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EXPOSIÇÃO » Lisboa Story Centre
Apontamento do mês
Santo António é frequentemente considerado padroeiro da cidade
de Lisboa. Lisboeta de origem, vive entre os séculos XII e XIII e tornase num ícone do cristianismo pelos seus milagres e pregação.
É conhecido pelo sermão que dirige aos peixes e ainda invocado
como santo casamenteiro, protetor dos viajantes (entre outros) e
ouvinte das preces que responsam as coisas perdidas. Usualmente é
representado com um traje franciscano, trazendo ao colo o Menino
Jesus.
Um pouco por todo o país, durante o mês de junho organizam-se
festas em tributo aos santos populares. Lisboa não é exceção, e a
madrugada de 12 de junho é marcada pelos festejos em honra de
Santo António. Nos bairros populares, em particular, assiste-se à
concentração de uma multidão entusiasmada que circula pelas ruas
animadas com bailes e bancadas de comes e bebes, abundando o
perfume da sardinha assada.
» (Alusivo à) Capela de Santo António, da Igreja de São Roque (Lisboa).
Lisboa Story Centre: A Igreja – capítulo XI (piso 0).

Dia 13 de junho é feriado municipal em homenagem ao Santo. Para
além de Portugal, Santo António esteve noutros países, nos quais
hoje é tido como um santo de referência e culto.

» Lisboa Story Centre
O Lisboa Story Centre é um espaço dedicado à cidade de Lisboa que combina
memórias 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.
BILHETES PARA GRUPOS (≥10 pessoas)
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

Oficinas »

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€

A visita é orientada por um audioguia
disponível em 9 idiomas: português (com
versão infantil), castelhano, inglês, francês,
vvvvv.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€

Cedência de espaço »

Delícias de Lisboa
decoração de bolachas
5 ≥ 12 anos |5€ part. | 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.

Situado num local privilegiado da cidade,
o Lisboa Story Centre prevê a cedência de espaços
para realizar encontros, reuniões e eventos.
Peça-nos informações e consulte o nosso site.

Lisboa Photo Workshop
oficina de fotografia
≥ 18 anos | 30€ | 180 min.
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
E-mail: servicoeducativo@lisboastorycentre.pt | Site: http://www.lisboastorycentre.pt
O edifício prevê acessibilidade por parte de visitantes com mobilidade reduzida.

