CULTURA

Museus de Lisboa

Hoje o seu Clube convida-o a ‘navegar’ por alguns dos Museus de Lisboa: Museu Nacional do
Azulejo, Museu Nacional dos Coches, Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos e o Panteão.
Desfrute!

Museu Nacional do Azulejo

Numa visita virtual ao Museu Nacional do
Azulejo, no âmbito do projeto 'Portugal: Arte
e Património’, poderá descobrir mais sobre a
arte identitária do azulejo.

https://artsandculture.google.com/streetview/n
ational-azulejo-museum-the-church-of-madrede-deus/0gFroCj_1O5FGQ?sv_lng=9.113714219141912&sv_lat=38.724730510607
28&sv_h=222.7722015380859&sv_p=0&sv_pid
=xIu4csUtsgoAAARAtEelMA&sv_z=0.395692750
25354256

Nesta visita virtual, bastar seguir as setas que aparecem, imediatamente, assim que se coloca
o cursor em cima da imagem. Não se esqueça de visitar todos os andares, informação que
aparece do lado direito.
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CULTURA
Museu Nacional dos Coches

Museus de Lisboa

https://my.matterport.com/show/?m=crADZwGeEXF

Este Museu foi inaugurado em 1905 como
Museu dos Coches Reaes, por iniciativa da
Rainha D. Amélia d’Orleães e Bragança.
Apresenta uma vasta mostra de viaturas de
gala e de passeio dos séculos XVI a XIX,
tendo a sua coleção aumentado após a
Implantação da República.
Este museu tem como objetivo garantir a
divulgação, investigação e conservação das
suas coleções.

Torre de Belém

Para visitar este Museu, basta clicar 2 vezes para seguir
em frente e utilizando as setas consegue visitar o que
deseja.

https://artsandculture.google.com/streetview/tor
re-de-bel%C3%A9m-baluarte/lAHSrj57V10Qw?sv_lng=9.215856414548437&sv_lat=38.6916573977058
5&sv_h=303.66062692115923&sv_p=1.3249967378852858&sv_pid=dhRgQUmXgIAAAQvxgKVJQ&sv_z=1

Nesta visita virtual, bastar seguir as setas que aparecem
imediatamente assim que se coloca o cursor em cima da
imagem. Não se esqueça de visitar todos os andares,
informação que aparece do lado direito.

Situada na Avenida Brasília, na margem norte
do rio Tejo, em Lisboa, a Torre de Belém
permite visitar sete secções diferentes, sem sair
de casa: o baluarte, o terraço, a sala do
governador, a vista da sala dos reis, a sala das
audiências, a capela e o terraço superior. E
também conhecer todos os pormenores da
Torre que surgiu entre 1514 e 1520, na defesa
da barra de Lisboa.
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CULTURA
Mosteiro dos Jerónimos
Uma visita 3D à obra fundamental
da arquitetura manuelina espera por
si.

Museus de Lisboa

https://artsandculture.google.com/streetview/mosteirodos-jer%C3%B3nimos/-wGDgzUszMju_w?sv_lng=9.20518700816308&sv_lat=38.69785055076662&sv_h=2
44.46185589382543&sv_p=6.039673435546746&sv_pid
=HoJgKVnd5g4rhNEyccSppw&sv_z=1
Aqui também basta seguir as
setas que aparecem
imediatamente assim que se
coloca o cursor em cima da
imagem. Não se esqueça de
visitar todos os andares,
informação que aparece do lado
direito.
E para visitar o Panteão clique
1º na figura amarela que
aparece do lado direito.

Panteão Nacional

https://artsandculture.google.com/partner/natio
nal-pantheon
Fundado na segunda metade do séc. XVI, o
Panteão homenageia algumas das mais
importantes personalidades da história e cultura
portuguesa de todos os tempos. Pode partir à
descoberta da nave central, do coro alto, do
centro de interpretação e do terraço.

#Fiquealerta #Estamosjuntos
(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas)

(Fonte:

National Geographic - 2020)

