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m dezembro houve concertos de José
Cid, Xutos & Pontapés, Resistência
e David Carreira. Mas também a magia
da Disney com o show Disney in Concert
– Magical Music from the Movies, o espetáculo do Panda e os Caricas e o tradicional Mercado de Natal. Tal como noutros
anos, o Campo Pequeno esteve sempre em atividade no final de 2015, com eventos destinados a
todos os públicos consumidores.
É, hoje, um local de lazer atrativo, com uma
sala de espetáculos e um centro comercial, que
oferece um conjunto de serviços destinado
a proporcionar conforto a quem o procura.
ABERTO PARA VISITAS

“O nosso compromisso é trazer mais gente
à zona das Avenidas Novas de Lisboa, para que
esta se torne, cada vez mais, noutra centralidade
da cidade”, diz Vasco Cornélio da Silva, diretor
de espetáculos e eventos do Campo Pequeno.
Foi também por isso que o espaço foi aberto
para visitas, não só para percorrer as instalações
de este que é um edifício histórico da cidade
com mais de 124 anos anos de existência,
mas também para a descoberta do seu
museu. Mesmo sem ter sido publicitado
o novo serviço, esta casa recebeu 10 mil
pessoas até 31 de dezembro.
Entre 2000 e 2006, o Campo Pequeno foi sujeito
a profundas obras de restauro e remodelação,
que contribuíram para que o edifício passasse
a funcionar como multiuso durante todo o ano.
Depois do fim das obras, tornou-se numa sala
de espetáculos e outros eventos com todas as
valências, em que teve o apoio da cerveja Sagres
desde a primeira hora. “Dois anos antes do fim
das obras, a sala já estava reservada para uma
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EDIFÍCIO EMBLEMÁTICO

O imóvel do Campo Pequeno é um dos mais emblemáticos da
cidade de Lisboa. Inaugurado em 1892, foi submetido a profundas
obras de restauro, entre 2000 e 2006, reabrindo com novas
valências e a possibilidade de albergar
os mais diversos eventos:
– No edifício foi usado meio milhão de tijolos.
– A construção, em 1892, custou 162.000 réis.
– A reconstrução, concluída em 2006, custou 75 milhões de euros.
– A arena mede 40 metros de diâmetro.
– A lotação da praça é de 7.000 lugares.
– Debaixo da arena existem três pisos, com um
centro comercial com 60 lojas, oito salas de cinema
e 1.250 lugares de estacionamento.

reunião de concessionários da McDonald’s”, revela Vasco Cornélio da Silva.
UM SÍMBOLO

ESPETÁCULOS

te espaço, em Lisboa, para assistir aos seus mais variados eventos
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Em 10 anos, mais de três milhões de pessoas
estiveram na arena do Campo Pequeno a assistir a concertos, espetáculos musicais, provas
desportivas e a frequentar os diversos eventos
organizados pela empresa gestora da sala.
“Tudo isso contribuiu para criar um certo orgulho nacional em relação a este edifício, reconhecido por muitos portugueses como um dos
seus símbolos”, diz Vasco Cornélio da Silva,
acrescentando que este é reconhecido por
todos como sala de espetáculos.
Com capacidade para receber vários milhares de
pessoas, o Campo Pequeno é, hoje, a segunda
maior estrutura do género em Lisboa, logo a seguir à Meo Arena. Dos Xutos & Pontapés, que já
deram cinco concertos na casa, a José Cid, que
a encheu perto do final do ano, Muse, Mark
Knopfler, Pablo Alborán, Katy Perry, James,
Massive Attack, Gotan Project, muitas foram as
bandas, artistas e espetáculos musicais que este
espaço já recebeu. Mas também ali se praticam
desportos como o râguebi de praia, basquete ou
judo, e se realizam outros eventos, como o jantar inaugural da volta ao mundo do paquete
Queen Victoria, revela Vasco Cornélio da Silva.
A casa organiza também os Mercados de Natal,
Gourmet e Vinhos há mais de cinco anos, onde
só apresenta produtos portugueses. “São eventos que trazem mais de 120 mil pessoas à sala,
em conjunto com o Chocolate em Lisboa e a
Feira das Viagens, certame onde os visitantes
podem comprar as suas férias a preços mais em
conta”, diz ainda Nuno Rosado, responsável de
marketing do Campo Pequeno.

