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ATIVIDADE PARA GRUPOS ESCOLARES » Histórias ao vivo da História
Histórias ao vivo

Iniciativa que investe na performance
teatral e que proporciona aos alunos o encontro e o diálogo
com personagens da história de Lisboa.
Personagens:
* Eu, Tarik, árabe
* Eu, Gil Martins, cruzado
* Médico da Peste
* Luís Vaz de Camões
* Duquesa de Mântua
* Marquês de Pombal
* Frade ou Dominicano
Duração: 30 min.
Preço: 4€ ou
Preço: 3€ (se visitar o LSC)
Público-alvo: 2.º ciclo ao
Público-alvo: secundário
N.º de participantes: ≥ 30
Calendário: janeiro a julho
Com marcação prévia.

Foto: Médico da Peste Negra.
Associação Companhia Livre.

NOTA DO MÊS » Peste Negra
Estima-se que no século XIV a Peste Negra seja responsável pela
morte de 1/3 da população europeia. A doença é causada por uma
bactéria transportada pelas pulgas dos ratos pretos que chegam ao
continente através dos barcos que asseguram o comércio. Alguns
dos sintomas da doença são a febre alta, os vómitos, os delírios, os
bubões e as manchas negras, e a morte poderia acontecer no
espaço de 1 a 5 dias.
Neste cenário evidencia-se a figura do médico da peste que traja
vestes compridas e cobre a cabeça com um chapéu de aba. A face
é tapada por uma máscara de pele. Esta tem lentes de vidro na
zona dos olhos e na área do nariz um prolongamento que se
assemelha à forma do bico de um pássaro.
Estes médicos são sustentados pelas comunidades através de um
pagamento e muito considerados pelo conhecimento gradual que
adquirem sobre a praga.
Em Portugal a peste surge em 1348 e reaparece nos séculos
seguintes, nomeadamente, e de forma muito violenta, em 1569,
afetando em particular alguns bairros de Lisboa. O Rei D. Sebastião
pede que venham à cidade dois médicos espanhóis – Tomás
Álvares e García de Salzedo. Pouco tempo depois estes publicam
uma obra sobre o seu conhecimento acerca da peste –
Recopilaçam das cousas que conuem guardar se no modo
de preseruar à Cidade de Lixboa.

ATIVIDADE PARA GRUPOS ESCOLARES » Teatro Até à Índia
Até à Índia

Vamos recordar a viagem marítima
realizada no século XV até à Índia sob o comando de Vasco
da Gama, durante a qual os navegadores portugueses
viveram muitas peripécias.
Duração: 30 min.
Preço: 4,5€ ou 4€ (se visitar o LSC)
Público-alvo: pré-escolar e 1.º ciclo
Número de participantes: ≥ 30
Calendário: fevereiro e março
Com marcação prévia.
Foto: NTheias – Realizações e Artes Plásticas.

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.
BILHETES PARA GRUPOS (≥10 visitantes) ---- 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
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 (já incluído no
valor do bilhete): português (+ versão
infantil), castelhano, inglês, francês,
italiano, alemão, russo, mandarim e japonês.
BILHETES PARA O 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€

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.

