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De 23 de abril a 1 de maio no Campo Pequeno

MEO Fan Event traz a Lisboa Titanic de 7 metros em peças
LEGO®




Modelo do famoso transatlântico demorou 3 meses a construir com 220 mil peças LEGO®;
MEO Fan Event associa-se a angariação de fundos para quadro “Adoração dos Magos” de
Domingos Sequeira;
Maior exposição ibérica de construções, gaming, brinquedos e modelismo espera bater
recorde de 40 mil visitantes de 2015.

A edição 2016 do MEO Fan Event arranca já a 23 de abril e as novidades são de monta. Este ano a MEO traz
ao Campo Pequeno a maior réplica mundial do famoso transatlântico Titanic, feita totalmente em peças
LEGO®, numa escala 1:40. O centro da exposição terá em exibição esta construção de 7 metros de
comprimento por 1 metro de largura e 1,5 metros de altura, que será uma das principais atrações para os
milhares de visitantes esperados.
Com um total de 220 mil peças LEGO®, o navio Titanic levou 3 meses a ser construído por quatro
especialistas, sob a supervisão do artista profissional de LEGO® Ed Diment, da Bright Bricks, empresa
criadora de várias obras de referência neste sistema de construções. Ed e sua equipa utilizaram os planos e
plantas originais do transatlântico de forma a replicar o mais fielmente o navio, que hoje (15 de abril)
comemora precisamente 104 anos passados sobre o seu trágico naufrágio.
Mas são muitos os pontos de interesse do evento este ano. Associando-se à campanha de “crowdfunding”
que o Museu Nacional de Arte Antiga lançou para adquirir a obra “Adoração dos Magos” de Domingos
Sequeira, a MEO e a organização do MEO Fan Event juntam-se a este projeto de envolvimento social e
cultural desenvolvendo uma ação de sensibilização e angariação de fundos de forma original e dentro da
temática do próprio evento – as construções.
Todos os visitantes serão convidados a participar no patrocínio desta obra-prima da pintura nacional,
mediante uma contribuição de 0,50€. Esta pequena ajuda permitirá ao visitante colocar duas peças LEGO®
num painel onde, peça a peça, será construído um pormenor central da obra original.
O mosaico será elaborado ao longo do evento por todos os que se queiram associar a esta causa, sendo a
totalidade do dinheiro angariado entregue diretamente ao Museu Nacional de Arte Antiga para patrocinar a
aquisição desta peça fundamental do património nacional. O Mosaico completo em LEGO®, que contará com
cerca de 20 mil peças e uma dimensão aproximada de 138x138cm, será também oferecido pela MEO ao
MNAA.
Outras atrações a serem apresentadas aos mais de 40 mil visitantes esperados durante a semana do MEO
Fan Event passam por temas tão diversos como milhares de construções distribuídas pelos mais
espetaculares cenários, bonecas exclusivas como as Barbie criadas pelo “The Doll Stylist”, brinquedos
históricos “Hotwheels”, ou ainda 70 mil peças Mega Bloks para as crianças darem largas à imaginação.
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A MEO enquanto patrocinadora principal do evento terá um espaço interativo MEO Jogos e MEO Kids, com
jogos e animações para todas as idades. No espaço destinado ao mundo dos videojogos e do
entretenimento, poderão ser experimentados no MEO Jogos títulos como o The LEGO® Movie, Tomb Rider,
Cars 2, Super Street Fighter IV ou Moto GP15.
Serão ainda desenvolvidas interações com vários convidados, incluindo o lançamento de um desafio a
colecionadores e fãs para apresentarem as suas peças durante esta exposição.
O MEO Fan Event realiza-se no Campo Pequeno de 23 de abril a 1 de maio entre as 11h00 e as 19h00 com
entrada gratuita para crianças até aos 3 anos, dos 4 aos 10 anos, os bilhetes têm um custo de 5€ e, a partir
dos 11 anos, o preço é de 6€.
Os clientes MEO poderão usufruir de condições especiais na aquisição de entradas na bilheteira do Campo
Pequeno: durante a semana, na compra de um bilhete adulto, oferta de dois bilhetes de criança (com menos
de 10 anos) e na compra de três bilhetes, oferta do quarto (adulto ou criança). Nos fins-de-semana e
feriados, a compra de um bilhete adulto dará direito a um bilhete criança gratuito nas mesmas condições.
Para terem acesso a estas vantagens bastará apresentar o mostrador do telemóvel com o nome do operador
ou uma fatura MEO.

