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A ESHTE – Escola Superior de Hotelaria e Turismo vai apresentar na próxima quintafeira, dia 2 de Junho, o site do
MUVITUR – Museu Virtual de Turismo, projecto pioneiro que visa a musealização da actividade turística.
O lançamento do site vai ocorrer pelas 15h00 desse dia, na Sala Estoril da ESHTE, numa sessão que contará com Raúl das Roucas
Filipe, presidente das ESHTE, Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, Luís Araújo, presidente do Turismo de
Portugal, Duarte Nobre Guedes, presidente da Associação de Turismo de Cascais, e Fernando João Moreira, coordenador científico
do MUVITUR.

(https://www.europcar.pt/novas
estacoeseuropcarlxvfx)

Promoções
 Cruzeiros

O site do MUVITUR, em português e inglês, vai oferecer acesso rápido e fácil a objectos digitais relacionados com o turismo, lazer e
hotelaria, seleccionados de acervos nacionais e internacionais. A plataforma agregadora de conteúdos digitais permite uma
experiência interactiva de visita, que constitui um recurso de ensino e investigação na temática do turismo em Portugal e no mundo.
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 Operadores
(http://www.turisver.com/operadores/)

Por S.C. (http://www.turisver.com/author/sofiasoarescarraca/) | 31 Maio 2016 | Categorias: Agenda (http://www.turisver.com/categoria/agenda/)
| Etiquetas: Escola Superior de Hotelaria e Turismo (http://www.turisver.com/tag/escolasuperiordehotelariaeturismo/), ESHTE
(http://www.turisver.com/tag/eshte/), Museu Virtual do Turismo (http://www.turisver.com/tag/museuvirtualdoturismo/), MUVITUR
(http://www.turisver.com/tag/muvitur/)

Consulte aqui a edição de
Maio

 (http://www.facebo

Gostou
feira%2C%20dia%202%20de%20Junho%2C%20o%20site%20do%20MUVITUR%20%E2%80%93%20Museu%20Virtual%20de%20Turismo%2C%2
deste
artigo?
feira%2C%20dia%202%20de%20Junho%2C%20o%20site%20do%20MUVITUR%
Partilhe-o
escolhendo
feira%2C%20dia%202%20de%20Junho%2C%20o%20site%20do%20MUVITUR%

a rede
social!

feira%2C%20dia%202%20de%20Junho%2C%20o%20site%20do%20MUVITUR%

Artigos relacionados

(http://www.turisver.com/revista/maio
2016/)

Edições Anteriores

Opinião
João Pronto
Professor ESHTE
/Católica Porto Business
School /Consultor
A evolução (natural): do Travel BI
ao eXtended – Travel BI
Ler mais >
(http://www.turisver.com/opiniao
evolucaonaturaldotravelbiao
extendedtravelbijoaopronto/)

Atilio Forte
Empresário

Simplex+
Ler mais >
(http://www.turisver.com/iturismo
simplexatilioforte/)

Fam Trip Solférias a São
Tomé e Príncipe

(http://www.turisver.com/wp
content/uploads/2016/06/IMG_2364.jpg)

Popular

Recentes

Comentários
Taxa
turística
vai ser

implementada em São Tomé e
Príncipe

(http://www.turisver.com/taxa
turisticavaiimplementadasao
tomeprincipe/)

Pedras

Salgadas Spa vence nos ESPA
Innovation Awards

(http://www.turisver.com/pedras
salgadasspavencenosespa
innovationawards/)
Grupo
Pestana
vai gerir
mais um
hotel no
Porto
Santo

(http://www.turisver.com/grupo
pestanavaigerirumhotelno
portosanto/)
BTL

entregou prémios aos melhores
stands de 2016

(http://www.turisver.com/btl
entregoupremiosaosmelhores
stands2016/)
Atlas da

Hotelaria 2016: Hotéis continuam
a reunir a preferência dos
consumidores

(http://www.turisver.com/atlasda
hotelaria2016hoteiscontinuam
reunirpreferenciados
consumidores/)

Edição de Maio

(https://www.facebook.com/jornalDestinos)
Siganos no Facebook
(https://www.facebook.com/jornalDestinos)
Leia nesta edição
 Açores: Mais do que uma moda
 Paris tem um “Je ne sais quoi”
 Sugestões: Férias com sabor a
verão

Deixe o seu comentário

Arquivo

Comentário...

ddmmaaaa

Ver

Nome (necessário)

Email (necessário mas não publicado)

Site

PUBLICAR COMENTÁRIO

© 2016 Turisver | Todos os Direitos Reservados  Criado por Toque de Midas (http://toquedemidas.pt/)

