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Na manhã do dia 1 de Novembro de 1755, a cidade tremeu durante
vários minutos. O terramoto, o tsunami e os incêndios que se seguiram
imprimiram um cenário de destruição total – prédios demolidos, muitas
pessoas mortas e feridas e sobreviventes que procuravam escapar à
fome, à sede e a epidemias que se espalhavam pela cidade.
A situação exigiu medidas imediatas que foram protagonizadas por
Sebastião José de Carvalho e Melo, secretário de Estado de D. José I, que
conduziu firmemente a reconstrução da cidade. Mais tarde é distinguido
com o título de Conde de Oeiras e ainda de Marquês de Pombal.
» Projeto de Eugénio dos Santos e Carlos Mardel para a reconstrução da Baixa de Lisboa.
João Pedro Ribeiro. Litografia colorida, 1947. Museu da Cidade.

Núcleo XV – A visão de Pombal. Criar a cidade moderna.
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.
Tendo como ponto de partida o herói Ulisses, recorda-se os primeiros povos da
Península Ibérica, a tomada de D. Afonso Henriques aos mouros, a cidade como porto
de partida e chegada da descoberta do mundo, o terramoto e o tsunami de 1755 e
outros episódios e personagens que marcam as memórias do país.
A visita é orientada por um audioguia que dispõe de 9 idiomas: português (com versão para crianças), castelhano, inglês, francês, italiano, alemão, russo,
mandarim e japonês.
Bilhetes para grupos (10 ou mais pessoas)
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

Bilhetes individuais
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€

Bilhetes Arco + Lisboa Story Centre
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€

OFICINAS» Grupos e famílias
Animais pela mão
Oficina de pintura de mãos
No século XVI Lisboa transforma-se numa cidade global,
cheia de movimento, cor, cheiros, mercadorias,
gentes e até animais de várias partes do mundo.
Certa vez D. Manuel ordenou que um elefante e um rinoceronte
se confrontassem próximo do Palácio da Ribeira.
Quantas mãos foram necessárias para os separar?
Grupos escolares
Calendário: 2.ª feira a 6.ª feira
novembro e dezembro
Duração: 1h, das 10h às 17h
Público-alvo: 7 ≥ anos
Custo: 4,50€

Famílias
Calendário: sábado
07, 14 e21 de dezembro
Duração: 1h, às 11h30
Público-alvo: 6 ≥ anos
Custo: 10€ (adulto + criança) +
4,50€ por cada participante a mais

Participantes: 6 ≥ 25 (funciona com um número mínimo de participantes
e com marcação prévia).
O Lisboa Story Centre faz parte do programa Passaporte Escolar e Pré-Escolar (CML). Utilize o
transporte Alfacinha gratuito, mediante marcação prévia. Serviço para Escolas do 1.º ciclo do
Ensino Básico da rede pública.
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