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EXPOSIÇÃO EXHIBITION » Lisboa Story Centre

O Lisboa Story Centre é uma exposição que percorre 20
séculos da história da cidade através de ambientes cénicos
envolventes, com elementos multimédia e interativos.
Depois do herói Ulisses, a exposição recorda os povos que
passaram pela Península Ibérica, as muralhas moura e
fernandina, a cidade e o rio Tejo como pontos de partida e de
chegada da descoberta do mundo, a Passarola e outras
notadas invenções e construções, a Santa Inquisição, o
terramoto de 1755, o ilustre Marquês de Pombal, o Terreiro
do Paço como praça primordial e outros lugares, episódios e
personagens que marcam as memórias do país e do mundo.

O Lisboa Story Centre vai estar na FEAL - 9 junho
The Lisboa Story Centre will be in the FEAL – June 9

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.

The Lisbon Story Centre is an exhibition that covers 20
centuries of history of the city through surrounding scenic
environments with multimedia and interactive elements.
After the hero Ulysses, the exhibition reminds the
civilizations that passed through the Iberian Peninsula, the
Moorish and Fernandina walls, the city and the Tagus River
as a starting point and destination of the world's discovery,
the Passarola and other noted inventions and
constructions, the Holy Inquisition, the 1755 earthquake,
the illustrious Marquis of Pombal, Terreiro do Paço as a
prime square and other places, episodes and characters
that marked the memories of the country and the world.
The visit is guided by an audio guide (already included in the ticket
price) available in 9 languages: Portuguese (with a version for
children), Spanish, English, French, Italian, German, Russian,
Mandarin and Japanese.

+ ATIVIDADES + activities

Figurino: mouro, sec. VIII. Foto: Companhia Livre. Costumes: moor, century VIII. Photo: Companhia Livre.
LISBOA STORY CENTRE | Terreiro do Paço, n.º 78 a 81, 1100-148 LISBOA
Tel.: 21 099 85 97, 21 194 10 27 | Tlm.: 91 644 08 27 | Fax: 211 153 280
Horário: das 10h às 20h (última entrada às 19h) Schedule: from 10h to 20h (last admission at 19h)
E-mail: servicoeducativo@lisboastorycentre.pt
Mais informações More informations: http://www.lisboastorycentre.pt
O edifício prevê acessibilidade por parte de visitantes com mobilidade reduzida.
The building provides accessibility for visitors with limited mobility.

