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EXPOSIÇÃO » Lisboa Story Centre 
 

 
» Fernando José Salgueiro Maia, 25 de abril de 1974.  
Fotografia de Alfredo Cunha. 

 Na madrugada do dia 25 de abril de 1974 uma operação militar que 
ficou conhecida pelo Movimento das Forças Armadas tomava a 
cidade e punha fim a 41 anos de regime autoritário – O Estado 
Novo – dirigido por António de Oliveira Salazar (1933 a 1968) e 
Marcelo Caetano (de 1968 a 1974). 

Duas canções passadas na rádio serviram de senha para o avanço 
dos militares numa ação ofensiva concertada em que foram 
ocupados o Governo Militar de Lisboa, as instalações da rádio e da 
televisão, o aeroporto e os ministérios da praça do Terreiro do 
Paço, em especial o Ministério do Exército. 

Às 5h30 dez viaturas blindadas ocupavam aquela praça com 240 
homens das forças da revolução. As forças inicialmente fiéis ao 
regime foram-se progressivamente juntando ao Movimento. Pelas 
12h30 um conjunto de tropas lideradas pelo Capitão Salgueiro Maia 
já cercava o quartel da Guarda Nacional Republicana, no Largo do 
Carmo, onde Marcelo Caetano se refugiara e se viria a render por 
volta das 18h. Cá fora milhares de pessoas celebravam o fim da 
ditadura. 

 
» Lisboa Story Centre – Sala Lisboa Virtual (piso 1). 
O Lisboa Story Centre é um espaço dedicado à cidade de Lisboa que 
combina memórias 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.  
 
 

A visita é orientada por um audioguia disponível com 9 idiomas:  
português (com versão infantil), castelhano, inglês, francês, italiano, alemão, 
russo, mandarim e japonês. 

 

 
BILHETES PARA GRUPOS (≥10 pessoas)   
Adulto – 5€ 
Sénior (≥65 anos) – 4€ 
Estudante (≥16 anos) – 4€ 
Criança (6 ≥ 15 anos) – 2,5€ 
Criança (≤ 5 anos) – gratuito 
(grupos escolares até secundário)  
. 1 professor por cada 10 alunos – gratuito 

 
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€ 

 
BILHETES LSC + ARCO DA RUA AUGUSTA 
Adulto – 8€    
Sénior (≥65 anos) – 6,5€ 
Estudante (≥ 16 anos) – 6,5€  
Criança (6 ≥ 15 anos) – 4,5€ 
Criança (≤ 5 anos) – gratuito 
Famílias (2 adultos + 2 crianças ≤15 anos) – 24€ 

 

TRANSPORTE GRATUITO PARA GRUPOS ESCOLARES 
Utilize o Transporte Alfacinha (uma iniciativa da Câmara Municipal  

de Lisboa), para grupos do Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico da rede pública. 

OFICINAS » Grupos e famílias 

Delícias de Lisboa  
Decoração de bolachas   
5 ≥ 12 anos  
Duração: 1h |5€ cada part. 

Nau magnete  
Pintura (figura com íman) 
5 ≥ 12 anos 
Duração: 1h | 4,5€ cada part. 

Corvos de Lisboa  
Origami  
7 ≥ 12 anos 
Duração: 1h | 3€ cada part. 

Horário | 11h e às 15h 
Participantes | 12 ≥ 28 participantes  
Oficinas sujeitas a marcação prévia. 

LISBOA STORY CENTRE | Terreiro do Paço, n.º 78 a 81, 1100-148 LISBOA  
Tel.: 21 194 10 27 |Tlm.: 91 644 08 27 | E-mail: servicoeducativo@lisboastorycentre.pt 
Sítio: http://www.lisboastorycentre.pt/  | O edifício prevê acessibilidade para visitantes 
com mobilidade reduzida | Transportes públicos - Metro: Estação do Terreiro do Paço 
(linha azul) | Autocarro: 728, 732, 735, 736, 759, 760, 781, 782 | Elétrico: E15, E25. 
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