LISBOA STORY CENTRE» Boletim FEVEREIRO.2014
EXPOSIÇÃO» Lisboa Story Centre
Ofiússa, a deusa serpente, perdeu-se de amores por Ulisses –
herói grego, marinheiro e rei da ilha de Ítaca. Porém, este,
mesmo após longos anos de ausência, permanece fiel ao
desejo de voltar para a sua mulher Penélope, seu filho
Telémaco e para o seu reino.
Irada, a deusa serpente agita a terra, e do abalo da desilusão
erguem-se as colinas que reconhecemos a Lisboa.
Núcleo II – Origens Míticas. 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.
A visita é orientada por um audioguia disponível com 9 idiomas: português (com
versão infantil), castelhano, inglês, francês, italiano, alemão, russo, mandarim e
japonês.
» Ulisses resiste às Sereias (Odisseia, XII, 160-200). Mosaico Romano
(parcial), Dougga, Tunísia, séc. III d.C.. Museu do Bardo (Tunísia).

BILHETES PARA GRUPOS (≥10 pessoas)

BILHETES INDIVIDUAIS

BILHETES LSC + ARCO DA RUA AUGUSTA

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

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€

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»

Corvos de Lisboa »

Animais pela mão »

Nau magnete »

Oficina de origami

Oficina de pintura de mãos

Oficina de pintura (figura com íman)

7 ≥ 12 anos | 3€

6 ≥ 12 anos | 4,5€

4 ≥ 6 anos | 3,5€

Lisboa Photo Workshop »
Oficina de fotografia
≥ 18 anos | 30€

N.º de participantes: 6 a 10
Calendário: sábados, das 10h às 13h, de fevereiro a abril.
Sessões únicas. Sujeito a marcação prévia.
Contactos: lisboaphotoworkshop@gmail.com
Conduzidas por: aria o o Car a o
Sessões em português e inglês.
Temas: Iniciação à fotografia; equipamento fotográfico;
exposição; velocidade; composição; luz e narrativas visuais.
Circuitos: Baixa pombalina, Martim Moniz, Chiado, Príncipe Real
e Alfama.
Local: LSC + cidade de lisboa.
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O edifício prevê acessibilidade por parte de visitantes com mobilidade reduzida.

