
 

LISBOA STORY CENTRE» BOLETIM DE MAIO.2015 

TEATRO INFANTIL »  

Cenário e adereços de Afonso Henriques – O Conquistador.  Ntheias – Formas e Bonecos animados. Com marcação prévia. 

NOTA DO MÊS »  
maio de 1147 

HISTÓRIAS AO VIVO»  

Figurino: Cruzado. 
Associação Companhia Livre. 

Em maio de 1147, a pedido do Papa Eugénio III,  
uma armada de 164 barcos com cruzados flamengos, 
escoceses, normandos e germanos parte de Inglaterra 
para reconquistar Edessa (Ásia, atual sul da Turquia  
e norte da Síria). Durante a viagem os cruzados fazem 
escala no Porto, e o então bispo, D. Pedro II Pitões, 
convence-os a participar na reconquista cristã do reino.  
Avisado da vinda dos Cruzados, D. Afonso Henriques, 
depois de ocupar Santarém, avança por terra para  
a cidade de Lisboa, e ali, em junho, vai encontrar  
as forças dos cruzados que entretanto avançam por mar 
até à foz do rio Tejo. Os combates entre cristãos  
e mouros intensificam-se, e só a realização de trincheiras 
junto às muralhas e a construção de uma torre  
de madeira para aceder ao adarve (caminho no topo  
dos muros de uma fortificação) possibilitam o triunfo  
das forças cristãs. A cidade mercantil é tomada  
em outubro desse ano. 

Iniciativa que investe na performance teatral 
e que proporciona aos alunos o encontro  
e o diálogo com personagens da história  
da cidade de Lisboa. 
 
 
 
PERSONAGENS 

* Eu, Tarik, árabe 
* Eu, Gil Martins, cruzado 
* Médico da Peste Negra 
* Luís Vaz de Camões 
* Duquesa de Mântua 
* Marquês de Pombal 
* Corsário 
* Frade ou Dominicano 
 
Com marcação prévia. 

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. 

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. 

Mais informações no site http://www.lisboastorycentre.pt 
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. 

O edifício prevê acessibilidade por parte de visitantes com mobilidade reduzida.  

http://www.lisboastorycentre.pt/
mailto:servicoeducativo@lisboastorycentre.pt

