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 O Terreiro do Paço, ou Praça do Comércio, tem 
sido um palco de referência da cidade de Lisboa, 
no qual têm tido lugar alguns dos episódios 
históricos e eventos culturais mais importantes 
do país. 
Banhada pelas margens do rio Tejo, a praça já foi 
porto de gentes e mercadorias, alvo de 
catástrofes naturais, porta de entrada de visitas 
de chefes de estado, cenário de revoluções, 
manifestações, lazer e turismo e, também, da 
quadra festiva do Natal. 

 
» Terreiro do Paço / Praça do Comércio, dezembro, 2013. 
Fotografia LA, Lisboa Story Centre. 
 

Núcleo XVII – Praça do Comércio. Política e Prazer. 
 
A visita é orientada por um audioguia que dispõe de 9 

idiomas: português (com versão para crianças), castelhano, 
inglês, francês, italiano, alemão, russo, mandarim e japonês. 

LISBOA STORY CENTRE 
Terreiro do Paço, n.º 78 a 81, 1100-148 LISBOA 
211 941 027; 916 440 827; 
servicoeducativo@lisboastorycentre.pt  
www.lisboastorycentre.pt 
Siga-nos no  
 
HORÁRIO: Aberto 7 dias por semana,  
entre as 10h e as 20h (última entrada às 19h). 
O edifício do LSC prevê a circulação de visitantes  
com mobilidade reduzida. 

 
Bilhetes para grupos (10 ou mais pessoas)  
Adulto - 5€ 
Sénior (≥65 anos) – 4€ 
Estudante (≥16 anos) – 4€ 
Criança (6 ≥ 15 anos) – 2,5€ 
Criança (até 5 anos) – gratuito 
(para grupos escolares) 
. 1 professor por cada 10 alunos - gratuita;  
. 2 ou mais professores por cada 10 alunos – 3,5€ cada 

 

 
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€ 

 

 

 

 

 
 

ANIMAIS PELA MÃO 
Oficina de pintura de mãos 
No século XVI Lisboa transforma-se numa 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. Quantas mãos foram necessárias para os 
separar? 
  

Criação: Serviço Educativo do LSC 
Público-alvo: famílias + crianças ≥ 6 anos 
Participação: 10€ (adulto + criança) + 4,50€ por cada 
participante a mais  
Data: sábado, 07, 14 e 21 de dezembro, às 11h30  
Duração: 1h 
Inscrição prévia / Informações 
211 941 027; 916 440 827 
servicoeducativo@lisboastorycentre.pt 
www.lisboastorycentre.pt 

 CANTAI BEBÉ! CANTAI! 
Oficina Concerto para bebés 
As trovadoras alfacinhas encantam e deliciam pais e 
bebés com brinquedos sonoros, canções de Natal, 
lenga-lengas e destrava línguas e melodias de 
tradicionais de Lisboa. 
 
 
 
 
 

 
Criação: Teresa Nunes e Diana Matos 
Público-alvo: pais + crianças 0-2 anos 
Participação: 12€ (2 adultos +  1 criança) 
Data: 22 de dezembro, domingo,  
às 10h30 e às 11h30 
Duração: 40 min. 
Inscrição prévia / Informações 
965 566 377 
lacosdemusica@gmail.com 
www.facebook.com/lacosdemusica 

 

AFONSO HENRIQUES – 
O CONQUISTADOR 
Teatro infantil 
Vamos contar como naqueles tempos muito antigos  
um Conde que queria ser Rei e seus companheiros 
conquistaram uma grande cidade que depois  
foi a capital do reino. 
 
 
 

Criação: No Mundo da Lua 
Público-alvo: crianças 0 ≥ 15 anos,  
acompanhados por adultos 
Participação: gratuito (oferta exclusiva para  
os visitantes do Lisboa Story Centre no momento).  
Data: 21 de dezembro, sábado, às 16h e às 17h 
Duração: 30 min. 
Sem inscrição prévia / Informações 
211 941 027; 916 440 827 
servicoeducativo@lisboastorycentre.pt 
www.lisboastorycentre.pt 
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