
DIREÇÃO ARTÍSTICA: SOFIA ROLDAO DE BARROS   |    COmunICAÇÃO : XpOSE DEStInAtIOn MARkEtIng

2018_OBJECTIVOS & RESULTADOS

ambiente, arte e educação 
QUINTA DO PISÃO



2017_2018_PROPOSTA 

obJectiVoS
> POSIcIONAr cAScAIS cOmO um deStino que Suporta 
o ambiente e iniciatiVaS que contribuem para 
ViSibilidade e proteção do meSmo.

> GerAr VISIbIlIDADe NAcIONAl e INTerNAcIONAl  
PArA AS reSerVAS NATUrAIS DO cONcelhO 
NOmeADAmeNTe A QUINTA DO PISÃO. 

> AUmeNTAr NUmerO De VISITANTeS PArA  
à QUINTA DO PISÃO DANDO VISIbIlIDADe A AlGUmAS  
DAS SUAS INIcIATIVAS. 

> refOrçAr A relAçÃO DOS VISITANTeS à NATUrezA. 

> fOrTAlecer O mANDATO cUlTUrAl e SOcIAl  
NOS SecTOreS De ArTe, eDUcAçÃO e cUlTUrA.

© SOFIA ROLDAO DE BARROS





Stuart Ian Frost (uK)
Artista Ambiental

Título: rise and fall

O ponto de partida da escultura entitulada rISe and fAll é a espécie de 
árvore “eucalyptus Globulus” ou eucalipto-azul-da-tasmânia. este particular 
eucalipto secou e morreu como muitas outras espécies de árvores, devido 
a falta de água. em 2017 Portugal sofreu uma seca extrema, que afectou 
vastas áreas de floresta por todo o País, tornando assim a paisagem mais 
indefesa e vulnerável a fogos florestais.

Gravadas profundamente na superfície desta árvore de 15-metros estão 
centenas de gotas de água que caem continuamente em conjunto umas com 
as outras creando uma rede unificada. Neste trabalho em particular — rISe 
and fAll — frost põe o enfoque especificamente numa árvore em particular, 
alienado-a através destes entalhes e chamando a atenção para questões 
ambientais urgentes, tais como a Seca e as Alterações climáticas.

Title: Rise and Fall

The starting point for the sculpture titled rISe and fAll is the tree species, 
(eucalyptus Globulus) or blue Gum. This particular eucalyptus died like 
many other species of trees, from lack of water. In 2017 Portugal suffered 
an extreme drought effecting vast areas of forests throughout the country 
making the landscape more defenseless and vulnerable to forest fires.

etched deep into the surface of this 15-meter tree are hundreds of water 
droplets that continually fall in relationship to one another creating a unified 
network.

In this particular work, rISe and fAll, frost focuses specifically upon one 
particular tree alienating it through the act of carving, drawing attention, to 
urgent environmental issues, such as Drought and climate change.

Project and Art Direction: Sofia Roldão de Barros



out & about @ QUINTA DO PISÃO

@ Quinta do Pisão,Natural 
Reserve- Cascais Portugal. 

#quintadopisão #stuartianfrost 
#artisticintervention 
#behindthescenes.

@ Quinta do Pisão, 
Festa dos Maios 2018. 

#stuartianfrost 
#artisticintervention. 

@ Quinta do Pisão, Natural 
Reserve- Cascais Portugal. 

#quintadopisão #stuartianfrost 
#artisticintervention 

#hardatwork!

Behind the Scenes. Discussing 
Quinta do Pisão, it’s vision with 
Canadian Art Director visiting 

ARCO Lisbon. 
#artisticintervention 
#behindthescenes.

@ Quinta do Pisão,Cascais. 
Saber Viver Revista

#quintadopisão #cascais

@ Quinta do Pisão,Natural 
Reserve- Cascais  

#detail #quintadopisão 
#stuartianfrost 

#artisticintervention 

@ Quinta do Pisão,Cascais. 
Sonia Santos Dias - Jornalista, 

Mood Magazine
#momentos ##quintadopisão

A minha amiga Mê. 
Marisa Martins, 

Communications Expert
#quintadopisão



ExistEm 2 padrõEs industriais 
dEfinidos;

1. o valor dE insErção 
publicitária 

(quanto custaria uma inserção publicitária 
que ocupa o mesmo espaço) x 3

2. o valor dE insErção 
publicitária  

(quanto custaria uma inserção publicitária 
que ocupa o mesmo espaço) x 2

A Xpose calculou o Valor de PR  
usando o padrão mais conservador - ou seja 
o valor publicitário x 2 versus x 3 - que é o 
que a grande maioria das empresas usam.

“O que é PR Value?”
PR Value é um critério/medida 

usado (a) pela indústria para  
medir os resultados.

ExistEm 2 tipos dE critérios dE 
avaliação para o pr valuE;

1. Qualitativo 
(se o artigo inclui uma foto, quantos adjectivos 
positivos usa, quantas vezes menciona o nome 

da instituição etc.) 

2. Quantitativo 
(valor equivalente a um anúncio publicitário).

A EmPRESA XPOSE FOI COnTRADA POR APEnAS 1 mÊS.  
O TEmPO mÍnImO RECOmEnDADO PARA OBTEnÇÃO DE RESuLTADOS RELEVAnTES É DE 3 A 6 mESES 

(ESPECIALmEnTE PARA PuBLICAÇõES InTERnACIOnAIS quE TEm “LEAD TImES” DE PuBLICAÇÃO DE 3 A 6 mESES). 

APeNAS meDIDAS QUANTITATIVAS fOrAm APlIcADAS.  
AS meDIDAS QUAlITATIVAS NÃO fOrAm cONTAbIlIzADAS POr NÃO Terem SIDO cONTrATADAS ferrAmeNTAS QUe meçAm O meSmO.



InTERnACIOnAL  
ImPreNSA e ONlINe

o 4º Jornal maiS lido no reino unido!

 1,9m - Audiência 
pr Value - €131k 

(aproximado)



“Quinta do Pisão 
está considerada

como una  
referencía en la 
conservacion”

Jornal cÍnco diaS

InTERnACIOnAL  
ImPreNSA

90k Tiragem
pr Value 14.420€

maior Jornal econômico 
da eSpanha!



InTERnACIOnAL  
reVISTA DIGITAl

“About 
Quinta do Pisão:  

An artistic dedicated  
to raising awareness  

on the effects of  
climate change  

and case study on 
nature conservation, 

bio-diversity and 
the development of 

responsible tourism.”
JiminY



InTERnACIOnAL  
reVISTA DIGITAl

JiminY

a revista tem  
16 000 page views 

dirigida a uma 
audiência criteriosa 

“a community  
of readers/followers  
who are passionate 

about  
responsible living”.  



“Quinta do Pisão 
is now an  

important place 
where children 
(and anyone) 
can reconnect 

to nature.”
44,5k Seguidores. 

Likes 451. 

it´S beautiful here 

InTERnACIOnAL  
INSTAGrAm



nACIOnAL 
VIDeO 

cÂmara municipal 
de caScaiS

6.6k VieWS! 



“Arvore morta  
de sede alerta  

para mudanças  
no clima.”

Na Quinta do Pisão, em Cascais,  
um eucalipto que não resistiu ao calor 

do verão passado mantem-se de  
pé enquanto instalação artística.

Jornal de noticiaS

nACIOnAL 
ImPreNSA

60.194 Tiragem, 
pr Value 31.710€

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 76902530 25-09-2018



nACIOnAL 
ImPreNSA

64.934 Circulação
pr Value 27.300€

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 17,70 x 24,00 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 77284001 19-10-2018



“A conservação  
de fauna e flora 
locais é uma das 

missões da
Quinta do Pisão.”

Sábado

nACIOnAL 
ImPreNSA

62.000k Tiragem
pr Value 14.980€

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 114

  Cores: Cor

  Área: 18,00 x 25,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 76831445 20-09-2018



“A árvore agora 
transformada 
em instalação 

artistica pelo artista 
ambiental 

Stuart Ian Frost .”
Saber ViVer         

nACIOnAL 
ImPreNSA

55.000k Tiragem
pr Value 4 920€



Site paGe  
VieWS menSaiS 10.130.722!

nACIOnAL 
reVISTA DIGITAl

“Afinal a 
conservação  

da fauna e flora 
locais é uma  

das missões da  
Quinta do Pisão.”

Sabado



116.232k  
Facebook Seguidores. 

Site paGe  
VieWS menSaiS 8.073.200!

nACIOnAL 
reVISTA DIGITAl

“Uma vez 
descoberto,  
é impossível  

ficar-lhe indiferente,  
graças ao seu  

legado  
histórico-cultural  

e à natureza. ”
eVaSÕeS



116.232k  
Facebook Seguidores. 

Site paGe  
VieWS menSaiS 8.073.200!

nACIOnAL 
reVISTA DIGITAl

“O objetivo  
é sensibilizar  

os visitantes para as 
consequências das 

alterações climáticas  
e reforçar a  

importância 
da preservação  
do ambiente. ”

eVaSÕeS



“Uma ideia que  
alerta para  
problemas 

que estão aqui ao 
virar da esquina.”

time out

244,374k  
Facebook Seguidores.

Site paGe VieWS menSaiS 
3.200.000!

nACIOnAL 
reVISTA DIGITAl



16,370k  
Facebook Seguidores. 

Site paGe  
VieWS menSaiS 600.000!

nACIOnAL 
reVISTA DIGITAl

“Existe uma quinta 
onde o respeito pela 
natureza é o mote 

para uma série 
de atividades que 

permitem estar perto 
de vários animais e 

plantas autóctones.”
mood 



Site paGe VieWS menSaiS  
5.000.000!

nACIOnAL 
reVISTA DIGITAl

“Considerada  
um caso de  

estudo em matéria 
de conservação 

da natureza, 
biodiversidade  

e desenvolvimento 
de turismo 

responsável.”
Sapo ViaGenS



liSboa Secreta

185,373k  
Facebook Seguidores. 

Site paGe VieWS  
2.000

nACIOnAL 
reVISTA DIGITAl



liSboa Secreta

Site paGe VieWS 2.000



reSUlTADOS
pr Value total:  226k euroS!


