LISBOA STORY CENTRE» Boletim MAIO.2014
EXPOSIÇÃO » Lisboa Story Centre
No século XV Lisboa é o ponto de partida para a descoberta do mundo.
Portugal e Espanha continuam as suas disputas mas agora competem pelas
novas terras, produtos e gentes que vão encontrar na aventura dos
descobrimentos que se vislumbra nas viagens que começam pelo Atlântico.
Após o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1493 pelo Rei D. João II e os reis
católicos de Espanha (D. Isabel I de Castela e o Rei D. Fernando II de Aragão), e
que divide o mundo pelos dois reinos, Vasco da Gama desancora em Belém e
descobre o caminho marítimo para a Índia, chegando a Calecute a 20 de maio
de 1498. A partir daqui abrem-se as portas para o próspero comércio das
especiarias.
Em 1499 o navegador e explorador português é distinguido pelo rei D. Manuel
e anos depois, em 1524, nomeado Vice-Rei da Índia por D. João III.
» Lisboa Story Centre – Núcleo Cidade Cosmopolita (piso 0).
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.
A visita é orientada por um audioguia disponível com 9 idiomas: português (com versão
infantil), castelhano, inglês, francês, italiano, alemão, russo, mandarim e japonês.

» Vasco da Gama. Atribuído a Gregório Lopes (1490-1550),
Museu Nacional de Arte Antiga.
.

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

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€

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€

TRANSPORTE GRATUITO PARA GRUPOS ESCOLARES
Utilize o Transporte Alfacinha (uma iniciativa da Câmara Municipal
de Lisboa), para grupos do Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico da rede pública.

Oficinas »

Corvos de Lisboa

Delícias de Lisboa

Nau magnete

oficina de origami

decoração de bolachas

oficina de pintura (figura com íman)

7 ≥ 12 anos | 3€ | 60 min.

5 ≥ 12 anos | 5€ part. | 60 min.

4 ≥ 6 anos | 3,5€ | 60 min.

Lisboa Photo Workshop
oficina de fotografia
≥ 18 anos | 30€
Público-alvo: 18 anos
N.º de participantes: 6 a 10
Participação: 30€
Calendário: sábados, das 10h às 13h,
de maio a junho. Sessões únicas.
Contactos: lisboaphotoworkshop@gmail.com
Conduzidas por: aria o o Car a o
Sessões em português e inglês.
Temas: Iniciação à fotografia; equipamento
fotográfico (critérios de seleção e utilização);
exposição; velocidade; composição;
luz e narrativas visuais.
Circuitos: Baixa pombalina, Martim Moniz,
Chiado, Príncipe Real e Alfama (adequados aos
grupos e às condições climatéricas).
Sujeito a marcação prévia
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