
Conhecer os mares
0 Pavilhão

do Conhecimento

dos Mares centrava-se

na relação do homem

com os mares e nesse

âmbito abordava também

os Descobrimentos.
É hoje em dia o museu

interatlvo Pavilhão

do Conhecimento -
- Ciência Viva. Recebe em

média 850 visitantes/dia

A mascote
A estátua do Gil

(homenagem a Gll Eanes)

foi transferida para o lado

Norte. Mas no ano

passado vândalos .

atlraram-na ao cháo

E também se via o futuro
0 Pavilhão do Futuro tinha como maior atratlvo

um filme 3D e uma descida ao fundo dos

oceanos por uma passadeira em espiral. Acabou

demolido e deu lugar ao Casino de Lisboa

Realidade Virtual
Era o único pavilhão onde se

pagava à entrada (800 escudos)

mas as filas para entrar chegavam

a ter quatro horas de espera.
Acabou demolido e é hoje local

de escritórios

O teatro
0 Teatro de Camões ficou ao lado

do emblemático Jardim da Água.

Depois de ampliado, a gestão

do espaço ficou a cargo em 2003
da Companhia Nacional de Bailado

Oceanos na Doca dos Olivais

Quando foi construído era o maior da Europa.

Durante a Expo'9B, o Oceanárío foi visitado

por mais de três milhões de pessoas. Em

2015 foi eoneessionado por 30 anos. Um ano

depois atingiu os 20 milhões de visitantes

Teleférico
Foi o único equipamento

que se pagou durante

a exposição. Desde que

começou a funcionar

|á transportou 10 milhões

de pessoas



que celebrava os 500 anos dos Descobrimentos - ideia surgida dez anos antes
Moura -, ainda se davam os últimos retoques nas obras iniciadas em 1993

Pavilhão de Portugal
0 loónico projeto de Slza Vieira abrigava

a representação nacional na exposição e andou

em bolandas sem se saber o que fazer oom ele.

Em 2015 foi entregue â Universidade de Lisboa

Gare do Oriente
Abriu três dias antes da exposição e era

servida pelo metro que ali finalmente chegava.

No ano seguinte, è sua frente nasceu o Centro

,
Comercial Vasco da Gama

Macau aqui tão perto
Entre todos é um dos pavilhões mais marcantes, cuja
fachada era a réplica da igreja de São Paulo. Ainda

operou alguns meses depois do fim da Expo'9B.

4.estrutura acabou no Parque da Cidade em Loures

Dias e noites
de música
Ex-líbrls da exposição,

pela Praça Sony

passaram Inúmeros

concertos.

Antes de ser

desmantelado ainda

serviu para a emissão

doEuro2oo4

11 milhões
de visitantes
(200 mil no último dia)

79% portugueses
21% estrangeiros

146 países
oficiais

126 pavilhões

224 módulos
expositlvos

808 espetáculos
ao ar livre

2 763 750 mapas
do recinto distribuídos

1982 589 pedidos
de informação

24 699 participações
de objetos perdidos
dos quais 11 884 foram

encontrados

6000 toneladas
de resíduos produzidas
durante a exposição
45 toneladas/dia

Recorde
de entradas
a 30 de
setembro
de 1998

Pavilhão da Utopia
0 pavilhão que parecia uma nave espacial,

palco do espetáculo 'Oceanos e Utopias', foi

convertido em sala de espetáculos, o Altice

Arena que foi o palco do Festival da Eurovisão

Os Jardins do médico
Em 2015, 200 mil euros

serviram para recuperar
os passadiços do Jardim

Garcia de Orta. Em 1998

ficavam ao lado da Âr ea

Internacional Norte

A torre mais alta de Portugal
Na Torre Vasco da Gama, com 140 metros de

altura, funcionou um restaurante de luxo. Desde

2012 é um hotel de luxo


