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10 anos em 10 números, um balanço da atividade da famosa praça

Campo Pequeno 10 anos: Corrida e Ópera dão
início às comemorações da renovação
O Campo Pequeno inaugura as comemorações dos 10 anos da sua renovação com dois
eventos marcantes: uma corrida de Touros com um cartel de altíssima nomeada e a
Ópera La Traviata. Num ano que se prevê recheado de eventos e surpresas, maio foi
o mês escolhido para o arranque oficial dos festejos, marcando a data em que a
Praça do Campo Pequeno foi reinaugurada, em 2006.
O programa das comemorações integra ainda mais dois grandes espetáculos
comemorativos, com datas a definir.

O mesmo cartel passados 10 anos
A Corrida que celebra os 10 anos da renovação do Campo Pequeno realiza-se a 19 de
Maio, num regresso histórico dos nomes que integraram o cartaz da primeira corrida
na praça, após a sua reconversão. O cartel conta com os cavaleiros João Moura,
António Telles e Rui Fernandes e os grupos de forcados amadores de Santarém e de
Lisboa.
Igualmente integrada nas comemorações do 10º aniversário da reinauguração do
Campo Pequeno, a exposição com a temática “Toiro & Arte”, da autoria de António
Manuel Moraes, é inaugurada no dia 19 de Maio às 18h30 e está aberta ao público das
10h00 às 19h00, com entrada livre, até 11 de Junho. Composta por 27 obras, a
exposição retrata a vida do touro desde o nascimento até a sua lide e morte na
arena, através de trabalhos em barro e bronze.

Uma Ópera em plena Arena
Numa parceria com a UAU, o Campo Pequeno apresenta La Traviata, que sobe ao
palco no dia 26 de Maio. Baseada na obra-prima da literatura A Dama das Camélias
(1848), de Alexandre Dumas Filho, a ópera é interpretada pelo coro da Opera del
Mediterrâneo com música da Filarmónica del Mediterrâneo, sob a direção do maestro
Fernando Alvarez.

INFORMAÇÃO À IMPRENSA
Maio 2016

Uma década de Campo Pequeno em 10 números
Após a reconversão concluída em 2006, o Campo Pequeno transformou-se num pólo
cultural único da cidade de Lisboa, onde a sua multifuncionalidade permite que se
realizem corridas de touros, concertos, bailados ou eventos corporativos, além dos
reconhecidos Mercados. Aliados à polivalência da Sala de Espetáculos e ao ADN
Tauromáquico, o Centro Comercial e o Parque de Estacionamento surgiram também
há 10 anos como complemento de uma agenda e oferta cultural diversificadas.
Mais recentemente, e mantendo um espírito de constante renovação e por forma a
preservar e partilhar a história da mítica praça com os aficionados e com o número
crescente de turistas que visitam este espaço, o Campo Pequeno abriu o seu Museu,
que já recebeu mais de 15 mil pessoas de 94 países desde a sua inauguração, em
junho do ano passado. A maioria dos visitantes é europeia, mas há turistas de todo o
mundo, nomeadamente de países como Iraque, Uganda, China e Nova Zelândia. No
interior, a história taurina portuguesa, que se cruza com a história do Campo
Pequeno, surpreende os visitantes na sua procura pela alma portuguesa, com as
peculiaridades únicas dos seus trajes: a cor, o material, o brilho, os bordados.
No final de 2015 o Campo Pequeno lançou mais uma inovação que vem reforçar a
vertente tauromáquica que caracteriza a sua génese e deu início às emissões da
Campo Pequeno TV, sendo o único promotor de espetáculos tauromáquicos, quer em
Portugal, quer no estrangeiro, a dispor de um canal de TV.
Inserido também numa estratégia de renovação constante, mantendo sempre uma
forte identidade e tradição, o Campo Pequeno reformulou totalmente o seu logótipo
e o seu website, permitindo agora uma navegação multi-plataforma mais próxima dos
seus clientes.
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Sobre o Campo Pequeno
Construído em 1892 sob um projeto do arquiteto Dias da Silva, o Campo Pequeno é um dos mais notáveis
edifícios de estilo neoárabe de Portugal. Com a reconversão concluída em 2006, o Campo Pequeno
transformou-se numa sala polivalente, onde tanto podem ter lugar corridas de toiro como concertos,
bailados ou eventos corporativos.
O Campo Pequeno conta com um centro comercial com 60 lojas, 20 restaurantes, 8 salas de cinema e
um supermercado. Situado numa artéria principal da cidade de Lisboa, é servido por uma ampla rede de
transportes, entre os quais o metropolitano, com saída directa para a área comercial e ainda um amplo
parque de estacionamento subterrâneo com capacidade para 1250 automóveis.
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