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24 a 28 de junho

A obra de arte total
5 aos 12 anos 
Vamos descobrir o trabalho de Charlotte Salomon e abrir 
as portas a uma grande aventura! Vamos descobrir como 
podemos contar uma história a partir da nossa vida e como 
podemos transformá-la para depois a ficcionar. Juntamos 
uma pitada de pintura, algumas palavras e música a gosto 
para criar um espetáculo sem igual: uma obra total!
Concepção e orientação: Francisca Correia do Vale  
e Patrícia Trindade

1 a 5 de julho

Pinturas de memória
4 aos 6 anos 
Ao longo da vida, são muitas as pinturas que observamos 
em diferentes lugares… Ainda se lembram de alguma pintura 
que tenham visto há pouco tempo? Será que conseguiriam 
reproduzi-la? À semelhança dos retratos-robô ou dos 
retratos falados, vamos criar obras que nos são descritas. 
Entre jogos e brincadeiras, vamos contar aos nossos 
parceiros o que vimos; e eles, depois, vão tentar desenhar 
o que ouvem, ou modelar o que nós descrevemos. Vamos 
usar a nossa imaginação e memória para inventar pinturas 
que serão outros a fazer; e de seguida trocamos de papel e 
faremos as pinturas que outros irão inventar.
Concepção e orientação: Mariana Correira Ramos  
e Renato Santos

Variações de temperatura
7 aos 13 anos 
Chegou o verão e com ele o calor! Baaaaf… sinto a cara a 
derreter! Ponho o pé na água, iiiih… sinto-me a congelar!  
As nossas caras mudam consoante aquilo que marca 
o mercúrio: cara de leão ou cara de limão? Depende da 
sensação!

Preparamo-nos para dar as nossas caras ao manifesto, 
porque as temperaturas vão variar. Vamos jogar com as 
sobrancelhas, os dentes, as narinas e as orelhas para 
descobrir quantos músculos são precisos para cada  
uf, brr, arf e shlep. 
Concepção e orientação: Joana Batel e Patrícia Trindade

8 a 12 de julho

Não tem princípio nem fim
4 aos 6 anos 
Sabemos o que pode ser o infinito? Onde cada coisa 
começa e acaba? O universo e as formas da natureza, que 
constantemente se transformam; os movimentos que se 
repetem como se vivêssemos em loop; a pele das pessoas, 
que apresenta sempre mudanças; as cores que vão sofrendo 
alterações… Estamos sempre a aprender e a mudar de 
ideias e gostos! Nesta oficina, vamos conhecer a exposição 
Constelações: uma coreografia de gestos mínimos e brincar 
com os (não-) limites das coisas sem início nem fim. 
Concepção e orientação: Fabrícia Valente e Inês Machado

Observadores de estrelas
7 aos 13 anos 
Quando pensamos no infinito, o nosso instinto diz-nos para 
erguer a cabeça e olhar os céus. Lá, procuramos respostas 
para tantas e tantas perguntas, e imaginamos figuras que 
surgem pela simples união de pontos celestes. 

Assim surgem as constelações! Uma constelação é uma 
região do céu onde se encontra um grupo de estrelas que 
parecem estar próximas umas das outras, ligadas por traços 
imaginários, formando determinados desenhos. Entre elas, 
incluem-se as conhecidas Ursa Maior, Órion, Cassiopeia, 
Pegasus e até o Zodíaco. Com o passar dos séculos, muitas 
outras foram acrescentadas.

E se aumentássemos essa lista? Vamos criar as nossas 
próprias constelações? Como será o desenho dela? Como  
se movimentará? Qual será o seu nome? Estamos curiosos…
Concepção e orientação: Ana Rito e Teodora Boneva

15 a 19 de julho

A tua vida dava um livro? 
4 aos 6 anos 
A memória é o lugar onde guardamos aquilo que é importante 
para nós. Com ela, podemos construir histórias únicas e criar 
peças de teatro, objetos ou livros cheios de personagens 
que estão sempre a mudar! Inspirados na exposição Vida? 
Ou Teatro?, de Charlotte Salomon, vamos desenhar, pintar, 
construir e reinventar as nossas recordações de casa, dos 
passeios, das festas… Vamos descobrir momentos e criar 
novas histórias para contar! 
Concepção e orientação: Inês Machado e Mariana Correia Ramos

Atlas da memória 
7 aos 13 anos 
Não há verão sem chuva de estrelas. Nessa noite, 
acampamos no parapeito da janela só para olhar o céu, 
à espera da correria dos astros. Enquanto esperamos, 
desenhamos constelações, vemos as distâncias e 
aproximações das luzes, lembramos figuras a partir dos 
pontos. O historiador Aby Warburg olhou para a arte como 
um enorme céu e compreendeu nas imagens da arte estas 
correrias, estas ligações, estes cruzamentos; a partir deles, 
criou um atlas.

Partindo da exposição Constelações: uma coreografia de 
gestos mínimos, vamos criar os nossos próprios atlas e falar 
sobre astronomia, astrologia e história, com muita arte e 
dança à mistura! 
Concepção e orientação: Ana Rito e Joana Batel

22 a 26 de julho

Fora de escala
4 aos 6 anos 
Todas as coisas, sejam elas pessoas, objetos ou mesmo 
obras de arte, têm uma medida. Será que podemos medir 
o céu e mar? Será a escala das coisas o mesmo que o seu 
tamanho?

Vamos perceber como algo que seja muito grande  
se torna pequeno se estiver num espaço ainda maior,  
ou como algo pequeno pode ser gigante. Pegando numa 
fita métrica ou numa régua, vamos medir as obras de arte 
que se encontram no Museu, ou fora dele — pois são várias 
as representações que, pela sua escala, só podem estar 
expostas em certos lugares. Do pequenino ao grande,  
da miniatura ao gigante, vamos criar loucas inversões de 
escala nesta oficina.
Concepção e orientação: Renato Santos e Susana Anágua

Encontros com a pintura que sai da caixa
7 aos 13 anos 
Entre jogos geométricos e pinturas que desafiam limites, 
vamos «sair da caixa». A partir de obras da Coleção Berardo 
e da exposição do artista Pires Vieira, teremos novos 



encontros com a pintura. Pintura-arquivo, pintura-espaço, 
pintura-desenho, pintura-processo: estas são ideias que 
iremos trabalhar ao longo desta oficina. E vocês são a chave 
para a descoberta!
Concepção e orientação: Fabrícia Valente e Hugo Barata

29 de julho a 2 de agosto

Como sobreviver no Museu
4 aos 6 anos 
Um museu de arte moderna e contemporânea pode parecer 
um lugar inóspito, onde nos sentimos perdidos e à procura 
de um rumo. Nesta atividade, vamos partir à descoberta dos 
territórios desconhecidos da arte, explorar e cartografar 
os mais diversos ambientes artísticos. Das exuberantes 
florestas da abstração às miragens do deserto da pop art, 
da selva urbana da pop aos pântanos do surrealismo e 
ao rigor do minimalismo, esta atividade é o teu manual de 
sobrevivência num museu de arte moderna!
Concepção e orientação: Jorge Catarino e Patrícia Trindade

Os duplos e super-heróis
7 aos 13 anos 
A fisiognomia é «a arte de conhecer o carácter humano pelas 
feições do rosto» (Dicionário Priberam). Durante o século 
XIX, foram realizados vários estudos de análise de rostos, 
associando a forma do crânio e da face a características da 
personalidade. Artistas como Jorge Molder criam um duplo, 
como uma identidade secreta — tal como os super-heróis,  
que escondem os seus superpoderes.

Com base nos estudos da fisiognomia, vamos analisar os 
nossos super-heróis favoritos e criar personagens místicas e 
invencíveis: os nossos alter egos com superpoderes secretos.
Concepção e orientação: Mariana Correia Ramos  
e Susana Anágua

5 a 9 de agosto

Um outro alfabeto 
4 aos 6 anos 
Sabiam que uma obra de arte pode ter uma mensagem 
escondida? Às vezes, os artistas deixam algumas pistas 
através de formas, letras ou símbolos.

O pintor Joaquín Torres-García viajou da América Latina até 
à Europa para conhecer outros artistas e diferentes formas 
de pintar. Depois, escreveu textos sobre a sua viagem e 
publicou-os num livro; inventou até uma nova forma de 
pintar. Torres-García inventou um alfabeto cheio de formas 
geométricas — o universalismo construtivista — e acreditava 
que todas as pessoas podem exprimir-se graficamente e 
entender as suas mensagens.

Nestas férias de verão, vamos viajar com Joaquín  
Torres-García pela Coleção Berardo e descobrir outros 
alfabetos, imaginados por diversos artistas em diferentes 
épocas e lugares do mundo. Depois, vamos também criar 
novos e originais alfabetos: os vossos!
Concepção e orientação: Ana Dias e Renato Santos

Retrato-robô 
7 aos 13 anos 
Entre cenas de filmes policiais e a necessidade de descrever
quem retemos na nossa memória, encontramos a ideia do 
retrato-robô. Será uma identidade reconhecível, ou vários 
duplos que nos baralham? Quem é quem? Quando nos 
parece fácil reconhecer um rosto, aparece uma peça de jogo 
que nos baralha. Quem é espião ou personagem? Uma teia 

de rostos reais ou cinematográficos? Vamos dar a cara para 
descobrir este enredo?
Concepção e orientação: Fabrícia Valente e Orlando Franco

12 a 14 de agosto

A magia da física 
4 aos 6 anos 
Ao longo dos tempos, foram vários os artistas que se 
interessaram pela investigação da física das coisas.  
De curiosidade desperta, vamos descobrir e explorar 
elementos como o peso, o equilíbrio, o magnetismo ou 
mesmo o movimento real, e criar um conjunto de peças  
que, como se por magia, revelam as forças do nosso mundo 
(ou do nosso planeta).
Concepção e orientação: Renato Santos e Susana Anágua

Por entre o verdadeiro e o falso
7 aos 13 anos 
Caras, rostos, faces, retratos, fisiognomias, fisionomias, 
personagens… O desenho vive muito para lá das pessoas e 
dos objetos que representa, quando nos dá a ver um pedaço 
da realidade. Por vezes, perdemo-nos no registo gráfico,  
mas aqui mesmo surgem ideias novas que podem dar origem  
a propostas artísticas diferentes.

A partir das exposições patentes no Museu, vamos 
descobrir que uma constelação pode ser um desenho,  
e que um retrato pode ser uma construção a dois, três ou mais.  
O verdadeiro deixa de ser exato, e o falso deixa de ser fingido… 
A realidade, somos nós que a construímos!
Concepção e orientação: Hugo Barata e Teodora Boneva

19 a 23 de agosto

Arte à vista! 
4 aos 6 anos 
Vamos velejar por mares desconhecidos à procura de terras 
próximas e distantes — apanhar ondas e dar mergulhos na 
arte contemporânea doce e salgada! Atenção! Arte à vista!

Das profundezas até aos céus, vamos descobrir como os 
artistas pensam sobre o mundo, de baixo para cima e de 
cima para baixo. Tragam os vossos mapas e venham velejar 
connosco neste final de mês de agosto. Prontos para a 
aventura?
Concepção e orientação: Francisca Valador e Patrícia 
Trindade

Const(r)elações
7 aos 13 anos 
O rosto é a primeira imagem com que contactamos, ao passo 
que uma constelação é um desenho que nasce a partir 
de reflexos. De facto, quem nunca identificou um rosto 
num carro ou reconheceu uma figura desenhada pelo céu 
estrelado? Tanto os retratos como as constelações são 
duplos, imagens que ocupam o lugar do outro e forçam  
o nascimento de novas figuras e formas.

A partir das exposições Constelações: uma coreografia 
de gestos mínimos e Histórias de Rostos: Variações Belting, 
vamos trabalhar a ideia de rosto e o conceito de constelação 
numa perspetiva crítica e criativa. Quantos rostos poderemos 
descobrir, e quantas estrelas poderemos contar?
Concepção e orientação: Hugo Barata e Jorge Catarino



Inscrição prévia | Preço (inclui almoço): 105 € + 5 € seguro. Semana de 12 a 14 agosto: 65 € + 5 € seguro
Condições especiais para Estrelas & Ouriços e CP, entre outros.

26 de agosto a 30 de agosto

Camaleões do quotidiano 
4 aos 6 anos 
Por vezes, o mais banal e insignificante dos objetos pode 
esconder a mais maravilhosa obra de arte! Nesta atividade, 
propomos que em cada objeto do quotidiano haja um 
camaleão à espreita, à espera de se poder transformar  
numa maravilhosa obra de arte, assumindo mil outras formas 
e cores. Imbuídos do espírito ecológico — reduzir, reutilizar 
e reciclar —, vamos partir dos mais diversos elementos do 
dia-a-dia, de embalagens a brinquedos, para descobrir  
como deles podem surgir obras de todas as cores e feitios.
Concepção e orientação: Jorge Catarino e Mariana Ramos

Memória ou imaginação? - uma vida em desenhos
7 aos 13 anos 
O que mais gostam de recordar? Serão todas as vossas 
memórias verdadeiras? Ou existirão por vezes momentos 
que sejam fruto da vossa imaginação?

Venham ser as personagens principais de um livro e 
revelem ao mundo as vossas estórias. E, se esse livro se 
transformar em filme, que banda sonora escolherão para 
acompanhar cada capítulo? Entre imagem, palavra e som, 
vamos criar uma obra total. A história contada na exposição 
Vida? Ou Teatro?, da artista Charlotte Salomon, será o ponto 
de partida Estamos ansiosos para conhecer também  
as vossas!
Concepção e orientação: Fabrícia Valente e Renato Santos

2 a 6 de setembro

Uma história de cada vez…
4 aos 6 anos 
A partir de algumas obras da Coleção Berardo e da exposição 
Histórias de Rostos: Variações Belting, vamos construir uma 
caixa mágica cheia de personagens misteriosas, paisagens 
incríveis e objetos curiosos.

Lança um dado!, e surge uma personagem com forma 
de quadrado. Lança outra vez!, e agora sai uma paisagem 
soalheira. E assim por diante… até três! Com a nossa 
imaginação, vamos juntar estes elementos e criar uma 
história, sempre diferente de cada vez. 
Concepção e orientação: Inês Machado e Teodora Boneva

Não faças essa cara 
7 aos 13 anos 
«Essa cara diz tudo» ou «Estás mesmo com cara de 
zangado/a» são algumas das expressões que ouvimos 
diariamente, o que revela uma linguagem nas expressões 
faciais. Antes ainda de sabermos falar, é com o rosto 
que comunicamos: é assim que nos conhecemos e nos 
expressamos. Quando pensamos em retrato, não falamos 
apenas das características físicas: notamos a atitude, como 
o olhar comunica ou que movimentos definem a boca. 

Nesta oficina, inspirados pela exposição Histórias de 
Rostos: Variações Belting, vamos explorar as várias formas  
de pensar e representar o rosto — do retrato antigo 
e clássico à selfie contemporânea, das máscaras à 
performance, da fotografia à expressividade do rosto. 
Concepção e orientação: Fabrícia Valente  
e Francisca Correia do Vale
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Apoio:Mecenas: Apoio às atividades 
do Serviço Educativo:


