
NAVEGUE 

PELA 
HISTÓRIA

BELFAST, CIDADE EM 
EXPANSÃO
Explore as indústrias em expansão de Belfast 
e veja por que razão o Titanic foi construído 
nesta próspera cidade. Comunique através do 
dispositivo Marconi, tal como aquele utilizado 
no Titanic e presencie a conversa entre James,    
o mordomo, e o seu colega.

Artefactos

• Parafernália original de Gallaher’s, 
Mitchell’s & Ross’s

• Declaração de alteração do nome do 
estaleiro  

• Acordo de Parceria para a Empresa de 
Engenharia e Construção de Queen’s Island

O ESTALEIRO
Explore as plantas do Titanic e teste as suas 
capacidades no piso interativo. Veja a escala do 
Pórtico Arrol e imagine como seria trabalhar a 
essas alturas. Apanhe o elevador para o 4º Piso 
para sentir o calor do aço e ouvir as rebitadeiras 
a trabalhar no Estaleiro (possivelmente 
encontrará filas de espera).

Artefactos

• Relógio de ponto dos Escritórios de 
Desenhos de Harland & Wolff 

• Portões originais Harland & Wolff do 
século XIX

• Caderno de encargos com pormenores 
sobre o salário de Thomas Andrews

A EMBARCAÇÃO
Imagine que está no dia 31 de maio de 1911, às 
12h13, no local onde foi construído o Titanic. 
Sinta a atmosfera e respire fundo enquanto 
o Titanic embarca. Imagine a embarcação 
histórica e atraque numa era já passada, 
através do modelo 3D e da planta.

Artefactos

• Um bilhete para a embarcação oficial 
do RMS Titanic na quarta-feira, 31 de 
maio de 1911

• Rebite gravado e perfurado

• Horário dos trabalhadores do estaleiro

• Relógio de bolso dourado do Lorde Pirrie

AS INSTALAÇÕES
Explore o navio desde a sala da caldeira até 
à escadaria e até à ponte na excursão 3D. 
Conheça as instalações dos passageiros do 
Titanic. Descubra as cabines, os tecidos, a louça 
e aprecie a música da banda de Wallace Hartley 
tal como os passageiros teriam apreciado.

Artefactos

• Brochura promocional da White Star 
Line para o Olympic e o Titanic

• Porcelana chinesa da White Star Line

Proibido fotografar 
com flash

Proibido
filmar

Proibido comer
ou beber

A VIAGEM INAUGURAL
Siga a rota do Titanic, conheça alguns dos 
personagens do navio e veja como era a vida a 
bordo através das imagens do Padre Browne. 
Caminhe pelo convés e segure o corrimão para 
sentir as vibrações do navio durante a travessia 
do Atlântico. Conheça o nosso Comissário de 
bordo de Primeira Classe a preparar-se para o 
seu próximo serviço no elegante Palm Court Cafe.

Artefactos

• Carta do Doutor Simpson

• Carta da família Hart

• Menu da Primeira Classe

O AFUNDAMENTO
Vá até as 23h40 do dia 14 de abril de 1912, quando 
o Titanic atingiu tragicamente o iceberg. Sinta a 
atmosfera mudar conforme a escuridão cai. Ouça 
os sobreviventes contarem suas histórias e ‘leia 
tudo sobre isso’ na mídia mundial. Investigue se 
você tem algum link para a história do Titanic 
através dos bancos de dados de passageiros, 
antes de seguir os nomes daqueles que 
sobreviveram e que foram perdidos até o nível 3.

T I T A N I C B E L F A S T. C O M

NUNCA MAIS
Explore a reação em cadeia dos eventos que 
causaram o naufrágio do Titanic e as medidas 
tomadas para evitar que uma tragédia como 
essa aconteça novamente. Mergulhe nos 
depoimentos de testemunhas das investigações 
britânicas e americanas e obtenha uma visão 
em primeira mão do que aconteceu a bordo do 
Titanic naquela noite trágica.

Artefactos

• Chaves da caixa binocular

A MISSÃO DE BALLARD
Passe pelo vazio, o período de anos em que o 
navio estava desaparecido. Siga a busca do Dr. 
Ballard para realizar seu sonho de descobrir os 
destroços do Titanic, uma ambição que levou a 
uma das maiores descobertas de nosso tempo. 
Sinta a emoção das comemorações que logo dão 
lugar ao silêncio.

O NAVIO DOS SONHOS
Faça uma jornada reflexiva sobre as esperanças 
e sonhos das pessoas impactadas pelo famoso 
navio. Veja todo o cenário e a peça central do 
modelo em escala do navio se transformar a 
cada sonho. Desça a escada até o nível 2 para 
se aproximar da história, pois as histórias não 
contadas dos passageiros ganham vida com 
uma coleção de artefatos originais do Titanic. 
Continuar para o Nível 1.

Artefactos

• Plano de Acomodação em Primeira 
Classe

• Fotografias originais em placa de vidro 
do lançamento do RMS Titanic

• Espreguiçadeira Titanic

• Fotografia de Malcolm Johnson, relógio 
de bolso e ingresso do manifesto

• Violino e cartas pessoais de Wallace 
Hartley

• Casaco de pele de carneiro, perten-
cente a Mabel Bennett

• Bengala, pertencente a Ella White

• Frasco Prateado, pertencente a Helen 
Churchill Candee

• Carta do reverendo Harper

O LEGADO DURADOURO
Entre nos tempos modernos para ver como 
o significado da história do Titanic impactou 
Belfast e capturou a imaginação do mundo 
através do cinema, teatro e literatura. Teste 
seus conhecimentos sobre o Titanic por meio de 
um questionário interativo e faça uma pose para 
capturar seu momento fotográfico de Jack e 
Rose na proa do navio. Saia pelo Nível 1.

Artefactos

• Colete salva-vidas original


