maioria dos cafés utilizados na produção 
dos Grands Crus é colhida à mão, seguindo o 

método de apanha seletiva das bagas maduras 
do cafeeiro. Após a lavagem do café verde,  
a qual intensifica as suas notas aromáticas,  
os grãos são selecionados por tamanho, forma 
e densidade. A preparação do café verde não 
termina aqui. À semelhança dos perfumistas, 
os peritos Nespresso criam Grands Crus com 
diferentes personalidades, combinando as 
origens do café, de modo a que os seus perfis 
aromáticos se completem e se sublimem. A 
seleção de blends excecionais e cafés singulares 
de origem pura é especialmente desenvolvida 
para se adequar a todas as preferências 
gustativas. Uma vez torrado  
e moído, o café pode revelar até 900 aromas 
extremamente voláteis e sensíveis.  
O processo culmina na cápsula de alumínio, 
especialmente concebida para conservar 
a proporção exata de café no seu interior, 
garantindo a frescura dos aromas  
e sabores do café. O alumínio é também uma 
escolha ecológica, porque pode ser reciclado 
infinitamente. Nespresso não é apenas café. 
É uma experiência genuína que combina 
perfeição e prazer, simplicidade e estética.  
A experiência do café perfeito.
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Se há cidadeno Mundo que se reinven-
tou graças a um museu, é esta. Bilbau transfor-
mou-se num destino turístico de eleição com a
construção do Museu Guggenheim, autoria de
Frank Gehry, na margem do rio Nervión. Quan-
do abriu as portas, em 1997, depressa se perce-
beu o impacte que iria causar este gigante de ti-
tânio, calcário e vidro. O edifício foi considerado
pelo guru da arquitectura Philip Johnson como
«o mais grandioso dos nossos tempos». Ir a Bil-
bau e não visitar o Guggenheim é mais grave
que ir a Roma e não ver o Papa. E, depois, há
uma cidade fantástica para se descobrir. À se-
melhança do que se passa em quase toda a Es-
panha, a agitação no horário pós-laboral é uma
constante. Esta é uma cidade onde apetece vi-
ver, onde existem condições para a prática de
exercício físico, onde existe oferta cultural de ex-
cepção, onde a gastronomia tem um papel im-
portante. O orgulho basco sente-se no contacto

com os 350 mil habitantes da cidade (quase um
milhão contando com a área metropolitana) e
os pontos de interesse arquitectónico não se li-
mitam a Gehry. Quando chegar a Bilbau, ande
a pé ou de metro. Caminhando ao ar livre vai
espantar-se com a cidade, mas se for por bai-
xo de terra, mais concretamente pelo Metro de
Bilbau, vai descobrir o trabalho de Norman
Foster posto em prática entre 1988 e 1995. É
dele o projecto para esta invulgar linha do me-
tropolitano local. Trata-se de um conjunto de
arquitectura e engenharia pautado por grandes
linhas curvas na estrutura das estações e no
acesso às mesmas. O sucesso das entradas
das estações foi tanto que as estruturas envi-
draçadas ganharam o nome de “Fosteritos”,
em homenagem ao criador inglês. 

Museu Guggenheim >> Frank Gehry + Metropolitano (linha 2) >> Norman Foster

CÁDIS
Bairro Social em Concepción Arenal >> Álvaro Siza Vieira

PARADOR MAIS PRÓXIMO
Parador de Argómaniz
Um palácio de pedra.
Carretera N-1, km 363
Argómaniz
A partir de 100 euros 
por noite
www.parador.es

MARQUE NA AGENDA
Destaque para o Festival de
Cinema Fantástico, em
Maio, o Festival de Santiago,
em Julho, e o Aste Nagus-
tia, a Semana Grande, em
Agosto, com concertos ao
ar livre, corridas de touros e
provas desportivas bascas.

A VISITAR
O Museu Guggenheim. Pe-
la arquitectura, pela colec-
ção permanente e pelas
exposições temporárias.
Seguir as margens do rio é
sempre uma boa hipótese.
E deixar-se surpreender
no Casco Antiguo.

NA INTERNET
www.spain.info/pt

PARADOR MAIS PRÓXIMO
Parador de Cádis
Um hotel moderno no
centro histórico da cidade.
Avenida Duque de Najera, 9
Cádis
A partir de 102 euros 
por noite
www.parador.es

MARQUE NA AGENDA
A 7 de Outubro a cidade pá-
ra. Celebra-se a Festa da
Santíssima Virgem do Ro-
sário, um dos eventos mais
populares da região. Pro-
cissões, fervor religioso e
animação pelas ruas.

A VISITAR
É fundamental passear a pé
pelo centro histórico da cida-
de. As portas da muralha, o
castelo de San Sebastián na
ilha em frente à praia da Ca-
leta, a vista a partir da Torre
Tavira e a antiga e a nova Ca-
tedral são boas sugestões.

NA INTERNET
www.spain.info/pt

Na Andaluzia também se respiram os
ares da arquitectura contemporânea. Cádis é
uma das cidades mais antigas da Europa e tem
sido um porto de eleição ao longo dos séculos.
Localizada no Sul de Espanha, sofre as influên-
cias da África muçulmana e mantém – na par-
te antiga – a sua estrutura histórica com ruas
estreitas e praças largas onde os espanhóis
aproveitam o final de dia. Seja à mesa de uma
esplanada ou no banco de um dos muitos
espaços verdes, há sempre tempo para apre-
ciar a vida. É neste recanto andaluz que se
encontra mais uma das contribuições do úni-
co arquitecto português premiado com um

Pritzker. A popularidade de Siza Vieira, Álvaro
Siza como é conhecido no estrangeiro, é gran-
de em Espanha. A sua obra em Cádis, no bai-
rro Concepción Arenal, é o reflexo do seu im-
pacte no país vizinho. O bairro social que leva o
nome da escritora galega do século XIX mostra
como se podem absorver os sintomas da arte
em empreendimentos para habitação econó-
mica. Basta que haja desejo para isso por par-
te de quem financia os projectos. O resultado
vê-se nas vivendas destes quarteirões de habi-
tação económica, de linhas duras e despoja-
das, contribuindo para a inclusão social… atra-
vés da arquitectura. 

Bairro social em Concepción Arenal

Linha 2 do metropolitano

Museu Guggenheim

BILBAU
1716 REVISTA VOLTA AO MUNDO
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Papel
Fonte: Marktest/MediaMonitor – BareMe iMprensa 2.ª vaga 2014; apCt Jan/dez 2014

dados de CirCULaÇÃo

Circulação 
Média paga

8.084

assinaturas 834

tiragem 14.229

audiência Média:
Leitores

Cobertura Máxima
Leitores

aBC1 25/54
Leitores

QMs
Leitores

1,5%
(130.000)

4,8%
(409.000)

3,5%
(81.000)

4,4%
(46.000)

dados de aUdiÊnCia
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Quando encontram uma marca que gostam tendem a ser-lhe fiel.

Consideram valer a pena pagar mais por produtos de qualidade.

Apenas compram produtos que conhecem e confiam.

Gostam de conduzir.

Consideram essencial que o carro tenha uma boa aparência.

Gostam de carros com design original.

Consideram os acessórios muito importantes

(sapatos, meias, malas, cintos, gravatas, lenços, etc.).

Consideram importante manter uma aparência jovem.

Cuidam da imagem/aparência.

Nas férias tentam viajar sempre para locais diferentes.

Interessam-se por eventos internacionais.

Os leitores da Volta ao Mundo
Fonte: tgi 2011



volta ao  
mundo06. perFiL do LeiTor

Audiência por Género, Região, Classe Social e Escalão Etário

> Género 

> região > Classe social 

> escalão etário 

Fonte: Marktest/ MediaMonitor–BareMe iMprensa 2ª vaga 2014



volta ao  
mundo06. perFiL do LeiTor

Perfil em número de leitoresAudiência por Ocupação
Fonte: Marktest/MediaMonitor – 2.ª vaga 2014

> Grupo ocupacional



volta ao  
mundo07. ConTACTos

Edifício Diário Noticias
Av. da Liberdade, 266
1250-149 Lisboa
Tel: 213 187 779 – 213 187 400

Susana Azevedo
diretora comercial revistas
Tel. 213 187 780
susana.azevedo@globalmediagroup.pt 

Gonçalo Azevedo
Gestor de contas
Tel: 21 318 73 97
goncalo.b.nascimento@
globalmediagroup.pt

Ana Lúcia
assistente
Tel. 21 318 74 00
ana_lucia@globalmediagroup.pt

Delegação Norte
Rua Gonçalo Cristóvão, 195-219
4049-011 Porto
Tel: 22 209 62 10

Vítor Cunha
diretor comercial
Tel: 22 209 64 17
vitor.cunha@globalmediagroup.pt

Cristina Carvalho
Gestor de conta
Tel. 22 209 62 10
cristina.v.carvalho@globalmediagroup.pt

Elsa Canha
assistente
Tel: 22 209 61 72
elsa.m.canha@globalmediagroup.pt




