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Turismo
Sustentável

• Desenvolvimento sustentável das regiões

• Responder às necessidades económicas, sociais e ambientais das gerações 
presentes sem comprometer as das gerações futuras

• Promover o Turismo de Natureza, o Turismo Rural e o Ecoturismo.

Em 2017 Portugal associou-se à OMT_Organização Mundial do Turismo na  
celebração do Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. 

• Promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

• Criação de emprego

• Impulsionar o crescimento económico.

Principais Objetivos  
da Carta Europeia  

de Turismo Sustentável:

Importância do  
papel do Turismo  

em Portugal:



Turismo
Sustentável

• Promover a reabilitação de edifícios históricos através do investimento de setor 
privado

• Políticas públicas para reduzir assimetrias regionais do turismo

• Criação de postos de trabalho (diretos e indiretos)

• Combater a sazonalidade

• Preservação do património natural, histórico e cultural da região onde estamos 
inseridos.

Objetivos do  
Programa “Revive”
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A localização das unidades 
Montebelo H&R mostra a aposta 
no Interior como destino turístico 

e desenvolvimento:







A atual Casa da Ínsua, construída no século XVIII por Luís 
de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres, Governador 

e Capitão-General de Cuibá e Mato Grosso, no Brasil, 
ocupou o local onde estava a anterior Casa da Ínsua, 

erguida por João de Albuquerque e Castro, Alcaide-Mor 
de Sabugal, mantendo alguns elementos originais,  

como a capela e o terraço.

Projeto de recuperação  
de património preservado:



Entrada do 
Palácio

• Escadaria

• Estatueta e armas castelhanas, 
artefactos e panóplias de caça e pesca 
dos índios do Amazonas do século 
XVIII

• Teto em estilo maceira, arredondado, 
com armas e brasões das famílias 
Albuquerque, Pereira, Mello, Painéis 
de Azulejos do século XVIII.



Receção/ Sala 
dos Azulejos

• Lareira de Nicola Bigaglia (VTILE 
DVLCI) e painel de azulejos flor  
de liz de Leopoldo Luigi Batistini (1902)

• Painéis de azulejos do século XVIII 
(cidades e lugares europeus)

• Papel de parede atribuído  
a Z. Zuber (1827).



Sala  
Chinesa

• Paredes em papel de arroz pintado 
à mão e mobiliário de linha chinesa 
montado em Portugal

• Samurai mecânico. 



Sala dos  
Retratos

• Coleção de retratos de Luís de 
Albuquerque e família

• Teto em trompe-l’oeil com motivos  
da mitologia clássica

• Mobiliário do século XVIII - Cadeirão 
de 3 lugares assinado com a inscrição 
“Mestre Balthasar -1780 - fez na 
Ínsua”, com um conjunto de cadeiras  
e mesa. Mestre Balthasar era, à época,  
o marceneiro do Marquês de Pombal. 



Salão Nobre/
Sala Bigaglia

• Teto pintado 4 Estações / 12 meses  
do Ano

• Lareira de 1899 por Nicolla Bigaglia 

• Pavimento assinado por Marques e 
Nicola Bigaglia, de 1905, embutido 
artístico com 14 diferentes tipos de 
madeira e florão central em tronco 
centenário

• Quadro com portefólio das madeiras 
utilizadas: bucho, castanheiro, cedro, 
accacia, plátano, oliveira, faia vermelha, 
maclura, mespilo, nogueira, azereiro, 
medronheiro, amoreira e Austrália.



Salão das  
Camélias/
Sala Bigaglia

• Lareira de 1897 por Nicola Bigaglia. 



Terraço  
Panorámico

• Mural de azulejos do século XVII

• Brasão da Escadaria do Jardim Inglês

• Relógios de Sol e Canhões/ Morteiros

• Pavimento em pedra e catacumbas 
anteriores à atual Casa da Ínsua.



Hall do 
Torreão Sul

• Aquecimento central do século XIX a 
bagaço de uva e de azeite, com sistema 
aquecedor de pratos.



Sala do 
Pêndulo

• Pesos e pêndulo do Relógio sineiro

• Miniatura do navio “Santíssimo 
Coração de Jesus - a Águia”

• Embarcação utilizada no regresso 
de Luís de Albuquerque do Brasil e 
também por Alexandre Rodrigues 
Ferreira na sua Viagem Philosophica.



Capela

• Acesso ao Coro da Capela (zona alta  
e zona baixa)

• Acesso à sacristia 

• Acesso ao Relógio e sinos.



Cozinha

• Copa Antiga / Cozinha de Dentro 
(Branca) /Cozinha de Fora (Granito)

• Máquina de afiar facas / Saca-rolhas 
mecânico

• Fogão de lenha e coleção de estanhos 
Casa da Ínsua

• Grua para panelas / Mesa medieval / 
Banco com separador rebatível.



Claustro

• Canhões de 1796 e 1797 (LXª Arsenal 
Real do Exercito)

• Brasões em pedra e inscrição em 
portada de pedra da capela  
do século XVII.



Projeto de  
recuperação  
de património  
natural /cultural 
/gastronómico:

Nos jardins tem especial relevo o Jardim 
Francês, na frente da Casa, e o Jardim 
Inglês, adjacente ao Claustro.



O Jardim de Aromas, o Canteiro das 
Castas e os variados espaços verdes são 
pretextos para usufruir deste tão especial 
contacto com a natureza.

 Ao longo do passeio pelas diversas 
ruas e caminhos, onde se destaca 
a Rua dos Buchos que remonta a 
1856, apontamentos magníficos nos 
surpreendem, como o Painel de Santo 
António, a Cascata, a Casa da Nora, 
a Fonte dos Amores, o Tanque dos 
Tijolos, a ilha, a Conversadeira do Painel 
Mourisco, o Lago dos Jarros, a Fonte do 
Leão e as ruínas da Fábrica de Gelo,  
entre tantos outros pontos de interesse.



Quinta

Na Quinta podemos descobrir a Adega, 
conhecer em exclusivo o Vinho Casa da 
Ínsua ou ter contacto com a Queijaria ou 
com o Ovil. 

Contacto de perto com o fabrico dos 
produtos mais tradicionais na região: 
o queijo da Serra da Estrela, o azeite 
e os doces ou compotas, com base na 
produção frutífera da Quinta em que 
se destaca a exclusiva Maçã Bravo de 
Esmolfe, exclusiva desta região. 

Na Quinta é possível ainda descobrir o 
rebanho ou conviver “in loco” com as 
ancestrais atividades campestres.



Núcleo  
Museológico

Sala dos  
fundadores 

Em parceria com o Museu de Arte 
Antiga, foi feito um trabalho de uma 
apresentação museológica organizada, 
onde os visitantes poderão contactar 
diretamente, não só com os espaços 
rigorosamente recuperados, mas também 
com documentação única associada ao 
historial da Casa e dos seus proprietários.

Esta área de família dá-nos o retrato de 
um período fértil em conhecimento e 
determinante na interseção de culturas 
profundamente distintas e de enorme 
riqueza.



Sala  
Braziliana 

• Coleção que espelha um profuso e 
rigoroso trabalho topográfico que 
abrange rios, construções e vegetação, 
materializando mesmo a organização 
geopolítica da altura.

Área de reserva e investigação:

• Parte do espaço reservado à Sala  
dos Mapas é totalmente dedicado  
ao arquivo do espólio não exposto.



Antiga
Serralharia

• Maquinaria e instrumentos restituídos 
ao seu estado original, recapturando 
o ambiente de outros tempos até ao 
mais pequeno pormenor.



Fábrica  
do Gelo

• Expõe as antigas técnicas de 
aproveitamento da qualidade e 
da quantidade das nascentes no 
espaço da Quinta da Ínsua, dando a 
conhecer os métodos de produção e 
conservação de gelo no século XVIII.



Localizado em pleno centro histórico de Viseu, muito 
próximo da Sé Catedral e do Museu Grão Vasco, 

num edifício de grande relevo arquitetónico e valor 
histórico e cultural, o Hotel Palácio dos Melos está 

inserido numa das sete portas da antiga muralha 
Afonsina - Porta do Soar de Cima.



A Porta  
do Soar

A Porta do Soar (Monumento Nacional) 
está intimamente ligada ao edifício e 
serve a mesma de acesso ao jardim do 
lado oposto, onde se situa a Capela de 
Nossa Senhora dos Remédios.



Para além de toda a riqueza histórica 
deste Palácio, este tem a si associados 
diversos pontos de interesse do seu 
passado:

• O encanto da ligação ao terraço na 
zona superior do arco da Porta do Soar 
de Cima e ao jardim adjacente

• O ancestral pavimento pétreo do hall 
de entrada

• As imponentes paredes em cantaria

• A inserção do edifício na muralha e na 
enorme rocha que lhe dá sustentáculo

• A traça das várias janelas e os tetos em 
caixotões de genuíno estilo português.



Fatores e procedimentos que 
revelam a aposta clara do Grupo 

na sustentabilidade, promoção 
e revitalização de uma região 

historicamente ignorada:



• Implementação de sistemas de 
monitorização da Flora (Zooplâncton) 
e da qualidade da água, com o objetivo 
de avaliar o impacto das atividades no 
ancoradouro

• Gestão eficiente dos resíduos 
produzidos

• Privilegiar a aquisição/instalação 
de equipamentos energeticamente 
eficientes

• Formação contínua aos colaboradores 
nas áreas do ambiente, qualidade e 
segurança.

Ambiente, segurança 
e tratamento de  
resíduos



• Promoção e divulgação de produtos  
regionais e locais 

• Promoção e divulgação do património  
cultural e natural local.

Gastronomia  
e património  
natural



• Parcerias com empresas de serviços 
locais (ex: animação turística, 
restauração, etc).

Sinergias com 
empresas locais



Projeto relevante de  
recuperação turística a  

nível nacional e internacional:



Área de edificado composta por toda 
a frente da fábrica, pelos edifícios do 
atual Museu e loja e da antiga Creche da 
Vista Alegre, num total de 3.807,20 m2 
de implantação, traduzida numa área de 
intervenção de 6.531,70 m2

Lugar da  
Vista Alegre



Projeto de  
recuperação  
patrimonial
• Edificação do Montebelo Vista  

Alegre Ílhavo Hotel (5*)

• Reabilitação do Palácio da Vista  
Alegre e construção de raiz  
de um edifício anexo.



• Recuperação da capela setecentista  
de Nossa Sr.ª da Penha de França.

Capela de Nossa 
Sr.ª da Penha de 
França



• Requalificação e ampliação  
do Museu Vista Alegre.

Museu  
Vista Alegre



• Remodelação das lojas:  
Vista Alegre, Bordallo  
Pinheiro e Outlet.

Espaços  
comerciais



• Recuperação da Fonte  
do Carrapichel (setecentista).

Fonte do 
Carrapichel



Importância deste projeto no contexto 
regional, na valorização do património  
e na criação de emprego:

• Projeto de recuperação de património 
preservado

• Usufruto de um diversificado conjunto 
de experiências ligadas ao universo 
histórico da Vista Alegre:

• Workshops de cerâmica e de pintura 
em cerâmica 

• Visita do Museu Vista Alegre.

Atividades  
culturais



• Visita à Capela de Nossa  
Senhora da Penha de França

• Visita à manufatura da Fábrica  
da Vista Alegre

• Visita às lojas: Loja Vista Alegre, 
Bordallo Pinheiro e Outlet.

Atividades  
culturais



Museu  
Vista Alegre 

O primeiro museu organizado da marca 
data de 1947 e foi instalado no palácio. 
Em 1964, o museu foi ampliado e aberto 
ao público, mudando para os edifícios da 
antiga fábrica.

Entre 2014 e 2016 sofreu obras de 
requalificação e, através de um dos mais 
completos espólios museológicos do 
género (superando 30.000 peças), exibe 
a história da fábrica, a evolução estética 
na produção e a sua importância na 
sociedade portuguesa dos séculos  
XIX e XX.





Obrigado.

PORTUGAL

+351 232 420 000

reservasmontebelo@montebelohotelscom

 MOÇAMBIQUE

+258 21 480 505

reservasmontebelo@montebelohotelscom


