LISBOA STORY CENTRE» Boletim JULHO.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, e que se cruzam com as memórias do
nosso país e do mundo.
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
S
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, italiano, alemão, russo,
mandarim e japonês (já incluído no valor
do bilhete).
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
No dia 8 de julho, sábado, de 1497, sob as
ordens do Rei D. Manuel I, o fidalgo Vasco
da Gama parte de Belém rumo à Índia,
comandando uma armada de 4 navios – São
Gabriel, São Rafael, Bérrio e outro que
transportava mantimentos. A bordo segue
centena e meia de marinheiros e soldados,
dos quais metade morre durante a viagem
devido ao escorbuto.
João de Barros, cronista do século XVI,
descreve a partida do Tejo e refere o local
por “praia de lágrimas”, na qual se
testemunham chorosas despedidas.
Vasco da Gama chega ao porto de Calecute,
Índia, em 1498, contornando o cabo da Boa
Esperança.
» A partida de Vasco da Gama para a Índia em 1497.
Litografia, Alfredo Roque Gameiro (1864-1935). Biblioteca Nacional de Portugal.

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: 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.

Decoração de bolachas realizada na oficina Delícias de Lisboa. LSC.
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