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D. Afonso Henriques desce  
até Lisboa e reúne as suas forças  
com os Cruzados vindos de várias 
partes da Europa que se anunciam 
pelo rio Tejo.  
Juntos montam cerco à cidade 
opulenta e cobiçada, ocupada pelos 
mouros, e em OUTUBRO de 1147  
as  muralhas cedem às investidas 
comandadas pelo mais recente  
Rei cristão. 
 
 
 
Tomada de Lisboa aos mouros, em 1147. 
Aguarela pintada por Alfredo Roque Gameiro em 1917. 

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. 

Bilhete LSC, individual 
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€ 

 

Bilhete LSC, grupo (≥ 10 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 
 

Bilhete LSC + Arco, individual 
Adulto - 8€ 
Sénior (≥65 anos) – 6,5€ 
Estudante (≥16 anos) – 6,5€ 
Criança (6 ≥ 15 anos) – 4,5€ 
Criança (≥ 5 anos) – gratuito 
 
 
 

 
 

Visita orientada por um audioguia disponível em 9 idiomas: português (com versão infantil),  
castelhano, inglês, francês, italiano, alemão, russo, mandarim e japonês. 

OFICINAS » Grupos e famílias 
 

 
 
 

 

Animais pela mão      
Oficina de pintura de mãos        
6 ≥ 12 anos 

Corvos de Lisboa 
Oficina de origami 

7 ≥ 12 anos  

Nau magnete 
Oficina de pintura (figura com íman) 

4 ≥ 6 anos 

 

Duração: 1h | Preço: 4,5 € cada participante Duração: 1h | Preço: 3 € cada participante Duração: 50 min. | Preço: 3,5€ cada participante 
   

Lisboa tem um castelo  
Oficina de colagem (papel e cartão)  
4 ≥ 6 anos 

E a passarola voou mesmo 
Oficina de pintura, recorte e colagem 

6 ≥ 12 anos 

Horário | 2.ª a 6.ª feira, manhã ou tarde | 
As oficinas funcionam com 10 ≥ 22 participantes e 

estão sujeitas a marcação prévia. 

 

Duração: 1h | Preço: 4,5 € cada participante Duração: 2h | Preço: 5€ cada participante.  

 

 

  

O Lisboa Story Centre faz parte do programa Passaporte Escolar e Pré-Escolar (CML). 
Utilize o transporte Alfacinha gratuito, mediante marcação prévia. 

LISBOA STORY CENTRE – Memórias da Cidade | Terreiro do Paço, n.º 78 a 81, 1100-148 LISBOA  
Contactos: 21 194 10 (geral) | 21 194 10 27 ou 91 644 08 27 (serviço educativo) | 21 115 32 80 (fax) | servicoeducativo@lisboastorycentre.pt 
Transportes públicos: Metro: Estação do Terreiro do Paço (linha azul) | Autocarro: 728, 732, 735, 736, 759, 760, 781, 782 | Elétrico: E15, E25  
Horário: Aberto 7 dias por semana, entre as 10h e as 20h (última entrada às 19h). O edifício prevê a circulação de visitantes com mobilidade reduzida.  

mailto:servicoeducativo@lisboastorycentre.pt

