LISBOA STORY CENTRE» Boletim SETEMBRO.2014
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).
BILHETES PARA GRUPOS (≥10 pessoas) ---- 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€

A visita é orientada por um
audioguia (já incluído no valor do
bilhete) disponível em 9 idiomas:
português (com versão infantil),
castelhano, inglês, francês, italiano,
alemão, russo, mandarim e japonês.

BILHETES LSC + ARCO DA RUA AUGUSTA
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€

A

APONTAMENTO DO MÊS
A morte do rei D. Fernando em 1383 trouxe um período de
instabilidade. Sem a existência de um filho, a liderança do reino é
assumida pela viúva D. Leonor Teles de Menezes, mas em nome de
sua filha D. Beatriz Teles e de seu genro D. João I de Castela.
Desejando a paz entre os dois reinos, o casamento entre estes fora
acordado no Tratado de Salvaterra de Magos pelos reis D. Fernando
de Portugal e D. João I de Castela.
A situação faz emergir uma revolta popular que, com o apoio da
burguesia e de alguns nobres, leva D. João I, Mestre de Avis (meioirmão de D. Fernando) a assumir-se como um pretendente ao trono
de Portugal.
O conflito intensifica-se e a invasão de Castela não tarda. Em 1384
o cerco de Lisboa persiste por quase cinco meses, sendo levantado
a 3 de setembro devido à resistência da muralha da cidade, à peste
negra que assola o exército de Castela, mas também devido aos
ataques conduzidos por Nuno Álvares Pereira, o Condestável.
D. João I, Mestre de Avis, é aclamado rei de Portugal em 1385.
» D. João I de Castela, levantando o Cerco em Lisboa.
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Delícias de Lisboa
oficina de decoração de bolachas
5 ≥ 12 anos | 5€ | 60 min.

Corvos de Lisboa
oficina de origami
7 ≥ 12 anos | 3€ | 60 min.

Nau magnete
oficina de pintura, figura com íman
4 ≥ 6 anos | 3,5€ | 60 min.
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
Site: http://www.lisboastorycentre.pt
O edifício prevê acessibilidade por parte de visitantes com mobilidade reduzida.

* Animação com personagens históricas.
* Teatro inspirado nos episódios da história
da cidade.

