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Férias da Páscoa

Isto não é… um ovo!
4-6 anos

Já dizia o artista René Magritte e tinha 
razão! Aqui no museu, por vezes, 
as coisas não são o que parecem!
Nesta oficina vamos descobrir como 
é que os Ovos da Páscoa se podem 
transformar... Precisamos de livros de 
receitas especiais e de muitas ideias 
originais! Mal podemos esperar pela 
apresentação dos nossos ovos! 
Será que vai haver daqueles super 
coloridos por fora ou com recheios 
fantásticos?

Conceção e orientação: Ana Dias e Patrícia 
Trindade

Nº minimo: 8 participantes
Nº máximo: 14 participantes 

O dilema do Ovo da Páscoa
7-13 anos

Um ovo grande pode não ter mais 
chocolate que um mais pequeno, 
basta este ser maciço e o primeiro oco. 
Mas oco não significa vazio, pois pode 
guardar coisas lá dentro. Enganar o olho 
que pensa o peso. Surpreender a mão 
que julga macio é o desafio da arte para 
gulosos. Não nos deixemos mais 
enganar, nestas mini-férias vamos 
acabar com o dilema do Ovo da Páscoa.

Conceção e orientação: Ana Rito e Joana 
Batel

Nº minimo: 8 participantes
Nº máximo: 16 participantes 

Férias da Páscoa 
5 a 7 de março

5 a 7 de março

Inscrição prévia  
Preço: 65€+5€ seguro. 
As atividades incluem almoço. 
Condições especiais 
para sócios ACP, 
Estrelas & Ouriços, 
CP, entre outros.
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Férias da Páscoa

Pascolândia – A galinha mais louca 
do mundo da arte!
4-6 anos

Se os  coelhos não põem ovos porque 
é que a Páscoa não tem galinhas?
Vem descobrir como a história e os 
hábitos do nosso passado são os grandes 
responsáveis por tudo isto!  
Não percas esta oportunidade de 
conhecer a Pascolândia, terra imaginária, 
que só existe na época, onde o disparate 
reina e as coisas fogem ao sentido 
do nosso mundo.
A partir da Coleção Berardo, a geometria 
e a cor das obras de arte vão ser as 
ferramentas de construção deste 
surpreendente lugar, onde as galinhas 
mais loucas do mundo da arte e outros 
seres vão «formar» uma incrível 
cidade cheia de «ovos» quadrados, de 
cores estranhas e formas nunca antes 
vistas!

Conceção e orientação: Renato Santos e 
Susana Anágua

Nº minimo: 8 participantes
Nº máximo: 14 participantes 

À procura da cor
7-13 anos

Desde pequenos que aprendemos a 
identificar o mundo através das cores.
A cor sempre foi um elemento muito 
importante para a arte. Sabias que 
vários artistas procuraram a cor 
perfeita, de Yves Klein e o seu azul 
a Ad Reinhardt e os seus tons únicos? 
Há um conto sobre uma cor imaginária, 
a Grülp, que procura as suas amigas 
cores... mas parece que precisa da tua 
ajuda. Nestas férias, vem criar e recriar 
as cores amigas de Grülp.

Conceção e orientação: Fabrícia Valente e 
Maribel Sobreira

Nº minimo: 8 participantes
Nº máximo: 16 participantes 

Férias da Páscoa 
10 a 13 de abril

10 a 13 de abril

Inscrição prévia  
Preço: 85€+5€ seguro. 
As atividades incluem almoço. 
Condições especiais 
para sócios ACP, 
Estrelas & Ouriços, 
CP, entre outros.
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Férias da Páscoa

Encontros Improváveis - I Ato 
4-12 anos

Neste dia vamos proporcionar um 
encontro jamais pensado na história 
de arte!
O que será que poderá surgir da fusão 
do Surrealismo com a Pop Art?
Não te assustes!!! Vamos neste dia 
baralhar as «cartas» ao brincar com 
a história da arte e criar uma 
representação que brinca com os seus 
movimentos artísticos... Deste modo, 
vamos todos inventar novos caminhos e 
imagens destes encontros improváveis!!!

Conceção e orientação:  Marília Pascoal e 
Renato Santos

Nº minimo: 8 participantes
Nº máximo: 14 participantes 

Férias da Páscoa 
17 de abril

17 de abril

Inscrição prévia  
Preço: 25€+5€ seguro. 
As atividades incluem almoço. 
Condições especiais 
para sócios ACP, 
Estrelas & Ouriços, 
CP, entre outros.
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Férias da Páscoa

Encontros Improváveis - II Ato 
4-12 anos

Neste dia, vais ter um encontro diferente 
e improvável!
Vamos deixar de lado as representações 
planas, ou seja, os desenhos e as 
pinturas, e vamos atuar no espaço... 
o teu trabalho vai ganhar volume 
e vai ocupar espaço!
O desafio deste dia será combinar 
dois movimentos artísticos improváveis , 
como o Minimalismo e a Arte Povera.
Descobre o que são e cria uma escultura 
que funde materiais. 
Prapara-te para este encontro!

Conceção e orientação:  Marília Pascoal e 
Renato Santos

Nº minimo: 8 participantes
Nº máximo: 14 participantes 

Férias da Páscoa 
18 de abril

18 de abril

Inscrição prévia  
Preço: 25€+5€ seguro. 
As atividades incluem almoço. 
Condições especiais 
para sócios ACP, 
Estrelas & Ouriços, 
CP, entre outros.
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Inscrições
Com uma semana de antecedência.
De segunda a sexta-feira, das 10h00 às 18h00.
T. 213 612 800
F. 213 612 900
servico.educativo@museuberardo.pt
museuberardo.pt

Horário das atividades
Das 9h30 às 17h30

Museu Coleção Berardo
Praça do Império. 1449-003 Lisboa
museuberardo.pt
T.  213 612 878
F.  213 612 570
museuberardo@museuberardo.pt

Férias da Páscoa

Informações gerais 
Férias da Páscoa

Informações gerais
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O Museu Coleção Berardo está situado em 
Belém, Lisboa, no Centro Cultural de Belém.

Autocarros
729 - Carris (paragem Centro Cultural 
de Belém)
714, 727, 728, 751 - Carris (paragem Belém / 
Mosteiro dos Jerónimos)

Elétrico
15E - Carris (paragem Centro Cultural de Belém)
Comboio
Linha de Cascais - CP (paragem Belém)

Barco
Transporte fluvial a partir de Trafaria ou Porto 
Brandão para Belém - Transtejo

Automóvel
A5, A36 / IC17, N6 / Av. Marginal (direção Algés / 
Belém) 
 
A2 / Eixo Norte-Sul, N6 / Av. 24 de Julho 
(direção Alcântara / Belém)

Como chegar ao museu

Informações gerais 
Como chegar ao museu

Informações gerais


