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EXPOSIÇÃO »
No século XIV a extensão da cidade de Lisboa
vai além da muralha moura. Este é o resultado
de uma cidade em crescimento que revela uma
atividade comercial intensa e que atrai, entre outros,
a presença de muitos mercadores.
O prestígio da cidade e as circunstâncias políticas
do país despertam a cobiça estrangeira que
se intensifica por parte dos vizinhos de Castela.
Em 1373, D. Fernando I, cognominado O Formoso
ou O Belo, consciente desta situação manda
construir uma cerca nova e maior, conhecida
atualmente por muralha fernandina.
Núcleo IV – Muralhas da Cidade. Lisboa Story Centre.
A visita é orientada por um audioguia disponível com 9 idiomas:
português (com versão para crianças), castelhano, inglês, francês, italiano,
alemão, russo, mandarim e japonês.

» Traçado das muralhas de Lisboa. Enrique Casanova, 1892. Biblioteca Nacional.

BILHETES PARA GRUPOS (≥10 pessoas)

BILHETES INDIVIDUAIS

BILHETES LSC + ARCO RUA AUGUSTA

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

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 até aos 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€
Público-alvo: 18 anos
N.º de participantes: 6 a 10
Participação: 30€
Calendário: sábados, das 10h às 13h,
de fevereiro a abril. Sessões únicas.
Contactos: lisboaphotoworkshop@gmail.com
Conduzidas por: aria o o Car a o
Sessões em português e inglês.
Temas: Iniciação à fotografia; equipamento
fotográfico (critérios de seleção e utilização);
exposição; velocidade; composição;
luz e narrativas visuais.
Circuitos: Baixa pombalina, Martim Moniz,
Chiado, Príncipe Real e Alfama (adequados
aos grupos e às condições climatéricas).
Sujeito a marcação prévia
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