
A Primeira Personalidade Americana de Viagens a Fotografar no 
Museu Nacional do Azulejo em Portugal 
 
O histórico projeto internacional de fotografia teve lugar segunda-feira, dia 5 de junho, 
em Lisboa, Portugal. 
 
 

      
              Sheree Mitchell no Museu 

Nacional do Azulejo, em Lisboa, 
Portugal. 
             Fotografia: Alípio Padilha. 
             Vestido & Joias: Filipa Malho 
 

 

 
Para Divulgação Imediata 
 
Segunda-feira, dia 5 de junho de 2017, Sheree Miranda Mitchell tornou-se a primeira 
personalidade americana de viagens a usar o Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa, 
como o cenário de um projeto de fotografia com o objetivo de promover o turismo norte-
americano em Portugal, bem como destacar uma nova estilista feminina em Lisboa. 
 
O atual espaço onde está o museu era o antigo convento da Madre de Deus, que remonta 
ao início do século XVI. Contém um pequeno claustro manuelino, uma igreja barroca e 
a maior coleção europeia de azulejos pintados à mão que vão desde meados do século 
XV até aos dias de hoje.  
 



Ana Azevedo, do Museu Nacional do Azulejo, afirma: “Este edifício e a arte que contém 
são muito significantes para a nossa história nacional. Nós estamos felizes por ter 
profissionais internacionais de viagens, como a senhora Mitchell, a mostrarem interesse 
pelo nosso trabalho aqui.” 
 
A equipa de produção de Mitchell incluiu o bem conhecido fotógrafo Alípio Padilha, que 
se especializa em criar diálogos teatrais entre o espaço e o sujeito. Também incluiu a 
designer de roupa e joias Filipa Malho, bem como a maquilhadora profissional Cidália 
Espadinha.  
 
Mitchell afirmou: “Este deslumbrante museu é o verdadeiro protagonista aqui. O vestido 
e a pessoa são meros acessórios. Foi uma honra fazer parte disto.” 
 
As imagens deste projeto serão usadas em vários espetáculos internacionais de viagens 
e em conferências onde a Mitchell irá continuar a destacar as novas e imersivas 
tendências de viagens para turistas que procuram experiências únicas e autênticas em 
Portugal. 
 
A Mitchell gostaria de agradecer pessoalmente ao Museu Nacional do Azulejo, à equipa 
de produção, LINE, por disponibilizar as roupas, joias e estilista, bem como à Immersa 
Global por subscrever o projeto. 
 
Sobre a Sheree M. Mitchell e a Immersa Global 
Immersa Global é uma empresa baseada em Miami, Flórida, que se dedica a criar 
experiências de viagens únicas para indivíduos e empresas. A Mitchell fala 
frequentemente na América do Norte sobre experiências imersivas em Portugal e a arte 
da viagem transformadora. Para saber mais sobre a Mitchell ou a Immersa Global, por 
favor, visite http://www.immersaglobal.com/ig-pressroom. 
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