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UM NOVO HOTEL DE CHARME
NO CORAÇÃO DA BAI XA POMBALI NA
Há um novo hotel de charme no coração da Baixa pombalina. Chama-se
behotelisboa e ocupa o número 136 da rua dos Correeiros, entre a rua Augusta e a
rua da Prata.

O behotelisboa é um hotel de quatro estelas situado no coração da Baixa Pombalina, que se
diferencia pelo ambiente intimista, o acolhimento personalizado, o conforto e uma
localização central, a cinco minutos a pé de algumas das mais emblemáticas atrações
turísticas da capital, como o Castelo de S. Jorge, a Sé, a Praça do Comércio, o Rossio e o
Chiado.
O behotelisboa oferece 39 quartos distribuídos por cinco pisos, com áreas entre os 14 e os
29 m2. Os quartos estão organizados em cinco categorias: 6 Standard Vista Interior, 16
Standard Vista Cidade, 5 Mansarda, 8 Superior e 4 Premium.
Localizado na esquina da rua dos Correeiros com a rua da Assunção, o behotelisboa é
servido por uma ampla rede de transportes públicos que liga a Baixa aos principais locais de
interesse da capital.
Além da rede de metro, acessível a partir das estações do Rossio, da Baixa/Chiado e do
Terreiro do Paço, e das linhas suburbanas de comboios, nas estações do Rossio (linha de

Sintra) e do Cais do Sodré (Cascais), o hóspede encontra nas proximidades inúmeras
carreiras de autocarros, o elétrico 28, que percorre a Lisboa Antiga, e o 15 que percorre a
zona ribeirinha e serve a área monumental de Belém.
Aberto desde 15 de setembro, o behotelisboa está vocacionado para acolher sobretudo os
visitantes estrangeiros que vêm descobrir a cidade em lazer.

UM NOVO PLAYER NA HOTELARIA LISBOETA

O behotelisboa marca a estreia do grupo Ferreira no setor da hotelaria, depois de uma
experiência consolidada na área da restauração, que inclui a bem sucedida revitalização de
alguns dos mais emblemáticos espaços da Baixa de Lisboa, como o Café Gelo e o Café Nicola.
O grupo empresarial de raiz familiar viu no segmento dos hotéis de charme a oportunidade
que procurava para expandir e diversificar a sua atividade.
Manuel Ferreira, Vicente Ferreira, Filipe Ferreira e Jorge Ferreira foram os responsáveis pela
gestão do projeto de construção e lançamento do behotelisboa, A direção-geral das
operações está a cargo de Nara Ferreira, Nídia Ferreira e Filipe Ferreira.

O PROJETO DE RECUPERAÇÃO

A recuperação dos dois edifícios de cinco pisos ocupados pelo behotelisboa seguiu o projeto
concebido pelo atelier de arquitetura Arquipélago, que procurou preservar a autenticidade
do conjunto urbanístico do século XVIII, mantendo a volumetria e o vocabulário
arquitetónico original, marcado pela simplicidade, pelo despojamento decorativo e rigor
métrico característicos do período iluminista.

O respeito pela estrutura e pelos processos construtivos originais foi a grande determinante
do projeto de reabilitação. A solução estrutural existente, na qual reside um dos maiores
valores dos edifícios pombalinos, foi preservada e ajustada às necessidades do uso
contemporâneo.
O projeto partiu da cruz de Santo André em que se baseia o sistema de “gaiola” para criar
uma solução tridimensional que liga as paredes exteriores e interiores e os elementos
horizontais e verticais e confere verdadeira proteção antissísmica ao behotelisboa segundo
os atuais padrões de exigência.

A DECORAÇÃO

A decoração interior sóbria e depurada procurou manter o espírito do edifício setecentista,
incorporando os conjuntos originais que foi possível recuperar. As chaminés e painéis de
azulejos visíveis em alguns quartos foram conjugados com elementos contemporâneos de
linhas retas para criar um conjunto harmonioso que transmite conforto e tranquilidade.
A imagem de Lisboa é o fio condutor do projeto de decoração de interiores do behotelisboa,
integralmente concebido pelos proprietários. Os quartos e zonas comuns exibem imagens
monocromáticas de grandes dimensões que representam locais emblemáticos da cidade e
são pontuadas por pequenos toques de cor. Uma forma original de antecipar os encantos
que os visitantes podem descobrir durante a sua estadia.

OS QUARTOS

Ocupando áreas entre os 14 e os 29 m2, os 39 quartos do behotelisboa repartem-se por
cinco categorias e pelas tipologias twin, com duas camas individuais de 80x200 cm, e duplo,
com cama de casal queen (160x200 cm) ou king size (180x200 cm).

Nos cinco pisos dedicados ao alojamento encontram-se 6 quartos Standard Vista Interior, 16
Standard Vista Cidade, 5 Mansarda, 8 Superior e 4 Premium.
Todos os quartos do behotelisboa estão equipados com internet wireless, ar condicionado,
janelas com vidros duplos insonorizados, televisão LED de ecrã plano com 70 canais por fibra
ótica, telefone, chinelos de quarto, espelho de maquilhagem, secador de cabelo, amenities
Lisboa by Lousani, minibar e cofre.
QUARTO STANDARD VISTA INTERIOR
Com áreas entre os 14 e os 19 m2, os seis quartos duplos ou twin da categoria Standard Vista
Interior têm capacidade para duas pessoas e estão disponíveis nos cinco pisos do hotel.
Estão decorados com apontamentos de bordeaux ou verde e proporcionam o ambiente
sereno e confortável.
QUARTO STANDARD VISTA CIDADE
Os 16 quartos Standard Vista Cidade distribuem-se pelos primeiros quatro pisos do edifício e
apresentam dimensões entre os 15 e os 19 m2. São quartos duplos com camas queen size
vocacionados para acolher até duas pessoas. Mantêm a decoração em tons de bordeaux
comum aos quartos Standard Vista Interior, enriquecida com as vistas para a cidade.
MANSARDA
A tipologia Mansarda é composta por cinco quartos duplos localizados no 5º piso. O charme
das águas-furtadas, com vista para os telhados e para o luminoso céu de Lisboa, é realçado
pela decoração com apontamentos de verde e pelos painéis que retratam pormenores da
cidade. Com áreas entre os 15 e os 19 m2, estes quartos estão equipados com camas queen
ou king size e têm capacidade para duas pessoas. Em alguns casos, estão preparados para
acolher uma cama extra.
QUARTO SUPERIOR
Os oito quartos da categoria Superior são duplos ou twin com 19 m2 e vista para a cidade
transmitem a energia vibrante de Lisboa num ambiente de grande conforto. Com cama
queen size, os quartos duplos apresentam uma decoração em tons de bordeaux, enquanto
os twin seguem o padrão verde.
QUARTO PREMIUM
O behotelisboa oferece ainda quatro espaçosos quartos Premium duplos com 29 m2, com
capacidade para acolher até três pessoas. Decorados em tons de azul, estes quartos situados
nos primeiros quatro pisos do edifício oferecem grande conforto, visível em pormenores

como a cama king size, o espaço de trabalho com secretária, a zona de estar, os roupões e a
máquina de café expresso.

O PEQUENO-ALMOÇO

Ao conforto e centralidade do alojamento o
behotelisboa acrescentou um pequeno-almoço
delicioso, para uma experiência rica em sabores com
tradição. Entre as 7h30 e as 10h30 o restaurante
Taberna 132, situado no piso térreo do edifício,
serve um completo pequeno-almoço buffet com os
melhores produtos nacionais.
À variedade de pães, cereais, ovos, carnes frias,
enchidos e fumados, queijos, laticínios, compotas,
frutos secos e frescos, junta-se um sortido da melhor
doçaria tradicional, com doces conventuais e bolos
típicos das diferentes regiões do país.

SERVIÇOS DE CONFORTO

No behotelisboa, os hóspedes podem usufruir de um
conjunto de serviços pensados para tornar a estadia ainda
mais agradável:


Wifi gratuito disponível em todo o espaço do hotel



Menu de almofadas gratuito que permite escolher a
almofada certa para garantir um sono reparador a cada
hóspede, entre opções como a almofada de penas,
viscoelástica ou de látex.



Serviço de concierge gratuito, disponível para assistir os
hóspedes durante a sua estadia, com informações úteis
e auxílio na reserva de restaurantes, espetáculos,
transportes, viagens, atividades e visitas, locais de culto,
entre outros.



Room service disponível 24 horas, com uma carta que
inclui pequenos-almoços, refeições completas, saladas e
sanduiches diversas.



Estacionamento com tarifa preferencial no parque da praça da Figueira.



Transfer para o aeroporto.



Aluguer de veículos com e sem condutor.



Serviços de tratamento de roupa, nomeadamente lavandaria, engomadoria, limpeza a
seco e arranjos de costura.



Babysitting.

BE NEW YEAR

Celebrar a entrada em 2016 no coração de Lisboa é agora ainda mais tentador, como o
pacote especial BE NEW YEAR do behotelisboa, que permite viver intensamente as
festividades de Lisboa sem perder tempo com deslocações e transportes.
A estadia com o pequeno-almoço buffet é complementada com um copioso jantar de
réveillon com marisco no centro da Baixa pombalina, a dois passos do Terreiro do Paço. Este
é o local privilegiado para assistir ao deslumbrante fogo de artifício no rio Tejo e para
comemorar a entrada em 2016 ao som da música portuguesa, com o grupo Trovante, que
comemora no próximo ano 40 anos de carreira, e o cantor de música reggae Richie
Campbell.
Esta oferta do behotelisboa inclui três noites de alojamento em quarto duplo Standard Vista
Cidade com pequeno almoço buffet, jantar de réveillon no dia 31 de dezembro e o
indispensável espumante para acompanhar as 12 badaladas.
Para duas pessoas, o pacote especial BE NEW YEAR pode ser adquirido pelo valor de 750€,
enquanto que, para uma pessoa, o preço é de 725€. Informações adicionais e reservas

podem ser solicitadas através do telefone +351 21 342 23 23 ou do email
reservations@behotelisboa.com.

FICHA TÉCNICA

ENDEREÇO

Rua dos Correeiros, nº 136
1100-168 LISBOA

CONTACTOS

Tel. +351 21 342 23 23
Fax +351 21 342 23 24
Email info@behotelisboa.com
Site http://www.behotelisboa.com

DATA DE ABERTURA

15 de setembro de 2015

PROPRIEDADE E
GESTÃO

Europombalina – Sociedade Imobiliária, Lda.

DIREÇÃO-GERAL

Nara Ferreira
Nídia Ferreira
Filipe Ferreira

Nº DE QUARTOS

39

TIPOLOGIAS

COMODIDADES NOS
QUARTOS

Standard Vista Interior
Standard Vista Cidade
Mansarda
Superior
Premium
Em todos os quartos:
Cama queen size (1,60x2,00 m) ou
2 camas individuais (2x0,80x2,00m)
Internet wifi gratuita
Cofre
Minibar
Ar condicionado
Televisão LED de ecrã plano c/70 canais por fibra ótica
Vidros duplos insonorizados
Telefone
Secador de cabelo
Espelho de maquilhagem
Chinelos
Amenities “Lisboa” by Lousani
Nos quartos Premium acresce:
Cama king size (1,80x2,00 m)
Roupões
Máquina de café/chá
Zona de trabalho com secretária
Zona de estar

COMODIDADES GERAIS

Internet wifi gratuita
Menu de almofadas
Vidros duplos insonorizados
Receção 24H
Bagageiro
Serviço despertar
Serviço de concierge 24H
Jornais nacionais e internacionais
Business center

SERVIÇOS PAGOS

Room service 24H
Fax/impressão de cópias
Lavandaria
Lavandaria a seco
Engomadoria
Costura

Babysitting
Transporte para o aeroporto
Aluguer de veículos com ou sem motorista
CONTACTOS IMPRENSA

Nara Ferreira - nara.ferreira@behotelisboa.com
Nídia Ferreira - nidia.ferreira@behotelisboa.com
Filipe Ferreira - filipe.ferreira@behotelisboa.com
Tel. +351 21 342 23 23

