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ECOSSISTEMA: PASSADO, 
PRESENTE E FUTURO
4-10 anos

Ecossistema: passado, presente e futuro.
Desde os seus primórdios que o Homem tenta 
criar extensões de si próprio, ferramentas  
que o ajudem a melhor controlar a natureza.  
Na exposição (Ainda) O Desconforto 
Moderno, o artista Miguel Palma mostra 
que, afinal, a máquina não só não resolveu 
os problemas da humanidade como também 
afastou o Homem do contacto direto com a 
natureza. Nesta atividade, vamos explorar 
a ideia de tempo, tomando as diferentes 
camadas geológicas como um delicado 
ecossistema. Tal como num ecossistema todos 
os elementos estão ligados num frágil equilíbrio, 
também o que fizemos ontem se reflete no 
hoje, e tudo o que fazemos hoje se refletirá 
no amanhã. Vamos, assim, criar uma utopia 
de ecossistema, no qual Homem, natureza e 
tecnologia coexistem em harmonia, restaurando 
o equilíbrio que parecemos ter perdido.
Conceção: Fabrícia Valente e Jorge Catarino

DATAS
19 de outubro, 16 e 30 de novembro, 
14 de dezembro e 18 de janeiro às 
15h00
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QUEM MEXEU NO MEU 
QUEIJO?
2-4 anos

No Museu vive um gato que nunca 
está quieto. Salta de pintura em pintura 
quase sem deixar rasto, e ninguém o 
consegue apanhar. Como é guloso 
e distraído, vamos atraí-lo com um 
queijo delicioso e seguir as suas pistas. 
Venham ajudar-nos a encontrá-lo antes 
de que estraguem as obras de arte e 
assustem os visitantes…
Conceção: Francisca Valador e Inês Machado

DATAS
20 de outubro e 24 de novembro 
às 11h00

Número mínimo: 6 crianças
Número máximo: 12 crianças
Inscrição prévia
Preço: 3 € / pax.

FAÇA CHUVA OU FAÇA 
SOL
2-4 anos

Há artistas que pintam com cores frias, 
que nos fazem lembrar o inverno; 
outros pintam com cores quentes, 
evocando o sol que nos aquece 
nos dias de verão. Há pinturas com 
pinceladas tão agitadas como um dia 
de vento que nos deixa despenteados; 
outras suaves como delicados flocos 
de neve… Venham descobrir connosco 
qual é a previsão do tempo para os 
próximos dias através das obras de arte
da Coleção Berardo. Com sorte, pode 
ser que consigam ver um arco-íris!
Conceção: Francisca Valador e Inês Machado

DATAS
10 de novembro e 12 de janeiro 
às 11h00

Número mínimo: 6 crianças
Número máximo: 12 crianças
Inscrição prévia
Preço: 3 € / pax.

MAGIA NO MUSEU
2-4 anos

Há magia no ar! As obras do Museu 
têm magia dentro delas, mas cabe-nos 
a nós encontrá-la. Nesta atividade, 
vamos descobrir a magia da cor, da 
forma e das personagens das obras de 
arte do Museu através de um pequeno 
espetáculo e muitos momentos mágicos.
Conceção: Patrícia Trindade e Rita Teles Garcia

DATAS
1 de dezembro e 26 de janeiro 
às 11h00

Número mínimo: 6 crianças
Número máximo: 12 crianças
Inscrição prévia
Preço: 3 € / pax.
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MOVIMENTOS 
ARTICULADOS

Nesta oficina, cada família é convidada 
a criar um teatro portátil de papel. 
As obras de arte serão o cenário 
para a criação de figuras ou formas 
articuladas inspiradas pelos vários 
movimentos de arte moderna.
Conceção: Ana Dias, Mariana Ramos e Teodora Boneva

DATA
23 de novembro às 10h30

Inscrição prévia
Preço: 3 € / pax.

ATIVIDADE PARA PÚBLICOS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS
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18–20 de dezembro
PÁRA-ARRANCA-
-ACELERA
4-6 anos

Acordamos com o som das máquinas! 
Está tudo em ação! Automóveis, 
canhões, aviões, foguetões… 
são precisos motores, ventoinhas, 
berbequins e campainhas. Estamos 
todos de olhos a brilhar. Parece que 
entrámos num filme em que já nada 
pode ser desligado! A obra do artista 
Miguel Palma faz-nos querer viajar, 
mudar de ritmo, sonhar. Mas como 
andamos tanto, se estamos aqui 
parados? Já estamos cansados só  
de pensar… Ei, escuta! Vrum, vrum… 
estará um veículo à minha espera, 
ou terei de ser eu a construí-lo? Tarde 
demais para querer abrandar!
Conceção e orientação: Fabrícia Valente e Jorge Catarino

18–20 de dezembro
AQUELA MÁQUINA
7-13 anos

SMACK!, CLICK!, CLUCK!, 
RATATATATATATA!, SLAP!, HOONK!, 
CRINCH!, BANG!, POW!, ZAAAAP!, 
CLANG!, ZAM!, ZWOSH!, POW 
POW! «Um automóvel rugidor […] 
é mais belo do que a Vitória de 
Samotrácia», declarou Marinetti no
manifesto futurista. Desde a primeira 
década do século XX que a máquina, 
os circuitos, a velocidade, a repetição 
impuseram na arte um novo ritmo.  
O desenho torna-se técnico; a escultura, 
mecanizada; e, na pintura, a tinta 
é usada a litro! Cem anos passados 
e com as novas tecnologias, que 
geringonças artísticas podemos agora 
maquinar?
Conceção e orientação: Joana Batel e Hugo Barata

26–27 de dezembro
EFEITO DOMINÓ
4-12 anos

Conhecido pela sua paixão por 
máquinas e engenhos, Miguel 
Palma procura e coleciona objetos 
descartados. Apropria-se deles para, 
através dos seus projetos, lhes conceder 
uma vida nova sob um novo olhar.  
A partir de objetos perdidos, vamos 
criar uma nova ideia de cidade,  
onde tudo é influenciado pelo que  
vem antes e tem consequências no  
que vem depois — um efeito dominó  
a duas e a três dimensões.
Conceção e orientação: Francisca Valador e Patrícia Trindade

2–3 de janeiro
ESCAVAÇÕES 
ARTEOLÓGICAS
4-12 anos

A obra Carbono 14, do artista 
Miguel Palma, faz-nos lembrar as 
grandes aventuras arqueológicas que 
desenterram segredos do passado;  
no entanto, o artista brinca com a
noção de tempo, empurra o presente 
para o passado e enterra uma cidade 
moderna em miniatura sob diversas 
camadas de terra. Nesta oficina, vamos 
ser arqueólogos de obras de arte e 
partir numa surpreendente aventura 
pelo campo de investigação de Miguel 
Palma, descobrindo as camadas de
leitura que uma obra pode ter. Num 
jogo de acumulação e revelação, 
vamos imaginar um futuro ficcionado 
e criar as nossas próprias escavações 
arteológicas, camada sobre camada. 
Preparados para este desafio?
Conceção e orientação: Francisca Correia do Vale e Renato Santos
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OS AVIÕES QUE (NÃO) SÃO 
DE PAPEL
4-12 anos

Queremos ter o computador mais rápido, 
queremos chegar em menos tempo a outro 
continente, queremos conhecer o mundo 
sem tirar a cara do ecrã… Comparam-nos 
cada vez mais a máquinas, e as máquinas 
assemelham-se cada vez mais aos humanos.
Quando o avião e o foguetão começaram 
a ser pensados, as imagens pareciam-nos 
impossíveis de alcançar; hoje, damos por 
nós a imaginar como será ter uma casa 
noutro planeta. 
Do avião de papel, que sempre fez parte do 
universo infantil, aos aviões transformados 
pelo artista Miguel Palma, há uma gigante 
evolução… Aonde é que cada um chega? 
Será o céu o limite?
Conceção: Fabrícia Valente e Jorge Catarino
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ONDE TENS A CABEÇA?
3-4 anos

Há uma criatura escondida nas 
pinturas. Cabeça, tronco e membros 
estão espalhados pelas obras de arte 
do Museu! Nesta visita, vamos ter de 
descobrir partes do seu corpo entre 
cores, texturas e formas. Peça a peça, 
vamos conhecendo as obras dos 
artistas e, com elas, construir a nossa 
criatura.
Conceção: Francisca Valador e Inês Machado

PARA ALÉM DA CORTINA 
HÁ FESTA!
4-6 anos

Shhhh, o espetáculo vai começar! 
Saltem da plateia para o palco e 
venham encenar uma peça de teatro. 
Tragam os teus amigos para os 
bastidores, e vamos construir cenários, 
personagens e objetos de um teatro 
portátil. Entram connosco em cena? 
Conceção: Francisca Valador e Inês Machado

PEQUENOS 
AVENTUREIROS NUM 
MUSEU
4-6 anos

Descubram como este Museu pode 
ser um palco de uma grande aventura 
pelo mundo da arte! Convidem todos 
os vossos amigos e, com eles, venham 
ser verdadeiros exploradores… Com 
todos os sentidos em alerta, encontrem, 
através dos vários puzzles, pistas e 
adivinhas, os mistérios que as obras 
do Museu Coleção Berardo têm para 
revelar! Mas muita atenção, pequenos 
aventureiros: serão vários os desafios 
a ultrapassar para encontrarem o local 
da vossa festa. Como desafio final, 
todos vão criar um fantástico mapa 
para nunca mais se esquecerem da 
aventura que tiveram neste grande 
Museu.
Conceção: Marília Pascoal e Renato Santos

UMA FESTA DE SONHO
4-6 anos

Ao longo dos tempos, os sonhos 
sempre foram motivo de fascínio 
por parte dos artistas — e não só! 
Os artistas surrealistas, quando se 
encontravam em festas de outros 
tempos, criavam entre eles jogos, 
exercícios e maneiras de encontrar 
algo de outro mundo, algo em que 
o inesperado e a surpresa fossem 
os protagonistas. Dando asas à 
imaginação e sem limites à vista, os 
resultados finais eram únicos e originais, 
fugiam sempre ao controlo absoluto 
dos seus criadores. Nesta festa, venham 
explorar estas diferentes formas de 
representar, nas quais o desenho 
automático, as soprofiguras, o frottage 
(decalque), entre outras, serão as 
«ferramentas» a utilizar… 
Conceção: Marília Pascoal e Renato Santos
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UM ANIVERSÁRIO 
VIRADO DO AVESSO
4-12 anos

Esta é uma festa em que as obras 
de arte desafiam limites, questionam 
regras, jogam com as (in)certezas. 
Os artistas informalistas da Coleção 
Berardo revelam-nos muitas destas 
aventuras e mostram-nos exemplos 
de como testar limites com muita 
sabedoria. Sabiam que existem 
pinturas realizadas com o cabo do 
pincel? E se, numa festa de aniversário, 
vos desafiarmos a fugir do habitual? 
Experimentar novos limites é a única 
regra! Não queremos que «pintem 
dentro do risco»: queremos que 
realizem algo virado do avesso. (Des)
Alinham?! 
Conceção: Fabrícia Valente e Marilia Pascoal

ESPELHO MEU, ESPELHO 
MEU… O QUE SOU EU?
6-12 anos

Todos nós sabemos esta antiga 
lengalenga, e os artistas da Coleção 
Berardo também a sabem de cor! 
Neste mundo surreal, expressionista, 
abstrato ou dadaísta, onde a realidade 
se funde (mistura) com a ficção, o que 
podemos ser nós realmente? Deem 
largas à vossa imaginação: um retrato 
fantástico irão representar! Revelem a 
este mundo bem real o que gostariam 
de ser.
Conceção: Marilia Pascoal e Renato Santos

UMA FESTA SURREAL
6-12 anos

Venham divertir-se com as obras 
surrealistas da Coleção Berardo. Vamos 
conhecer artistas como Salvador Dalí 
e mergulhar num mundo de sonho 
e fantasia. Se têm sentido de humor 
e se riem com o absurdo, se gostam 
de jogar ao telefone estragado e se 
divertem quando nada faz sentido, 
esta festa é para vocês! Tragam os 
vossos amigos para criarmos poemas 
aleatórios, diálogos hilariantes e 
representações delirantes. Nesta 
festa surreal, todos os convidados 
se transformam em personagens 
surrealistas — mas não se preocupem, 
porque tudo é feito de forma (des)
controlada!
Conceção: Fabrícia Valente e Francisca Correia do Vale

VIAGEM À FACTORY DE 
ANDY WARHOL
6-12 anos

Venham connosco viajar com a 
nossa imaginação à Factory do Andy 
Warhol, para produzir pinturas em 
série aplicando a técnica da serigrafia. 
Cada colaborador desta fábrica tem a 
sua função especifica: fazer o molde, 
preparar a tinta ou imprimir. Camada 
por camada, constrói-se uma imagem. 
Venham celebrar connosco o vosso 
aniversário e levem para casa a vossa 
pintura original.
Conceção: Mariana Ramos e Teodora Boneva

FOTOGRAMAS 
ANIMADOS
6-12 anos

Já entraram num laboratório de 
fotografia? Como se cria movimento 
com imagens paradas? Sabiam que 
podemos usar uma Nintendo para tirar 
fotografias? Venham connosco celebrar 
o vosso aniversário, descobrir tudo isto 
e ainda revelar uma fotografia como 
antigamente, no laboratório fotográfico 
do Museu Coleção Berardo.
Conceção: Mariana Ramos e Renato Santos
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A CASA DAS MÁQUINAS
Atividade contínua

A História conta-nos que os grandes 
colecionadores traziam das suas viagens 
todo o tipo de objetos naturais e artefactos 
que consideravam exóticos. Juntamente com 
obras de arte, estes conjuntos formavam 
os chamados «gabinetes de curiosidades»: 
preciosos mostruários repletos de objetos 
raros, estranhos, misteriosos, fascinantes.
Miguel Palma recolhe elementos industriais 
e cria tantos outros, colecionando, 
transformando, baralhando. A sua 
exposição pode funcionar ela própria 
como um grande gabinete de curiosidades 
industriais, juntando o antigo, o obsoleto e 
o utópico. Entre o projeto e a construção, 
o desenho, a colagem e a escultura, 
convidamos a imaginar uma máquina 
ainda por inventar e a dar-lhe um nome 
e uma função, formando um gabinete de 
curiosidades tecnológicas inexistentes, 
improváveis ou simplesmente impossíveis — 
uma grande «casa das máquinas».
Conceção: Fabrícia Valente e Jorge Catarino

Sábados e domingos
das 15h00 às 18h00

ENTRADA LIVRE PARA TODAS AS IDADES
*Não requer marcação prévia
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FICHA TÉCNICA

COORDENAÇÃO
Cristina Gameiro

ILUSTRAÇÃO E 
DESIGN
Francisca Valador e 
Inês Machado

REVISÃO
Diogo Montenegro

EDIÇÃO DO MUSEU 
COLEÇÃO BERARDO

SERVIÇO EDUCATIVO

Cristina Gameiro
(coordenação
e programação)
Cátia Bonito
Filipa Gordo

 

MARCAÇÕES

As atividades requerem 
sempre marcação 
prévia. A marcação é 
sempre confirmada pelo 
serviço educativo.
As visitas orientadas 
às exposições 
são realizadas 
exclusivamente por 
mediadores do Serviço 
Educativo.

CONTACTOS
Marcações por telefone 
(213 612 800),  
de segunda a sexta  
das 10h00 às 13h00  
e das 14h00 às 17h30.

PREÇÁRIO

Aniversários: 12 € / pax.
Atividades de fim-de- 
-semana: 3 € / pax.
Oficinas de férias: 3 
dias: 65 € + 5 € de 
seguro (almoço incluído)
2 dias: 45 € + 5 € de 
seguro (almoço incluído)

ACESSIBILIDADES
Elevadores, rampas, 
casas de banho 
adaptadas e cadeiras 
de rodas.

InformaçõesENVOLVER FAMÍLIAS OUT 2019 – JAN 2020
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PARTILHE A SUA 
VISITA
@museuberardo
#museuberardo

MORADA
Praça do Império 
1449-003 Lisboa


