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O Lisboa Story Centre é um polo inovador dedicado a divulgar a história da capital, recorrendo à mais recente 
tecnologia. Ocupa uma área aproximada de 2.200m, e durante 60 minutos o visitante desfruta de uma viagem no 
tempo e no espaço sobre as memórias da cidade desde a sua fundação aos nossos dias. 
Instalado no Terreiro do Paço, no coração da cidade, este espaço dispõe de áreas destinadas à realização de eventos 
de charme, reuniões, workshops, atividades diversas, que podem ser utilizadas em conjunto ou de forma 
independente.  
A ocupação das salas pode incluir a utilização de equipamento de multimédia, mobiliário e serviço de catering. 
O edifício é climatizado e prevê a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. 

 

Sala 1  
Dimensão 30m

2
 / 3,20m alt.  

 

Localização Piso 1  

Acessos Escadas e elevador  

Capacidade Plateia: 20 | Cocktail: 25  

Características 

Pavimento de madeira 
Alvenaria pintada de branco 
Tomadas de corrente 17 (220 volts) 

 

Sala 2 
Dimensão 30m

2
 / 3,20m alt.  

 

Localização Piso 1  

Acessos Escadas e elevador  

Capacidade Plateia: 20 | Cocktail: 25  

Características 
Pavimento de madeira 
Alvenaria pintada de branco 
Tomadas de corrente 20 (220 volts) 

 

Sala premium / Sala Exposições Temporárias 
Dimensão 95m

2
 / 3,20m alt.  

 

Localização Piso 1  

Acessos Escadas e elevador  

Capacidade Plateia: 70    Cocktail: 90  

Características Pavimento de madeira 
Alvenaria pintada de branco 
Tomadas de corrente 28 (220 volts) 
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A cedência de espaços é regulada por um conjunto de normas e procedimentos que zelam pelo bom funcionamento do evento e experiência 
de visita no Lisboa Story Centre.  

1. O pedido poderá ser enviado para os e-mails info@lisboastorycentre.pt ou servicoeducativo@lisboastorycentre.pt, o qual obterá 
resposta até 2 dias úteis.  

2. A reserva da cedência de espaços efetiva-se com o pagamento de 50% do valor acordado até 10 úteis dias antes do evento. 

3. O pagamento do valor restante pode ser efetuado até ao dia do evento, antes de dar início aos seus preparativos. 

4. O pagamento pode ser feito por cheque, numerário ou multibanco (nas instalações do Lisboa Story Centre) ou por transferência 
bancária (para o NIB que será fornecido). 

5. O cancelamento da reserva após o pagamento dos 50% não implica a restituição do mesmo. 

6. O valor de cada orçamento diz respeito ao número de participantes no evento que o Cliente estipular. Caso o número de 
participantes aumente em mais de 15% face ao acordado, o orçamento terá um incremento na mesma proporção (ex: o acréscimo 
em 20% nos participantes equivale a um acréscimo de 20% no orçamento global do aluguer do espaço). 

7. Não é permitido executar trabalhos de carpintaria ou outros que impliquem barulho extremo e produção de resíduos. 

8. O edifício prevê a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. 

9. A colocação de suportes de divulgação ou sinalética no interior ou à porta do Lisboa Story Centre requere a autorização da Direção 
do Lisboa Story Centre. 

10. A cedência de espaços pode incluir a realização de visitas na exposição permanente e/ou participação em atividades promovidas 
pelo Lisboa Story Centre. 

11. O Lisboa Story Centre pode assegurar serviços de catering, animação, etc. Este serviço será alvo de orçamento específico de acordo 
com briefing específico de cliente. 

12. Não é permitido cozinhar dentro das instalações do Lisboa Story Centre. E a preparação, serviço e consumo de refeições ou cocktails 
ocorre apenas em áreas apontadas previamente para tal.  

13. A cedência de espaços pode decorrer dentro e/ou fora do horário de funcionamento do Lisboa Story Centre até às 2h. 

14. A cedência de espaços fora do horário de funcionamento do Lisboa Story Centre pode implicar a contratação dos serviços de uma 
empresa de segurança e a presença de funcionários do LSC. Os custos destes serviços serão acrescidos ao valor base da cedência de 
espaços. 

15. Qualquer evento que saia fora do horário estipulado será alvo de orçamentação específica. 

16. Qualquer dano causado pelos participantes do evento dentro do Lisboa Story Centre em qualquer das suas partes integrantes é 
responsabilidade da empresa que procedeu ao aluguer do espaço sendo, no mínimo, responsabilizado pela franquia de 1.500€.  

17. Todos os danos provenientes de montagens/desmontagens/decorrer do evento terão que ser rectificados pelo Cliente antes de 
abandonar as instalações do LSC. 

18. A circulação pelas instalações do Lisboa Story Centre far-se-á pelas áreas previamente acordadas e, se necessário, na presença dos 
seus técnicos. 

19. Qualquer situação não prevista deve ser apresentada à consideração da Direção do Lisboa Story Centre. 

20. As condições de aluguer de espaço dentro do Lisboa Story Centre podem sofrer alterações a qualquer momento. As novas condições 
serão automaticamente disponibilizadas no site do Lisboa Story Centre. 

21. O Lisboa Story Centre reserva-se ao direito se não aceitar alugar o espaço caso o teor do evento não se adeqúe ao espaço em si. 

22. O LSC é um edifício não fumador. 

Aceito as condições e o regulamento da utilização dos espaços e serviços do Lisboa Story Centre. 
 

 

Assinatura 
 

Data  
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