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MotoGP/Portimão: Prova pode gerar retorno de cerca de €50 ME.
São esperados 40 mil espetadores por dia - Postal do Algarve
A quinta prova do Mundial de motociclismo de velocidade realizar-se no fim de semana
imediatamente após a Páscoa, é um “fator de procura adicional” para “prolongar o
arranque da época alta” do turismo algarvio.A quinta prova do Mundial de motociclismo
de velocidade realizar-se no fim de semana imediatamente após a Páscoa, é um “fator de
procura adicional” para “prolongar o arranque da época alta” do turismo algarvio.

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, entre sexta-feira e domingo, em Portimão, pode gerar um
retorno direto e indireto de cerca de 50 milhões de euros para o país, estimou hoje o presidente do
Turismo do Algarve.

“No cômputo geral, temos um impacto que pode ser superior, no máximo, e com valores diretos,
indiretos e induzidos, a 50 milhões de euros para o país, o que é muito relevante”, afirmou à Lusa o
presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes.

Segundo aquele responsável, o facto de o Grande Prémio de Portugal, quinta prova do Mundial de
motociclismo de velocidade, se realizar no fim de semana imediatamente após a Páscoa, é um “fator de
procura adicional” para “prolongar o arranque da época alta” do turismo algarvio.

“Só nas equipas do MotoGP, Moto2 e Moto3, jornalistas e membros da organização estamos a falar de
mais de 3.500 pessoas. E, no impacto direto destas pessoas, só considerando alojamento, alimentação,
deslocações, bilhetes de avião e algum ‘pocket money’, estamos a falar de um valor de perto de quatro
milhões de euros”, quantificou.

Aos gastos realizados pelas “3.648 pessoas” que estão diretamente ligadas à organização da prova,
juntam-se também “os fornecedores locais”, como “comissários, bombeiros, médicos, fornecedores de
combustível, helicópteros, prestadores de serviços diretos”, exemplificou o presidente da RTA.
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“Estamos a falar de mais de 800 mil euros em consumo direto para fornecedores locais”, acrescentou
aquele responsável, salientando que estes dados “são importantes não só para o Algarve, mas para o
país num todo”.

João Fernandes disse ainda que “são esperados cerca de 40 mil espetadores por dia, um total de 120 mil
entradas para os três dias, e aqui já se eleva a fasquia para quase 28 milhões de euros” provenientes da
assistência que vai estar no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

A mesma fonte salientou que a prova representa também “uma grande montra para o mundo” e aporta
um “reforço da notoriedade do destino”, quando o turismo dá “sinais muito relevantes de uma retoma,
já a níveis superiores às expectativas” para este ano.

“E o facto de este ano, por exemplo – ao contrário das edições anteriores -, a procura ser metade
nacional e metade internacional, também já revela uma grande apetência de mercados externos para a
região e para esta modalidade em concreto”, disse ainda João Fernandes.

O presidente da RTA manifestou ainda o desejo de a prova poder vir a contar com uma “cereja no topo
do bolo”, caso o piloto português da KTM Miguel Oliveira “tenha um bom desempenho, numa pista que
conhece bem, no seu país”.

“Isso também seria, obviamente, um fator que todos acompanharíamos de bom grado”, acrescentou.

Já o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) considerou
que a coincidência do Grande Prémio com um fim de semana prolongado, devido ao feriado de 25 de
abril, “não torna fácil apurar o que é efetivamente é movimento do MotoGP” nem fazer uma estimativa
da ocupação.

“É evidente que quando o cliente chega consegue-se perceber, mas nas reservas não é tão fácil
identificar”, justificou à Lusa Hélder Martins, que espera uma ocupação “simpática”, sobretudo na zona
“entre Albufeira e Lagos”, a que está num raio mais próximo do circuito de Portimão.

Aquele responsável escusou-se a avançar números sobre as estimativas de ocupação para o fim de
semana, mas sublinhou que a prova “vai trazer alguns milhares de dormidas” para a região, apesar de
haver um “fator condicional, que é o tempo, que parece que não vai estar famoso”.

O presidente da AHETA reconheceu que a realização do Grande Prémio de MotoGP e de outros eventos,
como congressos, que “atraem milhares de pessoas” ao Algarve “são importantes” para permitir que “a
linha [de evolução da ocupação hoteleira] seja em crescendo até valores próximos de 2019”.

Por outro lado, assinalou, a “fidelização” da prova na região é também importante para a promoção da
imagem externa do destino Algarve.
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Época balnear arranca em maio sem máscaras ou distanciamento
no areal
Cascais e Madeira vão abrir praias a 1 de maio. Máscaras só serão obrigatórias nos bares
e WC.

Cascais e Madeira vão abrir praias a 1 de maio. Máscaras só serão obrigatórias nos bares e WC.

A época balnear arranca a 1 de maio em Cascais e na Madeira, regressando às datas em vigor antes da
pandemia, e pode prolongar-se até 15 de outubro. As regras nas praias que estavam em vigor desde
2020 e cujo incumprimento implicava multas no ano passado devem desaparecer.

O distanciamento entre pessoas e grupos no areal, o sistema de semáforos que indicava a ocupação das
praias e que até previa multas para quem frequentasse praias já lotadas, bem como o uso de máscaras
nos acessos e paredões são todas regras que não devem existir este ano.

Ao que o JN apurou junto de fontes da Autoridade Marítima, será apenas obrigatório o uso de máscara e
desinfeção das mãos nas casas de banho e apoios de praia, aplicando-se as regras em vigor pela
Direção-Geral de Saúde em todos os espaços públicos. Também os concessionários devem manter os
espaços limpos.

Cascais, no continente, e Madeira serão os primeiros a possuir o dispositivo de salvamento a banhistas,
com nadadores-salvadores em todas as praias. A Polícia Marítima já realizou as vistorias necessárias
em Cascais onde estão garantidos nadadores-salvadores para toda a época balnear. Depois
de Cascais e Madeira, segue-se a abertura da época balnear nas praias do Algarve e Costa da Caparica
em meados de maio, conforme decidido pelas autarquias.

DUAS MORTES NA PÁSCOA
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No Norte, a presença de nadadores-salvadores deve acontecer só em junho. A Autarquia da Póvoa de
Varzim já anunciou o dia 10 de junho como início da época balnear e fim a 11 de setembro. O autarca
Aires Pereira disse mesmo "que se trata de uma época balnear em que se pretende retomar a
normalidade de 2019 pelo que, ao nível da ocupação do areal, já não será necessário implementar as
medidas orientadoras divulgadas pela DGS relativas à prática balnear". A Federação Portuguesa de
Nadadores-Salvadores (Fepons) avançou ao JN que, desde o início do ano, já morreram 31 pessoas em
meio aquático em Portugal, as últimas duas este fim de semana. O número só é inferior às 32 mortes,
em igual período, em 2017. Alexandre Tadeia, presidente da Fepons teme pela dificuldade na colocação
de nadadores-salvadores nas praias devido à falta da atratividade da profissão e pede a publicação dos
incentivos à profissão "que estão na gaveta há vários anos".
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Quando o verão chegou mais cedo
Após dois anos de crise devido ao covid-19, os hoteleiros da região respiraram de alívio
nesta Páscoa. As taxas de ocupação rondaram os 100% e há casos em que foram
superados os números pré-pandemia. As temperaturas de verão ajudaram e por alguns
dias o setor teve um vislumbre do Algarve de sempre, que espera consolidar nos
próximos meses
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Carta aberta ao ministro Pedro Nuno Santos
Por: Pedro Guedes de Oliveira
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MotoGP do próximo fim-de-semana vai acelerar ocupação
turística
Vários responsáveis e agentes ligados ao T urismo algarvio com quem o JA falou esta
semana são unânimes em vaticinar que o bom clima turístico prevalecente durante a
Páscoa vai continuar no próximo fim-de-semana prolongado, em grande parte devido ao
MotoGP, que acelerará durante todo o fim-de-semana no Autódromo do Algarve, no
concelho de Portimão
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Moto GP: dezenas de motociclistas acompanham Miguel Oliveira
até ao Autódromo do Algarve - SIC Notícias
Piloto, montado na moto RC16 com que competiu no ano passado, encabeçou a
'caravana' com dezenas de motociclistas.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi recebido por centenas de pessoas em Portimão, sendo
depois acompanhado por dezenas de motociclistas até ao Autódromo Internacional do Algarve, palco do
Grande Prémio de MotoGP no fim de semana.

O piloto chegou à zona ribeirinha de Portimão por volta das 16:30, onde agradeceu o que classificou de
“apoio único e especial” dos ‘fãs’ oriundos de vários pontos do país.

Depois de distribuir autógrafos, Miguel Oliveira, montado na moto RC16 com que competiu no ano
passado, encabeçou uma ‘caravana’ com dezenas de motociclistas que o acompanharam até ao circuito
algarvio numa viagem que durou pouco mais de 30 minutos, em velocidade de passeio.
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Depois de cumprir uma volta à pista do circuito, acompanhado pela ‘comitiva motard’, Oliveira disse ter
ficado surpreendido, “porque não esperava tamanha adesão de pessoas” num dia de semana.

“Esperava uma boa adesão, mas não assim tão boa. Nem queria acreditar, ao olhar para trás e ver
motas e motas. É muito bom ter este apoio. É um ambiente fantástico, um privilégio vir a Portimão e ter
este apoio tão único e especial. Espero que no fim de semana consiga retribuir este carinho”, disse aos
jornalistas o piloto natural de Almada.
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Para Oliveira, “o apoio na receção demonstrado em Portimão é sempre uma motivação extra para a
corrida”, no domingo, na qual assegura que irá “dar tudo para fazer o melhor [Notes:resultado] “.

“Estou muito confiante. No ano passado não consegui fazer uma boa prova e espero este ano conseguir
aqui em Portimão ter uma boa prestação”, notou.

MIGUEL OLIVEIRA ESTÁ CONFIANTE

O piloto disse estar confiante que no domingo e no circuito algarvio “possa melhorar e fazer melhores
registos” em relação a corridas anteriores, recordando que “o arranque da época não foi o que gostaria
de ter sido”.

GRANDE PRÉMIO DE MOTOGP
Questionado sobre se a previsão de chuva para domingo pode interferir com a sua prestação, o piloto
referiu que, a se confirmar a previsão, “irá dificultar o trabalho de todos os pilotos”.Depois de quatro
corridas disputadas, Miguel Oliveira ocupa a nona posição do Mundial de motociclismo de velocidade, com
28 pontos, a 33 do líder, o italiano Enea Bastianini (Ducati).

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, recebe pela quarta vez um Grande Prémio de
MotoGP, a prova rainha do motocilismo de velocidade.
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O Grande Prémio do Algarve é a quinta ronda do mundial de 2022, de um total de 21 corridas.
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Lagos quer criar turismo naútico com carta arqueológica
subaquática
O município de Lagos quer desenvolver o turismo náutico através do mapeamento dos
naufrágios históricos e artefactos existentes na sua costa, criando uma carta
arqueológica de referência internacional, segundo informou o presidente da autarquia
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Bernardo Trindade eleito presidente da Associação de Hotelaria
de Portugal
Bernardo T rindade, administrador do Porto Bay Hotels & Resorts e antigo secretário de
Estado do T urismo, foi hoje eleito presidente da Associação de Hotelaria de Portugal
(AHP) para o mandato 2022-2024, adiantou a associação em comunicado

“Bernardo Trindade, administrador do Porto Bay Hotels & Resorts, S.A., foi hoje eleito por unanimidade,
em assembleia-geral que decorreu no Four Seasons Ritz Lisbon Hotel, presidente da Associação da
Hotelaria de Portugal (AHP) para o triénio 2022-2024”, revelou.

Na mesma nota, a entidade divulgou os novos órgãos sociais, sendo que o conselho diretivo “é
constituído além do presidente da AHP agora eleito, por Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva, e
cinco administradores hoteleiros: Ana Isabel Rebelo (Torre de Palma Wine Hotel); Alexandre Marto
Pereira (Fátima Hotels), representante da AHP na região Centro; Bernardo D’Eça Leal (The Independente
Colective), Frederico Costa (Pousadas de Portugal) e Gonçalo Rebelo de Almeida (Grupo Vila Galé)”,
indicou a associação.

Para a mesa da assembleia-geral foi eleito, como presidente o “Four Seasons Ritz Lisbon Hotel,
representado por Vitor Paranhos Pereira” e para a presidência do Conselho Fiscal foram escolhidos os
Hotéis Solverde, representados por Manuel Violas.

Além disso, para a presidência do Conselho Geral, os membros da AHP escolheram os Altis Hotels,
representados por Raul Martins.

“A tomada de posse dos novos titulares dos órgãos sociais decorrerá no próximo dia 22 de abril, às 11
horas, no Altis Grand Hotel, em Lisboa”, rematou a entidade.

ALYN // MSF
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Algarve Tech Hub junta 26 entidades em prol de uma região mais
competitiva à escala global - Postal do Algarve
A Algarve T ech Hub é uma marca criada pela Universidade do Algarve e licenciada à
Algarve ST P e à Algarve Evolution, com o objetivo de representar e desenvolver o
ecossistema tecnológico regional como um hub tecnológico global, competitivo e
atrativo.A Algarve T ech Hub é uma marca criada pela Universidade do Algarve e
licenciada à Algarve ST P e à Algarve Evolution, com o objetivo de representar e
desenvolver o ecossistema tecnológico regional como um hub tecnológico global,
competitivo e atrativo.

A Universidade do Algarve e as associações Algarve STP e Algarve Evolution realizaram uma sessão de
trabalho, esta terça-feira, na Sala de Seminários da Reitoria, no Campus de Gambelas, que juntou na
mesma mesa vários parceiros, seguida da assinatura de um Memorando de Entendimento para a Algarve
Tech Hub (ATH), assinado por 26 entidades.

A Algarve Tech Hub é uma marca criada pela Universidade do Algarve e licenciada à Algarve STP e à
Algarve Evolution, com o objetivo de representar e desenvolver o ecossistema tecnológico regional
como um hub tecnológico global, competitivo e atrativo. A missão da ATH é a criação de uma dinâmica
de cooperação no âmbito do ecossistema tecnológico capaz de agregar empresas, instituições e
pessoas na consolidação de know how nas áreas tecnológicas estratégicas para a região,
nomeadamente Hospitality Tech, Ocean Tech, Agro Tech, Health Tech e Energy Tech, com o objetivo de
criar um ecossistema competitivo à escala global, capaz de posicionar o Algarve enquanto Tech Hub
Lifestyle de referência em todo o mundo.

O Memorando de Entendimento assinado enquadra-se no âmbito da Estratégia Colaborativa Algarve
Tech Hub 2020-2030, um plano de ação desenhado para ser um motor de transformação capaz de
posicionar o Algarve na linha da frente como região digital reconhecida e competitiva à escala global. Visa
a criação das condições de contexto para a implementação, monitorização e avaliação dessa estratégia,
numa perspetiva de inovação colaborativa, aberta e equilibrada, entre os agentes interessados no
desenvolvimento do ecossistema tecnológico regional.
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De acordo com o Memorando, os signatários “concordam em unir esforços para promover o
desenvolvimento do setor tecnológico do Algarve, potenciando as suas forças, vencendo as suas
fraquezas, aproveitando as oportunidades e contornando as ameaças, com a consciência de que tal só
será possível no quadro de uma forte parceria, em que todos agentes interessados se articulem em prol
do desenvolvimento do ecossistema tecnológico regional”.

Comprometem-se a “desenvolver um trabalho articulado, colaborativo e continuado de promoção do
desenvolvimento do setor, através da implementação de projetos e iniciativas que contribuam para a
concretização das atividades e objetivos da Estratégia Colaborativa Algarve Tech Hub 2020-2030”.

Ainda de acordo com o Memorando, os signatários concordam em participar na definição e
implementação de mecanismos apropriados para a coordenação, monitorização e avaliação da
estratégia colaborativa, privilegiando a utilização da marca Algarve Tech Hub nos projetos e iniciativas
enquadráveis na referida estratégia.

A sessão de trabalho foi presidida pelo reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, que contou ainda
com as intervenções do presidente da direção da Associação Algarve Science and Technology
Partnerships, Francisco Serra, do presidente da direção da Associação Algarve Evolution, Miguel
Fernandes, e de todos os representantes das entidades presentes.

A Universidade do Algarve (UAlg) tem atualmente cerca de 9 mil estudantes, 20% dos quais
internacionais, oriundos de mais de 84 nacionalidades, onde se destaca o Brasil, país com maior
representatividade.

Com 42 anos de existência, aparece pela quinta vez no ranking do Times Higher Education (THE) Young
University Rankings 2022, que analisa o desempenho de instituições de ensino superior criadas há 50
anos ou menos, destacando-se no indicador que avalia a projeção internacional.

O Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2021 selecionou a Universidade do Algarve
em seis áreas científicas: Gestão Turística e Hospitalidade (posição 76-100); Oceanografia (posição
151-200); Ecologia (posição 301-400); Ciências Agrárias, Ciências da Terra e Ciências Farmacêuticas
(posições 401-500).

Em 2020 integrou pela primeira vez o Times Higher Education Impact Rankings, que avalia o
desempenho e contributo das universidades para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da ONU, colocando-se na posição 201-300, entre 766 Instituições de Ensino Superior, de 85 países, que
cumpriram os requisitos de inclusão.

A UAlg oferece cursos de formação inicial e pós-graduada, nas suas diversas áreas de formação: Artes,
Comunicação e Património; Ciências Sociais e da Educação; Ciências e Tecnologias da Saúde; Ciências
Exatas e Naturais; Economia, Gestão e Turismo; Engenharias e Tecnologias.

A sua localização privilegiada junto ao Aeroporto Internacional de Faro e o grande número de novas
rotas aéreas de ligação às principais cidades portuguesas (Porto e Lisboa) e europeias, bem como as
excelentes condições que a UAlg e a região têm para oferecer, fazem com que, cada vez mais, a
Academia do Sul do país adquira um estatuto central e internacional.
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Quake Museum. Uma experiência única que volta a fazer Lisboa
tremer
O museu imersivo dedicado ao terramoto de Lisboa abre portas esta quarta-feira em
Belém. Este novo espaço promete ser uma viagem no tempo, na qual os visitantes podem
sentir aquilo que foi a tragédia que destruiu a cidade em 1755.

Espere o inesperado". É este o mote proposto pelo novo Quake Museum - Centro do Terramoto de
Lisboa, que abre esta quarta-feira em Belém, para uma viagem no tempo com a missão de reviver uma
das maiores catástrofes naturais que Portugal já enfrentou.

A visita a dez salas interativas é uma espécie de regresso ao dia 1 de novembro de 1755, numa
aventura virtual inesquecível onde é possível conhecer a antiga sociedade portuguesa e as ruas da
"Lisboa que se perdeu". Isto além de ser possível aprender sobre sismologia e proteção civil num curto
"centro de treino" dedicado à prevenção.

Com recurso a meios audiovisuais, luzes e simuladores em inglês, português, espanhol e francês, todos
são convidados a viver uma experiência imersiva sobre aquilo que se passou nas horas antes e depois do
terramoto, sem esquecer as sequelas que levaram à reconstrução de uma Lisboa visionária e os novos
pensamentos filosóficos que daí surgiram.

No entanto, não é só Lisboa a ser retratada este museu. Por entre as atividades ficamos também a
conhecer os sismos de Tohoku (2011), no Leste do Japão, e São Francisco (1906), nos Estados Unidos,
expostos propositadamente pelas semelhanças ao terramoto português. Isto porque, como uma
tragédia nunca vem só, Lisboa sofreu num só dia três catástrofes: um sismo, um tsunami e inúmeros
incêndios que destruíram a cidade durante dias.

Este centro que junta história, ciência e tecnologia foi desafiante, segundo o historiador André Canhoto
Costa, que destaca a minuciosa atenção ao detalhe na construção desta experiência. "O facto de as
pessoas poderem caminhar nas ruas e cheirar, ver e sentir o ambiente é uma experiência que dá uma
outra visão da cidade", explica.
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Para além do historiador, o Quake Museum contou com o apoio dos sismólogos Susana Custódio e Luís
Matias - professores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa - e de vários investigadores do
Instituto Dom Luiz que tornaram possível o rigor científico e histórico do museu.

Depois de dois anos de construção, o Quake Museum conta agora com um espaço de 1800 metros
quadrados, três pisos e mais de 20 funcionários prontos a ensinar cada atividade do museu. No entanto,
até chegar aqui, este projeto foi um processo moroso.

Foi há cerca de sete anos que Ricardo Clemente e Maria João Cruz Marques quiseram "fazer algo pela
cidade" e estabeleceram o projeto para criar o Quake. De acordo com os responsáveis, tal como
acontece nos terramotos, a ideia para este museu foi "inesperada": "O Quake resulta de uma paixão que
nós temos por Lisboa. Queríamos fazer algo diferente em vez de um hotel ou de um restaurante e
sentimos que a cidade tinha falta de museus de nova geração - interativos e com experiências
imersivas."

Quanto ao tema para o museu, tudo partiu através da pergunta: "Que acontecimento marcou realmente
Lisboa?" Depois, o plano começou a fazer sentido. "O projeto, que era suposto ser algo mais pequeno,
acabou com que tivéssemos um simulador fantástico e toda uma história à volta do terramoto", diz
Ricardo.

Para além de fazer uma representação histórica realista e interativa de Lisboa na época do Iluminismo, o
Quake Museum assume ainda o compromisso de informar e ensinar os visitantes a proteger-se em caso
de catástrofe.

"Vivemos com a ideia do sismo ainda muito presente. Sabemos que voltar a acontecer algo assim não é
uma questão de "se", mas sim de "quando", devido à nossa localização tectónica." Como tal, "o
objetivo é que as pessoas saiam destas salas e pensem individualmente sobre aquilo que podem fazer
para contribuir e minimizar os danos de uma catástrofe". "E também que tenham uma responsabilidade
civil através de gestos como um kit de emergência ou um plano familiar", defende Maria.

A necessidade de adoção de comportamentos preventivos é uma das ideias presentes durante a visita,
com atividades que alertam para o que não se deve fazer no caso de acontecer um sismo e quais os
materiais úteis em emergências. "Tudo o que queremos é que as pessoas sintam que fizeram uma
viagem no tempo e que saiam daqui melhor preparadas, porque infelizmente um dia isto vai voltar a
acontecer", conclui Ricardo.

Para os mais curiosos que querem viver a sensação de um terramoto (em segurança), o Quake Museum
abre portas esta quarta-feira com bilhetes a rondar os 21 euros.

ines.dias@dn.pt

Peça corrigida às 12:10 do dia 20 de abril com informação atualizada sobre o preçário.
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Viver o terramoto de 1755 é possível a partir de hoje em novo
museu de Lisboa
À hora da missa, em 01 de novembro de 1755, a terra tremeu e Lisboa viveu um dos seus
piores dias quando, depois do sismo, se seguiram incêndios e um tsunami, história agora
contada no Centro do Terramoto, hoje inaugurado

“Esperar o inesperado”, começou por dizer Maria Marques, que a par com Ricardo Clemente, sonhou
com o Quake — Centro do Terramoto de Lisboa, hoje inaugurado pelo presidente da Câmara, Carlos
Moedas (PSD).

“É um projeto de emoções, nasceu por uma paixão muito grande à cidade de Lisboa. Ao longo de sete
anos, o sonho de uma ideia a dois foi-se materializando”, disse Maria Marques, salientando que, na
primeira semana em que o museu esteve aberto em “soft opening”, a reação dos visitantes foi “muito,
muito positiva”.

Segundo Maria Marques, a ideia que os fundadores tiveram para o Quake era que o espaço fosse
“também uma escola, uma aula sobre a nossa história, sobre a ciência, mas de uma forma divertida”,
em que tanto famílias, como turistas possam aprender sobre o que aconteceu em 1755.

Para isso, os conteúdos tiveram a validação de sismólogos da Faculdade de Ciências de Lisboa, entre os
quais Susana Custódio e Luís Matias, bem como do historiador André Canhoto Costa.

Durante cerca de hora e meia, a visita começa com a colocação de uma pulseira com uma tecnologia
que será parte fundamental da experiência, tornando-a mais intuitiva e completa, passando informações
em vários painéis e estações interativas disponíveis ao longo do caminho.

A pulseira tem ainda a particularidade de registar os dados para que, no final, os visitantes possam
receber mais informações e curiosidades sobre os temas que mais lhe interessaram, através de um
email.

Depois de uma primeira explicação do ‘investigador’ Luís, os visitantes são ‘transportados’ numa sala
através de uma viagem no tempo, observando alguns dos principais acontecimentos históricos e só
parando em 01 de novembro de 1755.

A experiência imersiva faz depois os visitantes passar por várias salas, nas quais as projeções de luzes,
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sons e até cheiros, fazem com que a história seja aprendida de forma diferente, com recurso,
igualmente, a várias explicações.

Mas o auge da experiência acontece com recurso a vídeo ‘mapping’ e efeitos especiais, quando os
visitantes chegam à ‘igreja’ onde são convidados a assistir à missa, sentados em bancos de madeira.

É então que, durante a homilia, a terra começa a tremer, com os visitantes a observar um dos incêndios
que teve início devido às velas existentes no local, dado que se assinalava o dia de Todos os Santos. À
saída da igreja, sente-se o calor dos incêndios que assolaram a cidade e salpicos provenientes do
tsunami.

Seguem-se as salas, ou estações, onde é explicada a reconstrução da cidade e o papel de José Carvalho
e Melo, mais tarde conhecido como Marques de Pombal.

No final da visita, Carlos Moedas, em declarações aos jornalistas, disse sair do espaço como “um
embaixador do museu” por variadas razões, não só pela história em si, mas pela preparação que pode
dar a qualquer um para o caso da ocorrência de um tremor de terra.

“Aconselho a todos os lisboetas vir a este museu que é extraordinário. É um museu do século XXI,
ouvimos e, mais que isso, vivemos a história e viver a história de um evento que mudou Lisboa, Portugal
e, de certa forma, o mundo e a Europa, viver na primeira pessoa é extraordinário”, disse Carlos Moedas.

De acordo com o presidente da autarquia lisboeta, é importante que se “conte a história” do que se
passou em 1755 também para a cidade estar preparada para eventos, que espera “não sejam da
mesma magnitude”.

“Lisboa tem de estar preparada, temos um serviço de proteção civil único no país, temos de estar
preparados para o futuro, não sabemos o que poderá acontecer”, salientou, acrescentando que, além de
tudo, o espaço tem “uma função de educação e preparação para os jovens estarem preparados caso
aconteça um evento desta natureza”.

Carlos Moedas acrescentou ainda que o exemplo do museu hoje aberto oficialmente deve ser
aproveitado para outros, de outras áreas, para servir, não só os turistas que chegam à cidade, como
também para os lisboetas.

RCP // MCL
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