SEGREDOS DE LISBOA II
17 DE SETEMBRO DE 2022

SEGREDOS DE LISBOA II – O MUSEU DO TESOURO REAL

SEGREDOS DE LISBOA II
17 de setembro de 2022

09h30 - Ponto de encontro em Sete Rios – Lisboa, à Porta Principal do Jardim Zoológico.
10h00 – Visita orientada por técnica profissional ao Museu do Tesouro Real. Pela primeira vez as jóias da coroa
portuguesa têm morada própria permanente. O Palácio Nacional da Ajuda — Museu do Tesouro Real é o
cenário condigno para a apresentação de um acervo único e com particular significado para um país com
uma história de nove séculos. As joias, condecorações, moedas, peças de ourivesaria religiosa e civil, são
a expressão de riqueza de um povo e testemunham a excelência a que chegaram as artes decorativas.
12h30 – Visita e almoço no LX Factory. Antigamente era um complexo industrial, hoje, a estrutura do lugar foi mantida,
mas transformou-se num espaço grande a céu aberto e muito turístico.
15h30 – Visita guiada ao B MAD – O Museu Arte Deco apresenta um conjunto de objetos de Arte Nova e Arte Déco
que é considerada, segundo os seus promotores, "uma das mais importantes coleções do mundo no seu
segmento". A exposição procura recriar "a ambiência de várias épocas inspiradas pelas artes decorativas, da
última década do século XIX ao despoletar da Segunda Guerra Mundial", e um dos grandes desafios consistiu
na colocação dos objetos nas salas "respeitando o lado didático, mas não sendo obsessivo na sua elaboração“.
Na coleção estão reunidas obras de criadores da época nas componentes da arte decorativa - móveis, trabalhos
em ferro, candeeiros, objetos de vidro, cerâmica, arte da mesa e pratas.
Degustação de vinhos na despedida do dia Segredos de Lisboa II.

B MAD – MUSEU DE ARTE DECO

SEGREDOS DE LISBOA II
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Preço: 85€
Preço inclui:
Autocarro de turismo, para o percurso mencionado;
1 almoço conforme programa
Todas as visitas e entradas mencionadas no itinerário, com técnicos especializados como orientadores das visitas;
Seguro de viagem;
Gratificações
O preço não inclui:
Outras despesas para além das mencionadas no programa.

SEGREDOS DE LISBOA II
17 de setembro de 2022 – INSCRIÇÕES ABERTAS
Condições de segurança: Serão seguidas todas as recomendações de segurança da DGS portuguesa para a altura da viagem.
Será recomendado o uso de máscara no autocarro e ambientes fechados.
Este evento realizar-se-á com um mínimo de 20 e um máximo de 30 pessoas.
Condições de pagamento:
Faça a sua pré-inscrição para geral@pontesdalua.com indicando os nomes completos dos participantes e os respetivos NIFs.
Responderemos de seguida enviando as condições de pagamento para que possa ser feita a inscrição efetiva.
Os pagamentos deverão ser feitos para o NIB 0036 0052 9910 0333 7326 3
Condições de desistência: será devolvido o valor pago, sempre que seja possível a substituição dos desistentes

