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Tem 91 unidades de aloja-
mento, está integrado numa
das alas do Mosteiro de Alco-
baça, classificado como Patri-
mónio Mundial da UNESCO,
desde 1989, e resultou de um
investimento de 24, 5 milhões
de euros do grupo Visabeira.
Falamos do Montebelo Mos-
teiro Alcobaça Historic Hotel,
uma unidade de cinco estrelas,
que fez renascer uma parte do
monumento que se encon-
trava “profundamente deterio-
rada”.

Na sessão solene de inaugu-
ração, que se realizou sábado,
no salão de eventos do novo
hotel, o administrador do gru -
po Visabeira, Fernando Nunes,
destacou que, com este projeto
de requalificação, assinado
pelo arquiteto Eduardo Souto
Moura, o grupo procurou rea-
lizar uma intervenção que “va-
lorizasse a existência social e

cultural do património”,  recu-
perando “o espírito do edifi-
cado”. 

“Este projeto é um exemplo
de como a articulação entre a
atividade privada e o patrimó-
nio público dá resposta à re-
cuperação e manutenção dos
espaços que se encontravam
profundamente deteriorados”,
realçou Fernando Nunes,
dando conta que, intervir no
Claustro do Rachadouro, um
espaço que remonta ao século
XII, “foi um enorme desafio e
uma responsabilidade acres-
cida dada a circunstância de
elevada degradação em que se
encontrava”. 

Fernando Nunes não tem
dúvidas de que o novo em-
preendimento, em Alcobaça,
vai contribuir para “alavancar
a economia local, regional e
nacional”. 

Para o presidente da Câmara

de Alcobaça, o dia da inaugu-
ração do novo hotel represen-
tou um “dia histórico” para o
concelho.  Na sua intervenção,
Hermínio Rodrigues, disse es-
tar confiante de que o novo
empreendimento “terá segu-
ramente um impacto na eco-

nomia local, projetando o
nome de Alcobaça a uma es-
cala global” e contribuindo
para “estimular a criação de
novos serviços e negócios”. 

O autarca reforçou ainda a
ideia de que os monumentos
têm que ser vistos como “ge-

radores de desenvolvimento
económico, sustentável e cul-
tural, revelando que está pre-
visto, para o Mosteiro de Santa
Maria, um investimento de 4,2
milhões de euros para os pró-
ximos três anos, no âmbito do
Plano de Recuperação e Resi-
liência (PRR), que inclui a re-
qualificação das traseiras do
monumento, de um dos jar-
dins, da cerca e do claustro. 

Na mesma ocasião, o presi-
dente do conselho executivo
do grupo Visabeira, Nuno
Marques, destacou que a em-
presa, que este ano comemo-
rou 42 anos, “vive uma fase de
grande fulgor, estimando atin-
gir em 2022 o volume de ne-
gócios consolidado de 1,5 mil
milhões de euros, sensivel-
mente o dobro do volume de
negócios de 2017, represen-
tando um crescimento médio
de 20% ao longo dos últimos

cinco anos”.
Deste volume de negócios,

“80% é obtido no mercado ex-
terno”, precisou, ao referir que
“este forte crescimento é su-
portado no valor de 4,5 mil mi-
lhões euros de contratos em
carteira que o grupo possui à
data”. 

Nuno Marques sublinhou
ainda que o grupo Visabeira é
“reconhecido como um dos
principais ‘players’ europeus
no fornecimento de serviços
de engenharia de redes de te-
lecomunicações, eletricidade e
gás”.

Marcelo Rebelo de Sousa 
destaca fraternidade entre
Portugal e Moçambique
A sessão solene contou ainda
com a presença do Presidente
da  República de Portugal,
Marcelo Rebelo de Sousa, com
o presidente da República de

Hotel de cinco estrelas recuperou 
“espírito do edificado” e valoriza 
“existência social e cultural do património”
Alcobaça O Montebelo Mosteiro Alcobaça Historic Hotel dispõe de 91 alojamentos, spa, ginásio, restaurante, de uma ampla
zona de serviços e de uma grande sala de eventos. A cerimónia contou com a presença dos Presidentes da República de
Portugal e Moçambique e de alguns governantes

Governantes visitaram instalações do novo hotel

Placa de inauguração do hotel foi benzida pelo bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar PR destacou a excelência no turismo de Portugal e Moçambique

Presidente da Câmara de Alcobaça revelou novos investimentos
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Moçambique, Filipe Nyusi, e
com o ministro da Economia
e do Mar, António Costa Silva. 
Na cerimónia, Marcelo Rebelo
de Sousa fez questão de des-
tacar a fraternidade entre Por-
tugal e Moçambique e a exce-
lência no turismo dos dois paí-
ses.

“Não é haver uma comuni-
dade que tem uma fala co-
mum, não é ver relações bila-
terais no plano político e di-
plomático. É ver esta comuni-
dade de afetos, de sentires. Eu
via nos olhos do presidente
Nyusi, o que era percorrer este
mosteiro [de Alcobaça] e en-
tender naturalmente o que ele
significava para nós e para si.
Isso aproxima-nos, isso é in-
destrutível. Esse é o sortilégio
deste momento”. 

Marcelo Rebelo de Sousa
aproveitou o momento para
fazer o “elogio da excelência no
turismo”. “Hoje celebramos a
excelência no turismo portu-
guês, no turismo moçambi-
cano e no turismo português e
moçambicano, porque aqui é
Portugal, mas aqui trabalha-
ram inúmeros moçambicanos,
na obra que visitamos e inau-
guramos”, frisou.

PR de Moçambique incentiva
portugueses a investirem no
turismo do país
O presidente da República de
Moçambique  incentivou os

empresários portugueses a vi-
sitarem o seu país e a explora-
rem oportunidades de negócio,
sobretudo na área do turismo.

Filipe Nyusi, que com Mar-
celo Rebelo de Sousa copresi-
diu à inauguração, manifestou
o desejo de que “os portugue-
ses continuem a ser o primeiro
navio” do investimento no se-
tor do turismo, definido como
prioritário, e que já mereceu in-
vestimento português por
parte do Grupo Visabeira.

Já o ministro da Economia e
do Mar garantiu que um “país
que não reconhece aquilo que
faz bem é um país que está
mais propenso a fazer as coisas
mal”, lamentando que  em Por-

tugal não haja “o hábito de re-
conhecer o trabalho das em-
presas”.

“Não temos o hábito de re-
conhecer aquilo que fazemos
bem no nosso país. E é por isso
que no Ministério da Economia
e do Mar estamos a pensar lan-
çar uma iniciativa com todo o
nosso sistema empresarial
para pegarmos nos exemplos
mais extraordinários que te-
mos no nosso país e torná-los
mais visíveis para a sociedade
portuguesa”, revelou o minis-
tro.

Novo hotel dotado de ampla
zona de serviços
Além dos 91 alojamentos, entre

quartos singles e duplos, quar-
tos familiares, suites e uma
master suite, o sétimo hotel da
cadeia Montebelo Hotels & Re-
sorts dispõe de espaços para
eventos, congressos, banquetes
e reuniões, uma ampla zona de
serviços, spa, ginásio e restau-
rante. 

Depois da unidade de Alco-
baça, a cadeia Montebelo Ho-
tels & Resorts inaugurará, em
janeiro de 2023, um novo hotel
em Lisboa, no Chiado.

A cadeia detém ainda seis ho-
téis e resorts no território mo-
çambicano.

A inauguração do hotel de
cinco estrelas coincidiu com a
24.ª Mostra Internacional de
Doces e Licores Conventuais
de Alcobaça, que terminou on-
tem. Antes da visita às instala-
ções do hotel, Marcelo Rebelo
de Sousa assistiu à sessão de
videomapping no exterior do
Mosteiro de Alcobaça, aprovei-
tando para cumprimentar a
população que se encontrava
nas imediações. 

Já no interior do monu-
mento, o Presidente da Repú-
blica e alguns governantes vi-
sitaram a Igreja do Mosteiro de
Santa Maria de Alcobaça e
aproveitaram para percorrer
algumas das salas da mostra
de doçaria conventual, onde
estavam expostas várias pas-
telarias com vários tipos de do-
ces e licores.�

Salão de eventos do novo hotel acolheu a sessão solene de inauguração do Montebelo Mosteiro Alcobaça Historic Hotel

Eduardo Souto Moura foi o arquiteto responsável pelo projeto
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A Comissão Política Concelhia do PSD de Leiria anunciou a retirada de confiança a Álvaro
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Portugal sagrou-se ontem campeão mundial e europeu de andebol em cadeira de rodas, ao vencer a seleção
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