
 
 

Início da Celebração dos 500 Anos da Torre de Belém 

 

28 de Novembro – 11h00 

 

Entre os finais de 2014 e durante o ano 2015 iremos desenvolver um conjunto de 
iniciativas com que queremos celebrar os 500 anos do início da construção da Torre 
de Belém na tentativa de chamar a atenção dos Portugueses, do numeroso público 
estrangeiro que a visita, de historiadores e outros investigadores para a significativa 
história deste Monumento, Património Mundial da UNESCO desde 1983, hoje 
emblema da cidade de Lisboa e de Portugal.  

 
A Torre de Belém foi mandada construir por D. Manuel I como parte integrante 

de um inovador sistema de defesa da Barra do Tejo, delineado por D. João II. Foi 
construída entre 1514 e 1519 pelo arquitecto militar Francisco de Arruda. É hoje 
reconhecida como ícone da cidade de Lisboa e da memória de um tempo em que 
Portugal era a primeira potência comercial e marítima do Ocidente Europeu. 

 
Com o Alto Patrocínio do Senhor Presidente da República nestas Comemorações 

e a partir de Novembro de 2014, em colaboração com a CML, CCB, o Instituto de 
História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, dos CTT- Correios 
de Portugal, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, da EGEAC e de 
outras instituições e empresas que a nós se associem, iremos organizar: 

 
  
2014 

 
28 de Novembro – inauguração da exposição, «a magnífica e formosa torre», no 

exterior, em suportes MUPI sobre a história da Torre e da zona envolvente.  
Apoio CEMUSA e LUSITANIA, Companhia de Seguros SA. 

- Aposição de carimbo comemorativo dos CTT- Correios de Portugal 
- Apresentação pública do programa de um congresso internacional a ter lugar no 

CCB em Outubro de 2015 sob o mote “SPHERA MUNDI – Arte e Cultura no Tempo 
dos Descobrimentos” e início do call for papers -  http://www.spheramundi.com 

 

  

4 de Dezembro - Lançamento de um álbum de autoria do Prof. José Manuel 
Garcia sobre a Torre de Belém.  

Abertura do ciclo “Conversas sobre a Torre de Belém”. 
 

 

 

 

 

 



 
 

2015 

 

Janeiro a Junho - continuação do ciclo “Conversas sobre a Torre de Belém”. 
 
Abril a Junho  

 
- Exposição de pintura, gravuras, memorabilia sobre a Torre de Belém na Sala do 

Antigo Refeitório do Mosteiro dos Jerónimos em colaboração com a CML, Museu da 
Cidade. 

 
Maio a Julho 

 
Concertos no interior da Torre – programa ainda a ser definido. 
 
Junho 

 

- Concertos no exterior da Torre de Belém, em colaboração com a EGEAC, no 
âmbito das “Festas da Cidade”. 

 
- Lançamento de colecção selos pelos CTT alusivos a esta celebração. 
 
Todas estas acções serão acompanhadas de uma programação de animação por 

parte dos Serviços Educativos e Animação Pedagógica. 
 
Encerramento das Celebrações 

- Realização no CCB do congresso internacional “SPHERA MUNDI – Arte e Cultura 
no Tempo dos Descobrimentos” (13, 14 e 15 de Outubro de 2015). 

 


