LISBOA STORY CENTRE» Boletim AGOSTO.2013
ARCO DA RUA AUGUSTA »
O Arco da Rua Augusta é o novo monumento visitável que proporciona o acesso a um
miradouro que oferece uma panorâmica de 360º sobre a cidade. A emblemática
praça do Terreiro do Paço, a Baixa Pombalina, a Sé, o Castelo de São Jorge e o rio Tejo
são alguns dos pontos emblemáticos avistados do topo do edifício.
Na parte superior é possível observar as esculturas de Célestin Anatole Calmels –
Glória, coroando o Génio e o Valor; num plano inferior, as esculturas de Vítor Bastos,
que representam as personalidades históricas Viriato, Vasco da Gama e Marquês de
Pombal e Nuno Álvares Pereira. No interior, na Sala do Relógio, os visitantes podem
ainda conhecer a história deste arco triunfal, desde o início da sua construção, após o
terramoto de 1755, até à sua conclusão, em 1875.
Bilhete individual para visitar o Arco + Lisboa Story Centre
(adquirido no Arco ou no Lisboa Story Centre):
Adulto – 8 €
Sénior (≥65 anos) / Estudante ≥ 16 anos – 6,5 €
Criança (6 ≥ 15 anos) – 4,5 €
Criança (≤ 5 anos) – gratuito
Famílias (2 adultos + 2 crianças até aos 15 anos) – 24 €
Valor do bilhete individual para visitar o Arco
(adquirido no Arco):
≥ 6 anos, adultos e séniores – 2,50 €
Criança (≤ 5 anos) – gratuito
Horário: todos os dias, das 09 às 19h.

LISBOA STORY CENTRE »
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.

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

Núcleo VII – Além do Horizonte.
Foto: Liete.

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

Duração: 40 min. | Preço: 3,5€ cada participante

Duração: 30 min. | Preço: 3,5€ cada participante

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

Duração: 1h | Preço: 4,5 € cada participante
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
Siga-nos no
HORÁRIO: Aberto 7 dias por semana,
entre as 10h e as 20h (última entrada às 19h).
O edifício do LSC prevê a circulação de visitantes
com mobilidade reduzida.

Duração: 1h30 | Preço: 3 € cada participante

VISITE O SITE
DO LISBOA STORY CENTRE
http://www.lisboastorycentre.pt/

Calendário: 2.ª a 6.ª feira | Horário: manhã ou tarde
As oficinas funcionam com 10 ≥ 22 participantes
e estão sujeitas a marcação prévia.

Duração: 2h | Preço: 5€ cada participante

