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ATIVIDADE PARA GRUPOS ESCOLARES » Histórias ao vivo da História 
 

 

Iniciativa que investe na performance teatral, 
proporcionando aos alunos o encontro ao 
vivo e o diálogo com personagens que 
protagonizam capítulos da história da cidade 
de Lisboa. As figuras testemunham na 
primeira pessoa os hábitos e as escolhas que 
tomaram e que influenciaram o percurso da 
cidade e do país. 

 

Personagens:  

Eu, Tarik  -  Eu, Gil Martins, cruzado  

Duquesa de Mântua  -  Frade ou Dominicano 

Sebastião José de Carvalho e Melo. 
 

 

 » Figurino: Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras  
e Marquês de Pombal. Foto: Associação Companhia Livre. 

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 
(alusão a espaços, réplicas de embarcações, manequins trajados à época, 
iconografia, filmes, sons, cheiros). 

 

 
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 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                     C                              
 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 PARA O LSC + ARCO DA RUA AUGUSTA         A 
 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€ 

APONTAMENTO DO MÊS 

No dia 1 de novembro de 1755, a cidade de Lisboa é fortemente 
abalada por um terramoto. Logo a seguir é novamente devastada 
por uma onda gigante que invade o Terreiro do Paço e depois por 
incêndios que deflagram durante vários dias.  
Entre as frentes de trabalho que envolvem o planeamento da nova 
cidade, o Marquês do Pombal manda aplicar um inquérito para 
conhecer as circunstâncias e as consequências do sismo. Esta é 
uma diligência que impulsiona o desenvolvimento da sismologia 
enquanto ciência.  
No conjunto das medidas aplicadas, surgem os primeiros edifícios 
anti-sísmicos. As paredes de alvenaria dos prédios são erguidas por 
meio de uma estrutura feita de madeira, mais flexível aos abalos, 
conhecida por gaiola – uma malha quadriculada de madeira, 
preenchida por traves cruzadas. A resistência desta nova estrutura 
a um futuro terramoto é testada com a marcha de tropas. 

 

 
 

» Estrutura gaiola. Lisboa Story Centre, núcleo XVI. 
Foto: SS, Lisboa Story Centre. 

LISBOA STORY CENTRE | Terreiro do Paço, n.º 78 a 81, 1100-148 LISBOA |  
Tel.: 21 194 10 27 / 99 | 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. 
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