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"A relação com 
o Expresso BPI 
para nós, uma 
enorme honra" 

Entrevista Isabel Peres Administradorda Visabeira 
Turismo, _serviços A executiva do Grupo 
Visabeira fala do Montebelo Golfe como o principal 
impulsionador da modalidade na região Centro. 

Como caracteriza a atividade do 
Montebelo Golfe? 
O Nloiliebelo campo que está a as-

 

sinalar 25 anos de vida, tantos como o 
Expresso BPI Golf Cup, tem sido o prin-
cipal impulsionador do golfe na Região 
Centro. A vertente competitiva está 
muito presente, com competições prati-
camente em todos os fins-de-semana e 
às quartas-feiras, graças à dinamização 
do Clube de Golfe de Viseu, mas também 
com provas da Federação Portuguesa 
de Golfe, Associação Portuguesa de 
Seniores de Golfe. Circuito Abreu, 
Circuito AEP, ordens de mérito de di-
versos clubes e organizações de diver-
sas entidades. Refiro, também, que te-
mos a visita regular de jogadores de sete 
campos espanhóis, sobretudo de Castilla 
Y Leon e da Galiza. 

Por outro lado. temos dinamizado 
muito o golfe junto das escolas, com o 
apoio cio Desporto Escolar. Só este ano 
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foram trinta os estabelecimentos a cujos 
alunos proporcionámos uni primeiro 
contacto com a modalidade. 

ComO é sabido, o nosso campo tem 2.7 
buracos e o percurso do 19 ao 27, mui-

 

to ativo com o Pfich Putt, inclui, tam-

 

bém. o Footgolf modalidade em forte 
crescimento em Portugal. Ainda há pou-
cos dias recebemos mais uma Taça de 
Portugal e o calendário contempla inú-
meras competições federadas nacio-
nais, todas com mais de uma centena de 
jogadores. 

Como vê a ligação do Montebelo 
Golfe ao Expresso BPI... 
.\ nossa relação com o Expresso BPI Golf 
Cup. de quem somos parceiros há dezoi-
to anos é, para nós, uma enorme hon-
ra e em 2022 conseguimos juntar a efe-
méride de ambos - Montebelo Golfe e o 
Campeonato Nacional de Empresas - ao 
assinalarei)] um quarto dc século de vicia. 

Qual é o envolvimento do 
Turismo do centro no capítulo 
da promoção turística da 
modalidade? 
O Turismo Centro de Portugal tem si-
do, inegavelmente, responsável pe-
lo sucesso turístico constatado. fru-
to da enorme e permanente promoção 
no mercado nacional e no de proximi-
dade. Sendo o golfe um produto estre-
la nesta região e sendo o Expresso BPI 
Golf Cup a principal referência no se-
tor eorporale desportivo, a ligação da-
quela entidade surge de forma natural, 
associando a modalidade à promo-
ção junto do universo empresarial. 
assumindo naming da prova como: 
Qualificação Regional e Final Regional 
centro by Turismo Centro de Portugal. 

Na Região Centro 
já têm sentido a retoma 
turística? 
Efetivamente. em 20/2 lemos assisti-
do a uma signiticante melhoria no que 
concerne à procura. A quebra que se 
verificou motivada pela pandemia foi 
para todo o setor. muito expressiva. 
Neste momento, estamos com test& 
mios a superar os valores dc 2019, o 

que significa que as pessoas voltaram 
a disfrular daquilo que a nossa cadeia 
hoteleira e de restauraçào, leni para 
oferecer em Viseu, Penalva do Castelo, 
ilhavo e Mortágua 

Quais as próximas aberturas? 
Durante o mês de outubro procedere-
mos a um "soft opening" do Montebelo 
Mosteiro de Alcobaça Historie Hotel. 
Para nós será mais uni momento his-
tórico. uma vez que se trata de um 
hotel que se localiza dentro Mosteiro 
de Alcobaça. conjunto arquitetoni-
co que integra a lista do Património 
Mundial da UNESCO. Ter a possibilida-
de de realizar um investimento hote-
leiro 1111111 edifício património mundial 
é uma responsabilidade extraordiná-
ria, mas simultaneamente um desa-
fio à capacidade de realizar urna inter-
venção que valorize a existência social 
e cultural cio património. Nesse senti-
do, o projeto do consagrado arquiteto 
Eduardo Souto Moura integra harmo-
nicamente o património, nas necessi-
dades funcionais da unidade hotelei-
ra. O Montebelo Mosteiro de Alcobaça 
lisioríc lintel vai dispor dc or unida-

des de alojamento. distribuídas por 
quartos singles e duplos, quartos fa-
miliares. suites e urna fabulosa rnas-
ter suite. 

Em Lisboa, onde já lemos o 
Montebelo Downtown I.isbon 
Apariments, estamos em fase de con-
clusão das obras do Montebelo Vista 
Alegre Chiado Hotel, que contamos 
concluir até final de 2022. Esta unida-
de de 5 estrelas com cerca de 58 unida-
des de alojamento, coexistindo quar-
tos e suítes, sendo uma delas uma 
fantástica multe mister repleta de ele-
mentos arquitetónicos únicos, preten-
de ser uma marca forte no mercado 
interilacional, sem esquecer o merca-
do nacional. 

Aproveitamos a oportunidade para 
sublinhar que este ano abrimos o nosso 
terceiro restaurante em Lisboa. Depois 
do Zarnbeze Restaurant & Rooftop Bar 
e do Troppo Squisito Ristorante Italiano 
está de portas abertas a Cervejaria 
.Antártida localizada no 'Ferreiro cio 
Paço. Com o lema Seafood, Beef & 
Cocktails, a Cervejaria Antártida vem 
refrescar quem a visita com as mais 
frescas propostas cia costa e os mais 
frescos cocktailS. A fazer lembrar unta 
gruta submarina, onde os caranguejos 
e peixes da Bordallo Pinheiro são estre-
las, na decoração predominantemen-
te em tons de azul e cobre, encontra-
-se na Cervejaria Antártida uma carta 
muito diversificada. apresentando aos 
clientes múltiplas opções para qualquer 
altura do dia. 
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Saiba tudo sobre O Expresso BPI Golf Cup 2022 em rnediagolf.pt 
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Em Viseu, no Montebelo 
Golfe (foto da esq.), com 

vista para as Serras da 
Estrela e do Caramulo, foi 

a  Previchama que ganhou 
(foto  de  cima  à  esq.). No 

Santo,da Serra,  com  a ponta 
de S. Lourenço em pano de 
fundo,  as melhores  foram a 

,  Hole In One  Pub  / Flinstones 
"(em cima, ao centro)  e 
a  Dogma Óptica da  Sé / 

Flinstones (em cirna, à 
As  trés vão estar na Final 

Nacional Açores. 
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"É uma grande honra para o Grupo Visabeira receber o Expresso BPI 
no nosso Montebelo Golfe" 

ENTREVISTA  A executiva do Grupo Visabeira, responsável pelas áreas do Turismo, Imobiliária e Serviços, fala da relação do Montebelo 
Golfe com o Expresso BPI, e do papel que o campo da Visabeira tem como grande impulsionador da modalidade na região Centro. 
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