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D. José I é aclamado rei de Portugal
em setembro de 1750.
Para o seu grupo de políticos nomeia
Diogo de Mendonça Corte-Real, Pedro da Mota
e Silva e Sebastião José de Carvalho e Melo,
tornando-se este último no seu ministro
mais próximo, principalmente na reconstrução
da cidade de Lisboa após o terramoto de 1755.
Em 1775, no dia do seu aniversário,
D. José vê simbolicamente reforçado
o seu poder com a inauguração da estátua
equestre na nova Praça do Comércio.
Não tendo um filho varão, é sucedido por sua
filha D. Maria I.

º
aniversário
1.

Núcleo XVII – Praça do Comércio. Política e prazer.

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, grupos (≥ 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

A visita é 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
Lisboa tem um castelo

Nau magnete

Oficina de colagem (papel e cartão)

Oficina de pintura (figura com íman)

4 ≥ 6 anos

4 ≥ 6 anos

Duração: 40 min. | Preço: 3,5€ cada participante

Duração: 30 min. | Preço: 3,5€ cada participante

Calendário das oficinas: 2.ª a 6.ª feira
Horário: manhã ou tarde
As oficinas funcionam com 10 ≥ 22 participantes
e estão sujeitas a marcação prévia.

Animais pela mão

Corvos de Lisboa

E a passarola voou mesmo

Oficina de pintura de mãos

Oficina de origami

Oficina de pintura, recorte e colagem

6 ≥ 12 anos ou famílias

7 ≥ 12 anos ou famílias

6 ≥ 12 anos

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

Duração: 1h30 | Preço: 3 € cada participante

EM OUTUBRO »

Lisboa pelas palavras
oficina de escrita criativa
por Susana Romana (colaboradora da Produções Fictícias)
12 ≥ 16 anos | 19 e 20 de outubro, sábado e domingo, das 10h às 13h
≥ 16 anos | 26 e 27 de outubro, sábado e domingo, das 10h às 13h
Taxa de participação: 35€
Funciona com 4 a 8 participantes

Duração: 2h | Preço: 5€ cada participante

LISBOA STORY CENTRE
Terreiro do Paço, n.º 78 a 81
1100-148 LISBOA
21 194 10 27; 91 644 08 27
E-mail: servicoeducativo@lisboastorycentre.pt
Site: www.lisboastorycentre.pt
Siga-nos no
Aberto 7 dias por semana,
entre as 10h e as 20h (última entrada às 19h).

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

