Oficinas

Teatro

Festas

Delícias de Lisboa

Lisboa com Histórias

Festas de aniversário

Decoração de bolachas

Projeto que aposta no potencial expositivo da cenografia
e das marionetas para dar a conhecer a história da cidade
de Lisboa. Afonso Henriques, o Conquistador, Até à Índia
e A Passarola Voadora são três temas que correspondem
a períodos distintos e marcantes da história da nossa capital,
e que se enquadram no percurso da exposição do Lisboa
Story Centre.

O Lisboa Story Centre organiza festas
de aniversário para que as crianças possam
comemorar o seu dia de anos com os amigos
de forma divertida e conhecer a história
da cidade de Lisboa.
Programa disponível no site do Lisboa
Story Centre.

Aprende a decorar bolos e bolachas
com pasta de açúcar, corantes e cola comestível, inspirado
nas histórias da cidade de Lisboa. Vais deliciar-te com estes
bocadinhos... ou oferecê-los aos teus amigos.
≥ 5 anos / 5€

Nau Magnete
Pintura de figura com íman

Lisboa era o ponto de partida para a descoberta do mundo.
Na Ribeira das Naus (Arsenal Real da Marinha) ganhavam
forma e altura as naus que levavam os portugueses a novas
e diferentes terras e gentes.
≥ 5 anos / 3,5€

Corvos de Lisboa
Origami

Conta-se que um dia D. Afonso Henriques recuperou as
relíquias de S. Vicente. No cumprimento desta importante
missão, o Rei foi ajudado por um bando de corvos,
e na viagem de regresso dois deles acompanharam
a embarcação. Esta história inspira as armas da cidade
de Lisboa e os nossos origamis, barcos e corvos.
≥ 7 anos / 3€

Animais pela mão

programa para escolas 2014/15

Afonso Henriques, o Conquistador
Naqueles tempos muito antigos, um Conde que queria ser
Rei, e os seus amigos criaram um país chamado Portugal.
De outubro a janeiro.

ONDE ESTAMOS

Arco da Rua Augusta
Rua do Arsenal

Terreiro
do Paço

Até à Índia
Na Era dos Descobrimentos, vamos recordar a viagem
marítima realizada no século XV até à Índia sob o comando
de Vasco da Gama, durante a qual os navegadores
portugueses viveram muitas peripécias.

Apoio:

Baixa

Estátua D. José

Rio Tejo

De fevereiro a abril.

A Passarola Voadora
No reinado D'el Rei D. João V, o padre Bartolomeu de
Gusmão quis construir a Passarola para conseguir voar.
Vamos assistir à construção deste engenho e partir numa
viagem pelos céus.
De maio a julho.

LISBOA STORY CENTRE
memórias da cidade
Terreiro do Paço, nº 78-81
1100-148 LISBOA
Tlm. 91 644 08 27
Tel. 21 194 10 27
Fax 21 115 32 80
Site www.lisboastorycentre.pt/
E-mail servicoeducativo@lisboastorycentre.pt
Siga-nos no

No século XVI, Lisboa é uma cidade global,
cheia de movimento, cor, cheiros, mercadorias,
gentes e até animais de várias partes do mundo.
Certa vez D. Manuel ordenou que um elefante
e um rinoceronte se confrontassem próximo
do Palácio da Ribeira.

Horário
2ª feira a domingo, das 10h às 20h
(última entrada às 19h).
Encerra dia 25 de dezembro.
Transportes públicos
Metro: Estação Terreiro do Paço (linha azul)
Autocarro: 728, 732, 735, 736,
759, 760, 781, 782
Elétrico: E15, E25

≥ 7 anos / 4,5€

Informações sobre as oficinas

Transporte gratuito para
o Pré-escolar e 1º Ciclo
do Ensino Básico da rede pública
da cidade de Lisboa. As reservas
são feitas através
do Lisboa Story Centre.

Duração por sessão: 60 min.
Horário: 2ª a 6ª feira, manhã e tarde
Público-alvo: Pré-escolar e 1º Ciclo
Nº de participantes: ≥ 12

Informações sobre o teatro Bilhetes
Duração por sessão: 30 min.
Horário: 2ª a 6ª feira,
manhã e tarde
Público-alvo: Pré-escolar e 1º Ciclo
Nº de participantes: 30 ≥ 60 alunos
Requer marcação prévia.

Cada sessão conta ainda
com a presença de uma mascote
alusiva à personagem
histórica em destaque.
Sessões em português.

teatro + visita ao LSC
Adulto - 9€
Sénior (≥ 65 anos) - 8€
Estudante (≥ 16 anos) - 8€
Criança (6 - 15 anos) - 6,5€
Criança (≤ 5 anos) - 4€

Cenário da peça de teatro Afonso Henriques, o Conquistador - NTheias, Formas Animadas. Foto: LSC/EN, 2013.

teatro apenas
4,5€ cada participante
Nos grupos escolares até
ao Secundário, 1 professor por cada
10 alunos tem entrada gratuita.

Cenário da peça de teatro Afonso Henriques, o Conquistador - NTheias, Formas Animadas.
Foto: LSC/Eduardo Neves, 2013.

Núcleo VI - Armazém do Mundo, Lisboa Story Centre. Foto e conceção gráfica: LSC / SS, 2014.

Pintura de mãos

Passaporte escolar

Exposição

Animação histórica

Lisboa Story Centre

Histórias ao vivo da História

Informações sobre as animações históricas

Propõe uma viagem no tempo pela história da cidade
de Lisboa desde a sua fundação até ao século XXI.
A exposição recorre a suportes de multimédia e cenografias
várias, apresentando reconstituições de contextos, réplicas
de embarcações, manequins trajados à época, iconografia,
filmes, cheiros, sons.
O percurso inclui um filme de 8 minutos que recria alguns
dos momentos vividos no terramoto e no tsunami de 1755.
A visita tem a duração de 60 minutos, e é orientada
por um audioguia que funciona automaticamente
ao ritmo de cada visitante.
Na sala Lisboa Virtual é possível consultar mais histórias,
mapas e fotografias da cidade através de ecrãs táteis,
de um mapa interativo e painéis de imagens sensíveis
ao movimento dos visitantes.

Iniciativa que investe na performance teatral,
proporcionando aos alunos o encontro ao vivo com
personagens que protagonizam capítulos da história
da cidade de Lisboa. As figuras testemunham na primeira
pessoa os hábitos e as escolhas que tomaram
e que influenciaram o percurso da cidade e do país.

Bilhetes

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, japonês.

Eu, Tarik – Um árabe que conquistou a Península Ibérica.
Eu, Gil Martins, cruzado – A conquista de Lisboa.
Vasco da Gama – As viagens do maior
navegador português.
Duquesa de Mântua – A história da Restauração.
Sebastião José Carvalho e Melo – As aventuras
e desventuras de um senhor fidalgo
na Lisboa do século XVIII.
Frade ou Dominicano – Religiosos que professam
a vontade de bem comer, melhor beber e viver
à custa de incautos que lhes aparecem
no caminho.

Duração por sessão: 30 min.
Horário: 2ª a 6ª feira, manhã e tarde
Público-alvo: 1º, 2º e 3º Ciclos e Secundário
Número de participantes: ≥ 30
Requer marcação prévia.

Utilize gratuitamente o Transporte Alfacinha,
da Câmara Municipal de Lisboa, para visitar
o Lisboa Story Centre e participar nas atividades.
Serviço disponível para o Pré-escolar e 1º Ciclo
do Ensino Básico da rede pública da cidade de Lisboa.
A marcação é feita através
do Serviço Educativo do Lisboa Story Centre.

animação histórica + visita ao LSC
Adulto – 8€
Sénior (≥ 65 anos) – 7€
Estudante (≥ 16 anos) – 7€
Criança (6 - 15 anos) – 5,5€
Criança (≤ 5 anos) – 3€
animação histórica apenas
4€ cada participante
Nos grupos escolares até ao Secundário,
1 professor por cada 10 alunos tem entrada gratuita.
As sessões preveem a possibilidade de diálogo
com as personagens e a experimentação
de acessórios de época.
Sessões em português e inglês.

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
Nos grupos escolares até ao Secundário,
1 professor por cada 10 alunos
tem entrada gratuita.

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 6 - 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 6 - 15 anos) – 24€

Outras informações
Horário: 2ª feira a domingo, das 10h às 20h
(última entrada às 19h).

Sugerimos que os grupos façam marcação prévia.
Nº mínimo/máximo de participantes: não se aplica.
É permitido fotografar com e sem flash e filmar,
exceto na sala do filme sobre o terramoto e o tsunami.
Figurinos. Fotos: Associação Companhia Livre.

