
Visita de estudo ao Padrão dos Descobrimentos, ao Centro Cultural de Belém e à 
Torre de Belém 

 

No dia 10/01/2019, os alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Organização de 
Eventos e de Marketing (11º TE e 12º TM, respetivamente) realizaram uma visita de 
estudo guiada ao Padrão dos Descobrimentos, ao Centro Cultural de Belém e à Torre 
de Belém, no âmbito das disciplinas de Área de Integração e de Marketing. 

O Padrão dos Descobrimentos serviu como ex-líbris da Exposição do Mundo 
Português, que se realizou em Lisboa, em 1940, a fim de comemorar os oito séculos 
do nascimento de Portugal, bem como os três séculos de Restauração da 
Independência Portuguesa, em 1640. A planificação da obra ficou a cargo do 
arquiteto Cottinelli Telmo, tendo sido esculpida por Leopoldo de Almeida. A 
estrutura original do monumento foi provisória, tendo sido desmontada em 1958 e 
substituída por uma nova de betão e de pedra.  

O Padrão dos Descobrimentos é composto por esculturas de 33 figuras dos 
Descobrimentos Portugueses. No interior, um elevador conduz a um miradouro que 
nos dá uma visão panorâmica sobre Belém e o rio Tejo. O terreiro onde o monumento 
se encontra implantado é uma calçada típica portuguesa, decorada com uma rosa-
dos-ventos e um planisfério em mármore rosa, onde se encontram assinaladas as 
rotas e as datas dos Descobrimentos Portugueses. A obra tem a configuração de uma 
caravela. A porta de entrada contém uma espada decorada com a cruz da ordem de 
Avis, como símbolo da força das armas e da fé cristã. 

O Centro Cultural de Belém situa-se na praça do Império, em Belém. Foi concebido 
para acolher a sede da presidência portuguesa da União Europeia, em 1992. 
Posteriormente, passou a desenvolver atividades culturais. 

A Torre de Belém foi construída na margem do rio Tejo, em 1520, no reinado de D. 
Manuel I, para defesa da barra de Lisboa. Aí observamos a torre de menagem 
medieval e o baluarte moderno, que permitia tiros de maior alcance. Em 1983, foi 
classificada pela UNESCO como “Património Cultural de toda a Humanidade”.  



 

 



 

 

 



 

 

 


