
The Lisboa Story Centre offers a journey 
through time, covering 20 centuries 
of the history of Lisbon.
The exhibition uses multimedia 
supports and an engaging 
stage design.
The tour is conducted by an audioguide, 
aavailable in 9 languages.

O Lisboa Story Centre propõe uma 
viagem no tempo, percorrendo 20 

séculos da história da cidade de Lisboa.
A exposição recorre a suportes de 
multimédia e a uma cenograa 

envolvente.
A visita é orientada por um audioguia, 

disponidisponivel em 9 idiomas.

exposição permanente
permanent exhibition

BREVE NOTA DO MÊS
Novembro de 1755: Lisboa é agitada
O terramoto e o maremoto de 1 de novembro 
de 1755 agitaram a capital e as mentes 
de Lisboa. 

PPara Sebastião José de Carvalho e Melo 
(secretário de Estado dos Negócios do Reino 
do Rei D. José I) o cenário de destruição 
deve-se a um fenómeno da natureza. E ele 
considera como prioritário restituir a ordem 
e impedir o abandono da cidade impedir o abandono da cidade. Para outros, 
nomeadamente para o padre jesuíta Gabriel 
Malagrida (frequentador da Corte e que havia 
já sido próximo do Rei D. João V e da sua 
mulher a rainha D. Maria Ana), a catástrofe é 
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Terreiro do Paço
21 194 10 99 / 91 644 08 27 

servicoeducativo@lisboastorycentre.pt
http://www.lisboastorycentre.pt

Gabriel Malagrida. 
Autor desconhecido, século XVIII.  
Biblioteca Nacional de Portugal.

novembro | 2016
november | 2016


