LISBOA STORY CENTRE» Boletim AGOSTO.2014
EXPOSIÇÃO » Lisboa Story Centre
O Lisboa Story Centre é um espaço dedicado à história da cidade que
combina saber e tecnologia. Ao longo de 60 minutos propõe-se uma
viagem no tempo, percorrendo 20 séculos das memórias de Lisboa, desde
a sua fundação até aos dias de hoje, que se cruzam com as memórias do
nosso país e do mundo.
A exposição recorre a suportes de multimédia e a uma cenografia
envolvente (alusão a espaços, réplicas de embarcações, manequins
trajados à época, iconografia, filmes, sons, cheiros).
BILHETES PARA GRUPOS (≥10 pessoas) ---- LSC
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 ---- LSC
C
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€

A visita é orientada por um audioguia
disponível em 9 idiomas:
português (com versão infantil),
castelhano, inglês, francês, italiano,
alemão, russo, mandarim e japonês
(já incluído no valor do bilhete).

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€

A

APONTAMENTO DO MÊS
A Ribeira das Naus recupera a ligação da cidade
com o rio e o encontro das gentes da capital com
outras vindas de outros lugares. As memórias que
se produzem hoje continuam a ser muitas, mas
diferentes de outrora.
Até setembro a passagem está reservada aos
peões que podem passear pela nova frente
ribeirinha e, em particular, pela praia que ali terá
inclusive havido antes do terramoto de 1755. Os
declives relvados deixam imaginar as rampas de
varadouro que permitiam a volta dos barcos à
água; a Doca Seca, onde desde o século XVII as
embarcações eram reparadas, está também
exposta; e, logo ao lado, estão a Doca da Caldeira
e a praça Terreiro do Paço, cujo acesso se faz
atravessando uma ponte em madeira.
» Ribeira das Naus, Lisboa (agosto, 2014). Foto: LSC/SS.

Oficinas »
Delícias de Lisboa

Corvos de Lisboa

oficina de origami
7 ≥ 12 anos | 3€ | 60 min.

Nau magnete

oficina de pintura figura com íman
4 ≥ 6 anos | 3,5€ | 60 min.
LISBOA STORY CENTRE - Terreiro do Paço, n.º 78 a 81, 1100-148 LISBOA | Tel.: 21 194 10 99; 21 194 10 27
Tlm.: 91 644 08 27 | Fax: 211 153 280 | Horário: das 10h às 20h (última entrada às 19h)
E-mail: servicoeducativo@lisboastorycentre.pt | Site: http://www.lisboastorycentre.pt
O edifício prevê acessibilidade por parte de visitantes com mobilidade reduzida.

Figuras de naus feitas em massa de modelar branca.

oficina de decoração de bolachas
5 ≥ 12 anos | 5€ | 60 min.

