LISBOA STORY CENTRE» Boletim JULHO.2013
EXPOSIÇÃO»
O Lisboa Story Centre é um espaço dedicado à cidade de Lisboa que combina conhecimento e
tecnologia. Ao longo de 60 minutos propõe-se uma viagem no tempo, percorrendo 20 séculos de
história da capital, desde a sua fundação até aos dias de hoje.
Tendo como ponto de partida o herói Ulisses, recorda-se os primeiros povos da Península Ibérica, a
tomada de D. Afonso Henriques aos mouros, a cidade como porto de partida e chegada da
descoberta do mundo, o terramoto e o tsunami de 1755 e outros episódios e personagens que
marcam as memórias do país.
A visita é orientada por um audioguia que dispõe de 9 idiomas: português (com versão para crianças),
castelhano, inglês, francês, italiano, alemão, russo, mandarim e japonês.

Núcleo XVI – Reconstruir a cidade. Lisboa Story Centre.
Segmento de estrutura gaiola.

Bilhetes para grupos (10 ou mais pessoas)
Adulto - 5€
Sénior (≥65 anos) – 4€
Estudante (≥16 anos) – 4€
Criança (6 ≥ 15 anos) – 2,5€
Criança (até 5 anos) – gratuito
(para grupos escolares)
. 1 professor por cada 10 alunos - gratuita;
. 2 ou mais professores por cada 10 alunos – 3,5€ cada

Bilhetes individuais
Adulto – 7€
Sénior (≥ 65 anos) – 5€
Estudante (≥ 16 anos) – 5€
Criança (6 ≥ 15 anos) – 3€
Criança (≤ 5 anos) – gratuito
Famílias (2 adultos + 2 crianças ≤15 anos) – 18€

OFICINAS» Grupos e famílias
Lisboa tem um castelo

Nau magnete

Oficina de colagem (papel e cartão)

Oficina de pintura (figura com íman)

4 ≥ 6 anos

4 ≥ 6 anos

O castelo de São Jorge é uma fortificação muito
antiga. Os romanos, os visigodos e,
principalmente, os muçulmanos foram os
responsáveis pela sua construção e crescimento.
Símbolo do poder e lugar de grandes planos
militares, é conquistado em 1147 pelo primeiro
rei de Portugal – D. Afonso Henriques – e
considerada residência real até ao século XVI.

Lisboa era o ponto de partida para a
descoberta do mundo. Na Ribeira das
Naus (Arsenal Real da Marinha)
ganhavam forma e altura as naus que
levavam os portugueses a novas e
diferentes terras e gentes.

Grupos
Duração: 40 min.
Calendário: 2.ª a 6.ª feira
Horário: 10h30 e às 14h30
Preço: 3,5€ cada participante

Grupos
Duração: 30 min.
Calendário: 2.ª a 6.ª feira
Horário: 10h30 e às 14h30
Preço: 3,5€ cada participante

Núcleo V – Cidade Cosmopolita. Lisboa Story Centre.

Animais pela mão

Corvos de Lisboa

E a passarola voou mesmo

Oficina de pintura de mãos

Oficina de origami

Oficina de pintura, recorte e colagem

6 ≥ 12 anos ou famílias

7 ≥ 12 anos ou famílias

6 ≥ 12 anos

Certa vez D. Manuel ordenou que um elefante
e um rinoceronte se confrontassem próximo
do Palácio da Ribeira. Quantas mãos foram
necessárias para os separar? E que outros
animais exóticos chegaram a Lisboa?
Grupos
Duração: 1h
Calendário: 2.ª a 6.ª feira
Horário: 11h e às 15h
Preço: 4,5 € cada participante
Famílias
Calendário: 06, 13, 20 e 27 (sábado)
Horário: 11h30
Duração: 1h30
Preço: 10€ (criança + adulto) + 4,5€ por cada
participante a mais

A história das armas da cidade de Lisboa
inspira os nossos origamis, barcos e corvos
feitos através da arte da dobragem de
papel.
Grupos
Duração: 1h30
Calendário: 2.ª a 6.ª feira
Horário: 11h e às 15h
Preço: 3 € cada participante

No início do século XVIII, o padre jesuíta Bartolomeu de
Gusmão fez voar um engenho que viria a ser chamado de
Passarola. Levantou voo no Castelo de São Jorge e
aterrou no Terreiro do Paço.
Vem ouvir os pormenores desta história, e regista o
acontecimento num quadro, onde barcos, objectos
voadores e outras figuras se movem.

Famílias
Calendário: 06, 13, 20 e 27 (sábado)
Horário: 15h
Duração: 1h30
Preço: 6,5€ (criança + adulto) + 3€ por cada
participante a mais

O Lisboa Story Centre faz parte do programa Passaporte Escolar e
Pré-Escolar (CML). Utilize o transporte Alfacinha gratuito,
mediante marcação prévia. Serviço para Escolas do 1.º ciclo do
Ensino Básico da rede pública, disponível à 2.ª e 5.ª feira.

O Lisboa Story Centre organiza
festas de aniversário e prevê
a cedência de espaços.
Peça-nos informações.

Grupos
Duração: 2h
Calendário: 2.ª a 6.ª feira
Horário: 15h
Preço: 5€ cada participante

As oficinas funcionam com 10 ≥ 22 participantes e
estão sujeitas a marcação prévia.

LISBOA STORY CENTRE
Terreiro do Paço, n.º 78 a 81, 1100-148 LISBOA
21 194 10 27; 91 644 08 27
servicoeducativo@lisboastorycentre.pt
HORÁRIO
Aberto 7 dias por semana,
entre as 10h e as 20h (última entrada às 19h).
O edifício prevê a circulação
de visitantes com mobilidade reduzida.

