
“ESCOLA DO HARD ROCK“
Um novo projeto educativo dirigido a escolas com o objetivo de 

aumentar a sensibilização de aspectos ligados à sua identidade. Uma 
viagem educacional multidisciplinar cheia de curiosidades e surpresas 

onde haverá conteúdos relacionados com música, história e valores 
éticos da marca.



HARD ROCK CAFE LISBOA 
APRESENTA “ESCOLA DO HARD ROCK”

Desde o seu início, o Hard Rock Cafe tem um 
vínculo muito estreito com o mundo da música, 
bem como com vários artistas internacionais que 
fizeram doações pessoais de peças originais de 
memorabilia, tornando cada um dos seus 
restaurantes um verdadeiro museu.

Além de sua história como restaurante, está cheio 
de histórias únicas e, mais importante, o trabalho 
filantrópico e o forte compromisso com a 
sociedade, através dos quatro valores "Love All 
Serve All", "All is One", "Take Time to be Kind" e 
"Save the Planet". Através deles, o Hard Rock 
desenvolve várias atividades anuais, como ajudar 
a limpar o meio ambiente, angariar fundos para 
pesquisa de doenças como cancro ou Sida, ou 
apoiar vários projetos da Fundação Vincente 
Ferrer, a fim de fornecer recursos às sociedades 
subdesenvolvidas na Índia. O programa foi 
concebido para ser totalmente compatível com os 
tópicos ensinados numa sala de aula. Ensinar 
valores éticos aos alunos enquanto eles se 
divertem.

A Escola do Hard Rock decorre no famoso 
restaurante localizado na Avenida da Liberdade. É 
direcionada aos alunos de todos os níveis de 
ensino. A aula pode ser dada em português ou 
inglês.

Cada aula,dada no caloroso ambiente do Hard 
Rock Cafe Lisboa, é uma viagem interativa de 
aproximadamente 2 horas. A aula inclui histórias, 
curiosidades acerca das estrelas de rock, videos 
de música, competições e acabará com uma 
autêntica refeição de estrela de rock!

Durante a primeira parte da aula os alunos terão 
oportunidade de aprender a fascinante história 
do Hard Rock Internacional. Desde o primeiro 
cafe que era um ponto de encontro para 
inúmeras estrelas de rock, como Eric Clapton, 
Pete Townshend (The Who), Rolling Stones, The 
Beatles, etc., até se ter tornado um museu de 
música com mais de 72.000 peças de memorabilia 
espalhada pelo mundo fora.

Durante a segunda parte da aula o Hard Rock Cafe 
Lisboa oferece a cada grupo a oportunidade de 
aprender acerca da história do rock, explicando a 
evolução da música nos últimos 60 anos, com 
artistas como Elvis Presley, Jimi Hendrix, Queen, 
Madonna, etc. Também serão mencionados 
eventos sócio-politicos que influenciaram a 
música e serviram de veículo para uma 
mensagem, demonstrando sempre a forma como 
a música une culturas, raças e religiões.

Depois da aulas, serão organizadas actividades 
com prémios para os vencedores.

O programa “Escola do Hard Rock” para 
2017/2018 está disponível de Setembro a 
Dezembro de 2017 e de Janeiro a Junho de 2018. 
As aulas estão disponíveis de segunda a sexta 
feira, das 10h00 às 12h00 no Hard Rock Cafe 
Lisboa, mediante disponibilidade. 
A aula termina com um almoço de Rock Star, 
onde poderão escolher entre as diversas opções 
abaixo:

(Todos os hamburgueres são servidos com 
batatas. O menu incluí uma bebida: refrigerante 
ou água)

• HARD ROCK BURGER 

• HARD ROCK CHEESEBURGER

• VEGGIE BURGER

• HONEY MUSTARD CHICKEN SANDWICH 

• CHEF´S SALAD

No valor do menu está incluída a aula.



Para mais informações
Entre em contacto com o nosso departamento de Sales & Marketing

Segunda a Sexta-Feira das 10h00-19h00 
+351 213 245 280

Ou através de E-mail
lisbon_salesandmarketing@hardrock.com

Hard Rock Cafe Lisboa | Av. da Liberdade nº 2, 1250-144, Lisboa Telefone: +351 21 3245280 


