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MOTIVAÇÃO 

Museu da Eletricidade 
 

O Museu da Eletricidade assinala-se como a transformação da Central Tejo num espaço 

museológico. 

A Central Tejo, iluminou a cidade de Lisboa durante mais de quatro décadas, quando propriedade da 

CRGE, Companhias Reunidas de Gás e Eletricidade. A partir de 1976, a CRGE passou a integrar a 

EDP que, em 1979, decidiu a transformação da Central Tejo, desativada desde 1972, em Museu da 

Eletricidade. No entanto, só abriu ao público em 1990, passando por um novo período de reabilitação 

ao fim de 10 anos. 

O Museu reabre ao público em 2006, já depois da transferência de propriedade para a Fundação EDP, 

em 2004. 

 
 

Como Centro de cultura, o Museu da Eletricidade apresenta nos seus espaços, o passado, o presente e 

o futuro das Energias, num conceito de Museu de Ciência de base industrial, onde convivem lado a 

lado exposições temáticas e experimentais, com grande diversidade de eventos culturais. 

Está situado na zona de Belém onde existe a maior concentração de monumentos da cidade de Lisboa: 

o Mosteiro dos Jerónimos, o Centro Cultural de Belém, a Torre de Belém, o Padrão dos 

Descobrimentos, o Palácio e Museu da Presidência da República Portuguesa, o Museu dos Coches e a 

Cordoaria Nacional, entre outros. 

 
Museu da Marinha 

 

O Museu da Marinha é um Organismo Cultural da Marinha de Guerra Portuguesa cuja missão é a de 

salvaguardar e divulgar o passado marítimo português, em assuntos militares navais mas também em 

tudo o que se relaciona com os mais diversos aspetos e atividades humanas ligadas ao mar. 

Desde a sua criação, o museu tem vindo a desenvolver um papel primordial de investigação, exposição 

e conservação. 

 
Entre outros serviços, o museu dispõe de uma biblioteca, um arquivo de imagem, um arquivo de 

desenhos e planos, várias oficinas de modelismo, bem como uma loja e uma cafetaria para apoio dos 

visitantes. 



 
OBJECTIVOS  

Proporcionar momentos lúdicos, que enriquecem e fortalecem a interação entre a Associação, 

Associados e respetivos Familiares. 

      
DESTINATÁRIOS  

Todos os Sócios, conjugues, familiares ascendentes e descendentes em primeiro grau de parentesco e 

outros familiares. 

 
PROGRAMA 
 

09H30 – Ponto de Encontro/Recepção: Entrada do Museu da Eletricidade; 

10H00 – Visita ao Museu da Eletricidade; 

12H30 – Almoço oferecido pela TECNICELPA no CCB; 

14H30 – Visita ao Museu da Marinha; 

16H00 – Pasteis de Belém e fim do passeio. 

 

INSCRIÇÃO ON-LINE: Formulário 
 

TAXAS DE INSCRIÇÃO (€) 
 

Sócio Individual * (conjugue, ascend./descend. 1º grau) ……………   20,00€ /pessoa       

Sócio Coletivo *(máximo 2 representantes por sócio) ..……………   20,00€ /pessoa  

Outros familiares .……………………………………………..……   27,00€ /pessoa 
 

* Sócios com as quotas regularizadas. 
 

 As crianças até aos 12 anos estão isentas de pagamento, devendo as idades serem indicadas na 

Ficha de Inscrição; 

 A partir dos 13 anos inclusive, a taxa de inscrição aplicável é igual à de adulto; 

 Almoço oferecido pela TECNICELPA; 

 Entradas para os Museus incluídas no valor da Inscrição. 
 

PRAZOS 

 27 Maio 2013: Após essa data, o custo de inscrição acresce 50% e não haverá direito a 

reembolso de inscrição em caso de desistência; 

 30 Maio 2013: prazo limite para as inscrições. 
 

ORGANIZAÇÃO 

 

TECNICELPA 

Rua Amorim Rosa, N.º 38, 1.º Dt.º, 2300-450 Tomar 

Telf. / Fax+351 249 324 858/Telm. +351 919 373 636 

E-mail: info@tecnicelpa.com 

URL: www.tecnicelpa.com 
 
A TECNICELPA reserva-se o direito de cancelamento do evento, em qualquer data, procedendo 

à devolução do valor das taxas de inscrição já pagas, não havendo direito a qualquer 

compensação adicional. 
 

http://www.tecnicelpa.com/forms/preregisto.php?tit=Lisboa%20Museol%F3gica&lang=PT&par=4

