Mais de 5000 pessoas já visitaram a exposição Lisboa 1415 Ceuta
Mais de 5000 pessoas já visitaram a exposição evocativa dos 600 anos da chegada dos portugueses
a Ceuta: Lisboa 1415 Ceuta. Até 27 de fevereiro ainda poderá visitar na galeria dos Paços do
Concelho em Lisboa, a exposição que conta a história destas duas cidades.
No âmbito desta iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Lisboa, da Ciudad Autónoma de Ceuta
e da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, irão ainda decorrer
duas conferências e visitas guiadas.
No dia 17 de fevereiro, pelas 18h00, terá lugar na Sala do Arquivo dos Paços do Concelho, a
conferência do Doutor Carlos Caetano, “A ribeira de Lisboa e a expansão portuguesa” e no dia 25
de fevereiro, no mesmo local e hora, a conferência do Doutor Nuno Senos, “O Paço da Ribeira”.
Ainda estão abertas as inscrições para a visita guiada pelos comissários que irá decorrer no dia 20
de fevereiro, às 15h00. É também possível agendar outras visitas junto do serviço educativo do
Arquivo Municipal de Lisboa. Todas as visitas estão sujeitas a marcação prévia através do telefone
218844060 ou do e-mail arquivomunicipal.servicoeducativo@cm-lisboa.pt.
Atendendo ao significado que a chegada dos portugueses a Ceuta encerra em si mesmo, marcando o
início da Expansão Europeia no Mundo, 1415 é um marco à escala planetária e global, pois inicia o
processo plurisecular, rico e complexo, de encontros entre culturas. Comemorar o seu 6º Centenário
é, portanto, assinalar o contributo que as duas cidades dos dois distintos continentes tiveram para a
construção da mundivisão contemporânea, de dimensão planetária.
A partir de documentos de arquivo, coleções de arte e, sobretudo, da investigação arqueológica, esta
exposição reconstrói esta história de duas cidades que se reencontram de novo, e foca temáticas que
passam pelo legado, urbanismo, comércio, quotidiano e a defesa entre outros.
Esta exposição está aberta ao público de 2.ª a 6.ª feira das 10h00 às 17h30 e aos sábados das 13h00
às 18h00.
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