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Para a temporada de 2016/2017,  
o Descobrir preparou uma brochura onde 
apresenta a programação destinada 
exclusivamente aos mais novos, sozinhos  
ou em família.

No outono, os dias ainda se esperam 
bonitos e amenos, propícios aos passeios 
pelo jardim, e, no dia 9 de outubro, sob o 
tema “Ligações”, convidamos todos os 
interessados a virem comemorar connosco 
o lançamento da temporada, para o qual 
preparámos diversos ateliês, concertos e 
espetáculos, a maioria dos quais ao ar livre, 
para partilhar com a família e os amigos.

As ligações vão marcar a temporada.  
O Museu Gulbenkian apresenta-se agora 
com uma nova identidade, integrando as duas 
coleções – Coleção do Fundador e Coleção 
Moderna –, o que proporciona pontes, 
cruzamentos e descobertas surpreendentes.

Aos fins de semana haverá oficinas 
criativas, umas para crianças ou jovens, outras 
para famílias. Partindo sempre ou de uma 
visita ao museu, ou do espaço e matéria do 
jardim, estas oficinas constituem propostas 
de trabalho plástico que ajudam a conhecer 
melhor processos artísticos, fenómenos 
naturais, conceitos, materiais e técnicas.

Para os muito pequeninos vai haver 
“Histórias de musear”, momentos de 
histórias encenadas apresentadas no espaço 
do museu e destinadas exclusivamente a 
famílias com crianças entre os 2 e os 5 anos.

E há também os “Concertos de domingo”,  
com repertórios cuidadosamente escolhidos 
para atrair o público jovem e familiar.

Estas são apenas algumas sugestões. 
Folheie atentamente esta brochura 
e descubra todas as propostas que 
preparámos para este início de temporada.
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Jovens e  
Famílias
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Calendário

 OUTUbrO 

1 sáb. 

14H30

JarDim – 

EDiFíciO sEDE

Animais 
vegetais 3D
6 aOs 10

OFicina Famílias

p. 15

8 sáb. 

14H30

JarDim – 

EDiFíciO sEDE

Tecer  
as árvores
+ 12 anOs

OFicina JOvEns

p. 11

 Dia D  
 ligaçõEs 

 9 DOm. 

10H30 

14H00

JarDim – 

EDiFíciO sEDE

1969-2016:  
o tempo  
no jardim,  
a preto-e- 
- branco
+ 8 anOs

OFicina DE 

FOTOgraFia

p. 30

10H30 

14H30

JarDim – 

EDiFíciO sEDE

Tempo vegetal
+ 4 anOs

OFicina DE 

cOnsTrUçãO DE Um 

HErbáriO cOlETivO

p. 30

10H30 

14H30

EDiFíciO sEDE

Retratómatos: 
entre a palavra 
e o traço
+ 8 anOs

máQUinas DE 

rETraTOs gráFicOs

p. 31

10H30 

14H30

JarDim – 

EDiFíciO sEDE

O jardim  
em revista
+ 10 anOs

OFicina DE cOlagEm

p. 31

11H00 

15H00

EDiFíciO sEDE

Morfogénese 
musical
+ 6 anOs

insTalaçãO sOnOra

p. 31

11H00 

15H00

cOlEçãO DO 

FUnDaDOr

O meu  
coração  
é árabe
+ 8 anOs

cOncErTO

p. 31

11H00 

12H00 

14H00 

15H00

JarDim – 

EDiFíciO sEDE

Curtas  
de ciência
+ 6 anOs

HisTórias  

para DEspErTar  

a cOnsciência

p. 31

11H00 

15H00

JarDim – 

EDiFíciO sEDE

MicroGlobo –  
o teatro  
mais pequeno 
do mundo
+ 3 anOs

acOnTEcimEnTO 

TEaTral

p. 32

12H00

anFiTEaTrO 

aO ar livrE

Manda voltar
TODas as iDaDEs

cOncErTO

p. 32

14H00 

17H00

EDiFíciO sEDE

A montanha
+ 3 anOs

EspETácUlO 

p. 32

18H00

anFiTEaTrO 

aO ar livrE

Gerajazz
TODas as iDaDEs

cOncErTO DE 

EncErramEnTO

p. 32

15 sáb. 

14H30

JarDim – 

EDiFíciO sEDE

O tanino – 
impressão  
de folhas  
em tecido
7 aOs 12 anOs

OFicina Famílias

p. 15

16 DOm. 

10H30* 

15H30**

cOlEçãO mODErna

Na pele  
das cidades
*5 aOs 7 anOs 

**7 aOs 11 anOs

OFicina Famílias

p. 15

22 sáb. 

14H30

JarDim – 

EDiFíciO sEDE

O cata-vento  
do pato-real
6 aOs 10 anOs

OFicina Famílias

p. 16

23 DOm. 

10H30* 

15H30**

galEria principal – 

EDiFíciO sEDE

Com que  
linhas se tece  
o tempo?
*5 aOs 7 anOs 

**7 aOs 11 anOs

OFicina Famílias

p. 16

29 sáb. 

15H30

cOlEçãO DO FUnDaDOr

Aaaah!  
Breve coleção 
de espantos
5 aOs 7 anOs

OFicina Famílias

p. 17

30 DOm. 

10H30 

11H30

cOlEçãO mODErna

Kizwa kyé – 
Desvendar, 
furar, ficar!
2 aOs 5 anOs

HisTórias DE mUsEar

p. 19

30 DOm. 

11H00 

16H00

granDE aUDiTóriO

Fantasias  
e metáforas
+ 6 anOs

cOncErTO cOmEnTaDO

p. 22

 nOvEmbrO 

6 DOm. 

10H30* 

15H30**

cOlEçãO mODErna

Na pele  
das cidades
*5 aOs 7 anOs 

**7 aOs 11 anOs

OFicina Famílias

p. 15

12 sáb.

15H30

cOlEçãO DO FUnDaDOr

Aaaah!  
Breve coleção 
de espantos
7 aOs 11 anOs

OFicina Famílias

p. 17

13 DOm. 

10H30 

11H30

cOlEçãO mODErna

Kizwa kyé – 
Desvendar, 
furar, ficar!
2 aOs 5 anOs

HisTórias DE mUsEar

p. 19

20 DOm. 

10H30* 

15H30**

galEria principal – 

EDiFíciO sEDE

Com que  
linhas se tece  
o tempo?
*5 aOs 7 anOs 

**7 aOs 11 anOs

OFicina Famílias

p. 16

26 sáb. 

15H30

cOlEçãO DO FUnDaDOr

Uma coleção  
de bolso:  
a arte das 
pequenas 
coisas
5 aOs 7 anOs

OFicina Famílias

p. 18

27 DOm. 

10H30 

11H30

cOlEçãO mODErna

Kizwa kyé – 
Desvendar, 
furar, ficar!
2 aOs 5 anOs

HisTórias DE mUsEar

p. 19
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 DEZEmbrO 

4 DOm. 

10H30* 

15H30**

galEria principal – 

EDiFíciO sEDE

Com que  
linhas se tece  
o tempo?
*5 aOs 7 anOs

**7 aOs 11 anOs

OFicina Famílias

p. 16

4 DOm. 

11H00 

16H00

granDE aUDiTóriO

Viagem  
em Itália
+ 6 anOs

cOncErTO Famílias

p. 23

10 sáb. 

15H30

cOlEçãO DO FUnDaDOr

Uma coleção  
de bolso:  
a arte das 
pequenas 
coisas
7 aOs 11 anOs

OFicina Famílias

p. 18

11 DOm. 

10H30 

11H30

cOlEçãO mODErna

O Jardim  
de Babaï
2 aOs 5 anOs

HisTórias DE mUsEar

p. 19

18 DOm. 

11H00 

16H00

granDE aUDiTóriO

Natais  
do mundo
+ 6 anOs

cOncErTO Famílias

p. 23

 EspEcial naTal  
 19 sEg. a 22 QUi. 

10H00

cOlEçãO mODErna

Objetos 
inquietos. 
Mestiçagens  
e cruzamentos
5 aOs 7

8 aOs 11

12 aOs 14

p. 11

 JanEirO 

8 DOm. 

10H30* 

15H30**

cOlEçãO mODErna

Na pele  
das cidades
*5 aOs 7 anOs

**7 aOs 11 anOs

OFicina Famílias

p. 15

14 sáb. 

15H30

cOlEçãO DO FUnDaDOr

“Historiação” – 
uma coleção  
de breves 
histórias
5 aOs 7 anOs

OFicina Famílias

p. 18

15 DOm. 

10H30 

11H30

cOlEçãO mODErna

O Jardim  
de Babaï
2 aOs 5 anOs

HisTórias DE mUsEar

p. 19

22 DOm. 

10H30 

11H30

cOlEçãO mODErna

O Jardim  
de Babaï
2 aOs 5 anOs

HisTórias DE mUsEar

p. 19

28 sáb. 

15H30

cOlEçãO DO FUnDaDOr

“Historiação” – 
uma coleção  
de breves 
histórias
7 aOs 11 anOs

OFicina Famílias

p. 18

29 DOm. 

11H00 

16H00

granDE aUDiTóriO

Grandes coros 
de ópera
+ 6 anOs

cOncErTO Famílias

p. 24

 FEvErEirO 

4 sáb. 

15H30

cOlEçãO DO FUnDaDOr

Pequena 
coleção  
de sabores
5 aOs 7 anOs

OFicina Famílias

p. 18

5 DOm. 

10H30 

11H30

cOlEçãO mODErna

Olh’ó jornal! 
Quentinhas, 
quentinhas!
2 aOs 5 anOs

HisTórias DE mUsEar

p. 22

12 DOm. 

10H30* 

15H30**

galEria principal – 

EDiFíciO sEDE

Mecanismó- 
futurista – PIM!
*5 aOs 7 anOs

**7 aOs 11 anOs

OFicina Famílias

p. 16

18 sáb. 

15H30

cOlEçãO DO FUnDaDOr

Pequena 
coleção  
de sabores
7 aOs 11 anOs

OFicina Famílias

p. 18

19 DOm. 

10H30 

11H30

cOlEçãO mODErna

Olh’ó jornal! 
Quentinhas, 
quentinhas!
2 aOs 5 anOs

HisTórias DE mUsEar

p. 22

25 sáb. 

11H00

cOlEçãO mODErna

Cinema  
de bolso
+ 6 anOs

nEcEssiDaDEs 

EDUcaTivas 

EspEciais

p. 29

26 DOm. 

10H30* 

15H30**

galEria principal – 

EDiFíciO sEDE

Mecanismó- 
futurista – PIM!
*5 aOs 7 anOs

**7 aOs 11 anOs

OFicina Famílias

p. 16

 marçO 

5 DOm. 

10H30 

11H30

cOlEçãO mODErna

Olh’ó jornal! 
Quentinhas, 
quentinhas!
2 aOs 5 anOs

HisTórias DE mUsEar

p. 22

5 DOm. 

11H00 

16H00

granDE aUDiTóriO

Leticia Moreno
+ 6 anOs

cOncErTO Famílias

p. 24

11 sáb. 

16H00

sala pOlivalEnTE – 

cOlEçãO mODErna

Antes de 
começar, 
de Almada 
Negreiros
+ 4 anOs

pEça DE TEaTrO

p. 33

12 DOm. 

11H00

sala pOlivalEnTE – 

cOlEçãO mODErna

Antes de 
começar, 
de Almada 
Negreiros
+ 4 anOs

pEça DE TEaTrO

p. 33

18 sáb.

16H00

EDiFíciO sEDE – 

aUDiTóriO DOis

Ciência  
em cena
Final cOncUrsO

p. 35

19 DOm. 

11H00 

16H00

granDE aUDiTóriO

Festa da 
percussão
+ 6 anOs

cOncErTO Famílias

p. 25

26 DOm. 

10H30* 

15H30**

galEria principal – 

EDiFíciO sEDE

Mecanismó- 
futurista – PIM!
*5 aOs 7 anOs

**7 aOs 11 anOs

OFicina Famílias

p. 16
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 OFicinas 

OFicina DE  
TEcElagEm criaTiva

Tecer as árvores
8 OUT / sáb.

JarDim (pOnTO DE

EncOnTrO: EDiFíciO sEDE)

14H30 Às 17H30

+ 12 anOs

mín. 8 – máX. 12 / 15€

As árvores são o pretexto 
para aprendermos as bases 
da tecelagem. A partir dos 
seus ramos, que o jardim 
nos dá, vamos inventar um 
pequeno tear e trabalhar 
com fios e lãs de diferentes 
cores e texturas, criando 
uma peça decorativa – um 
ramo de árvore tecido.
conceção e orientação:  
rosa pomar

 EspEcial naTal 

OFicina DE arTEs 
plásTicas, mOvimEnTO  
E mETamOrFOsEs

Objetos 
inquietos. 
Mestiçagens  
e cruzamentos 
a parTir Da EXpOsiçãO 
linHas DO TEmpO.  
as cOlEçõEs gUlbEnkian. 
caminHOs cOnTEmpOrânEOs

19 a 22 DEZ / 2ª a 5ª

cOlEçãO mODErna

10H00 Às 13H00 –

14H30 Às 17H30

5 aOs 7, 8 aOs 11,

12 aOs 14 anOs / 24H

(4 sEssõEs DE 6H)

mín. 8 – máX. 15 pOr 

grUpO ETáriO / 60€

De quantas formas se pode 
ver uma obra de arte? Para 
cima, para baixo, de lado, 
de cócoras, de pernas 
para o ar... Conseguimos 
ver tudo de uma só vez? 
Rodeia, caminha, não pares 
de olhar, conta-me o que 
pensas e o que imaginaste! 
De quantos olhares é feita 
uma peça? O que é que lá 
está e o que lhe falta? O que 
temos para lhe emprestar?

Conhecer os objetos de 
uma coleção é escutar-lhes 
as histórias, acompanhar- 
-lhes os passos, fazer- 
-lhes perguntas. Uma 
coleção é quase um ser 
vivo que respira e sussurra 
pequenas histórias e se 
transforma à medida que 
lhe dedicamos tempo e 
atenção. Mas será que os 
nossos olhos veem sempre 
as mesmas coisas? Será 
possível que cada objeto 
contenha em si muitas 
outras imagens? 
Nesta oficina, exploramos 
a ideia de metamorfose 
e mestiçagem, criando 
um mostruário de novos 
objetos resultante da diver-
sidade de olhares indivi-
duais e de práticas como 
o movimento, a colagem, a 
assemblagem e a fotografia.
conceção e orientação: 
andreia Dias, Diana pereira, 
Joana andrade, mariana abreu, 
maria remédio, miguel Horta, 
sofia cabrita, sofia martinho

as oficinas Especial natal 
preveem a possibilidade  
de acompanhamento à hora  
do almoço: 15€/semana 
(bilhetes à venda online  
e nas bilheteiras).

O Descobrir não fornece 
almoço. recomenda-se trazer 
almoço-piquenique, lanche 
para o meio da manhã/tarde, 
água e chapéu.

O Descobrir assegura o 
acolhimento das crianças  
que cheguem a partir das  
9h00 e até à hora do início  
da atividade.
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Famílias

 OFicinas 

OFicina DE cOnsTrUçãO

Animais  
vegetais 3D
1 OUT / sáb.

JarDim (pOnTO DE 

EncOnTrO: EDiFíciO sEDE) 

14H30 Às 16H30

6 aOs 10 anOs

mín. 5 – máX. 12 / 7,5€ 

(aDUlTO + criança)

Familiar aDiciOnal 

(aDUlTO OU criança) 4€

Que animais posso 
encontrar neste jardim? 
Uns a voar, uns a saltar, uns 
a rastejar, outros a nadar… 
Vivem em esconderijos, 
ninhos, pequenas tocas, 
ramos altos, entre folhas, 
debaixo de pedras. De que 
são feitos os animais?  
De ramos, de folhas, de 
flores e de frutos? Pode ser!
Vamos construir pequenos 
animais usando materiais 
iguais aos que eles usam: 
ramos e folhas de árvores 
e de trepadeiras, cascas, 
sementes e frutos. Alguma 
imaginação, e nascem 
novas criaturas, prontas 
para habitar o jardim!
conceção e orientação:  
leonor pêgo, vanda vilela

OFicina DE EsTampagEm

O tanino – 
impressão de 
folhas em tecido
15 OUT / sáb.

JarDim (pOnTO DE 

EncOnTrO EDiFíciO sEDE) 

14H30 Às 16H30

7 aOs 12 anOs

mín. 5 – máX. 12 / 7,5€ 

(aDUlTO + criança) 

Familiar aDiciOnal 

(aDUlTO OU criança) 4€

O tanino é um princípio 
corante das plantas que nos 
permite obter cores-som-
bra sobre tecidos de fibras 
celulósicas. Através de um 
processo simples, desco-
brimos quais das plantas 
que nos rodeiam possuem 
esse princípio tintureiro. 
Num tecido branco vamos 
estampar estas folhas, 
recorrendo a uma técnica 
simples que fixa o tanino 
no tecido. E trazemos para 
casa roupa de jardim!
Trazer: uma peça de roupa 
branca em algodão ou linho 
(para tingir).

conceção e orientação:  
Dália lourenço

OFicina DE cOnsTrUçãO  
E assEmblagEm

Na pele  
das cidades
a parTir Da EXpOsiçãO 
anTOniO OlE. lUanDa,  
lOs angElEs, lisbOa

16 OUT; 6 nOv; 8 Jan / DOm.

cOlEçãO mODErna 10H30 

Às 12H30: 5 aOs 7 anOs / 

15H30 Às 17H30:

7 aOs 11 anOs

mín. 8 – máX. 15 / 7,5€ 

(aDUlTO + criança)

Familiar aDiciOnal 

(aDUlTO OU criança) €4

Se viajarmos por uma 
cidade... quantas cores  
nas paredes?!
Se percorrermos os seus 
caminhos... que sinais,  
que materiais?!
Se tocarmos em paredes  
e muros... que texturas,  
que ondulações?!
Pequenas portas, grandes 
cartazes, tantas marcas,  
de tantas gentes!
Letras, grafitti e janelas – 
imaginárias ou de verdade... 
de tudo isto é feita a pele  
de uma cidade! 
Uma oficina para despertar 
olhares sobre a cidade, 
envolvendo os partici-
pantes numa experiência 
que explora o dinamismo 
urbano e que cria e recria 
novos espaços a habitar, 
numa experiência plástica 
coletiva cujo resultado  
é uma instalação em 
“grande” escala. 
conceção e orientação:  
sara inácio, sílvia moreira
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OFicina DE cOnsTrUçãO

O cata-vento  
do pato-real
22 OUT / sáb.

JarDim (pOnTO DE 

EncOnTrO: EDiFíciO sEDE) 

14H30 Às 16H30

6 aOs 10 anOs

mín. 5 – máX. 12 / 7,5€ 

(aDUlTO + criança) 

Familiar aDiciOnal 

(aDUlTO OU criança) 4€

Sentes o vento na cara? 
Sabes de que lado vem?
Para que serve o vento?  
Os ramos das árvores 
baloiçam em que direção?
Vamos descobrir estas e 
outras coisas construindo 
cata-ventos que giram e 
indicam os pontos cardeais. 
Normalmente, está 
empoleirado nos cata- 
-ventos um galo de crista 
vermelha. Mas no nosso 
jardim lidera o pato-real. 
Vai ser ele o companheiro 
desta investigação eólica!
conceção e orientação:  
ana pêgo, vanda vilela

OFicina DE arTEs 
plásTicas, mOvimEnTO  
E cOnsTrUçãO DE TEias

Com que linhas 
se tece o tempo?
a parTir Da EXpOsiçãO 
linHas DO TEmpO.  
as cOlEçõEs gUlbEnkian. 
caminHOs cOnTEmpOrânEOs

23 OUT; 20 nOv; 4 DEZ / DOm.

galEria principal – 

EDiFíciO sEDE

10H30 Às 12H30: 5 aOs

7 anOs / 15H30 Às 17H30:

7 aOs 11 anOs

mín. 8 – máX. 15 / 7,5€ 

(aDUlTO + criança)

Familiar aDiciOnal 

(aDUlTO OU criança) 4€

Com que linhas se tece 
a arte e como se cruzam 
elas com o nosso caminho? 
Quanto dura um instante, 
um acontecimento, uma 
relação? Poderão dois 
objetos de épocas dife-
rentes partilhar a mesma 
linha do tempo? Poderemos 
encurtar e esticar o tempo 
entre esses objetos? E nós, 
como somos apanhados 
e envolvidos nestas teias 
temporais?

A partir da exposição 
Linhas do tempo e das 
relações curiosas que esta 
exposição estabelece 
entre objetos e histórias 
de épocas tão diferentes, 
vamos descobrir como o 
tempo se pode transfor-
mar em linhas e em novos 
espaços que nos envolvem 
a todos, cruzando os nossos 
olhares, histórias e ideias.  
O resultado será um 
trabalho coletivo e criativo 
de construção de uma 
grande teia-instalação de 
fios e relações, desenhada 
no espaço como uma 
grande mandala. 
conceção e orientação: Joana 
andrade, paula ribeiro

OFicina DE arTEs plásTicas

Mecanismó- 
futurista-PIM! 
a parTir Da EXpOsiçãO 
almaDa nEgrEirOs. Uma 
manEira DE sEr mODErnO

12 E 26 FEv; 26 mar / DOm.

galEria principal – 

EDiFíciO sEDE

10H30 Às 12H30: 5 aOs

7 anOs / 15H30 Às 17H30:

7 aOs 11 anOs

mín. 8 – máX. 15 / 7,5€ 

(aDUlTO + criança)

Familiar aDiciOnal 

(aDUlTO OU criança) 4€

PIM! PFFFFFFFF! PUM!
Sons de máquina, sons de 
vozes, sombras, imagens, 
frases e traços, palavras 
soltas e vontades de um 
artista que não se contenta 
com uma arte só! Cartazes, 
manifestos, pinturas, 
desenhos, poesia, teatro... 
O artista é aquele que tem 
sete instrumentos e perma-
nentemente pensa e cria um 
mundo novo. Inventa um dia 
claro! Começa e recomeça! 
Como um mecanismo 
criativo que nunca para e  
se reinventa a cada passo!
Almada era um artista 
curioso, multifacetado, 
inquieto. Gostava de todas 
as artes, e todas experi-
mentou para dizer o que 
pensava e imaginava. Nesta 
oficina, mergulharemos 
nesta diversidade e energia 
criativa para construir uma 
máquina coletiva e futurista 
para gerar coisas novas. 
RRRR! TRUNC! PIM!

conceção e orientação: carla 
rebelo, rita cortez pinto

 cOlEçõEs cUriOsas 

ciclO DE OFicinas  
DE arTEs plásTicas  
E crUZamEnTO DE 
maTEriais E iDEias

Uma coleção é muito mais 
do que um conjunto de 
objetos guardados e organi-
zados. É fruto de escolhas, 
desejos, aventuras, 
histórias e múltiplas ideias. 
Contrai-se e dilata-se no 
tempo, pode ser grande ou 
pequena, real ou imaginada, 
individual ou coletiva.
As oficinas Coleções 
Curiosas debruçam-se 
sobre a ideia de colecionar 
como um ato criativo,  
simultaneamente pessoal  
e coletivo, familiar e  
surpreendente, que nos 
ajuda a dar novos significa-
dos ao que nos rodeia.
Partindo das obras da 
coleção do fundador, cada 
oficina oferece um tema-
-desafio que nos conduz 
o olhar, as perguntas e 
os passos pelo museu e 
suas obras, incentivando 
a recolha de elementos, 
experiências e conhecimen-
tos que depois se transfor-
mam coletivamente num 
novo exercício de colecio-
nar e catalogar. Poderemos 

colecionar pequenos 
gestos? Coisas minúscu-
las? Sabores? Momentos 
de espanto? Quantas 
coleções descobriremos 
nos objetos de Gulbenkian? 
Quantas conseguiremos 
fazer nascer e recriar em 
conjunto?
De uma coisa temos a 
certeza: uma coleção tem 
muitas vidas, e somos todos 
precisos para as conhecer  
e reinventar!

Aaaah!  
Breve coleção  
de espantos
cOlEçãO DO FUnDaDOr

29 OUT / sáb.

15H30 Às 17H30: 

5 aOs 7 anOs 

12 nOv / sáb.

15H30 Às 17H30: 

7 aOs 11 anOs 

mín. 8 – máX. 15 / 7,5€ 

(aDUlTO + criança)

Familiar aDiciOnal 

(aDUlTO OU criança) 4€

O que nos surpreende? 
Que novidades nos 
espreitam nos objetos 
da Coleção? Como se 
guarda um “Aaaaah!”? 
Como se partilha para que 
possa durar no tempo? 
De quantos espantos se 
constrói a memória do que 
vimos?
conceção e orientação: 
ricardo mendes,  
susana guerreiro
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Uma coleção  
de bolso: a arte 
das pequenas 
coisas
cOlEçãO DO FUnDaDOr

26 nOv / sáb.

15H30 Às 17H30:

5 aOs 7 anOs 

10 DEZ / sáb.

15H30 Às 17H30:

7 aOs 11 anOs 

mín. 8 – máX. 15 / 7,5€ 

(aDUlTO + criança)

Familiar aDiciOnal 

(aDUlTO OU criança) 4€

Estarão os nossos olhos 
preparados para ver o 
muito pequeno? Como se 
faz no museu um caminho 
de pormenores? Onde se 
guardam e registam as 
breves impressões de cada 
peça? Saberemos desenhar 
micromemórias?
conceção e orientação: 
ricardo mendes,  
susana guerreiro 

“Historiação” – 
uma coleção de 
breves histórias
cOlEçãO DO FUnDaDOr

14 Jan / sáb.

15H30 Às 17H30:

5 aOs 7 anOs 

28 Jan / sáb.

15H30 Às 17H30:

7 aOs 11 anOs 

mín. 8 – máX. 15 / 7,5€ 

(aDUlTO + criança)

Familiar aDiciOnal 

(aDUlTO OU criança) 4€

Quem conta um conto 
acrescenta um ponto? 
Que histórias nos contam 
as obras de arte? O que 
fazer com as histórias que 
se soltam? Caminhar, ver, 
escutar, rearrumar, reinven-
tar, partilhar...! Era uma vez, 
e essa vez já te aconteceu 
alguma vez?*
conceção e orientação: paula 
ribeiro, susana guerreiro

*citação de um poema de 
margarida mestre e antónio 
pedro

Pequena coleção 
de sabores
cOlEçãO DO FUnDaDOr

4 FEv / sáb.

15H30 Às 17H30:

5 aOs 7 anOs 

18 FEv / sáb.

15H30 Às 17H30:

7 aOs 11 anOs 

mín. 8 – máX. 15 / 7,5€ 

(aDUlTO + criança)

Familiar aDiciOnal 

(aDUlTO OU criança) 4€

Reunir à volta da mesa pode 
ser um ato criativo? A que 
sabe? A que cheira? Para 
onde me leva esta coleção? 
Pôr, dispor, convidar, 
partilhar – pequenas 
coleções de gestos, 
rituais, cheiros e sabores 
em torno da comida. 
Arriscamos provar o que 
não conhecemos?
conceção e orientação:  
Joana andrade, paula ribeiro

 HisTórias DE mUsEar 

As Histórias de Musear 
nascem do encontro entre 
as obras de arte e a litera-
tura infantil, o movimento, 
o teatro, a música e o 
canto. Destinadas exclu-
sivamente a famílias com 
crianças entre os 2 e os 
5 anos, estes momentos 
de histórias encenadas e 
apresentadas no espaço 
do museu pretendem 
aproximar as obras de 
arte do público, criando 
relações afetivas e sensi-
tivas, cruzando diferentes 
registos e abordagens 
artísticas, e procurando 
oferecer uma primeira 
experiência significativa e 
rica de contacto com a arte 
contemporânea e com o 
próprio espaço expositivo.

Kizwa kyé* – 
Desvendar,  
furar, ficar!
a parTir Da EXpOsiçãO 
anTOniO OlE. lUanDa,  
lOs angElEs, lisbOa

30 OUT; 13 E 27 nOv / DOm.

cOlEçãO mODErna

10H30 Às 11H20;

11H30 Às 12H20

2 aOs 5 anOs

mín. 8 – máX. 15 / 7,5€ 

(aDUlTO + criança)

Familiar aDiciOnal 

(aDUlTO OU criança) 4€

É preciso contar a  
história do princípio.
Não! É preciso contar  
a história de novo. 
As paredes são a pele da 
cidade. Portas e janelas – 
truz-truz; trimmm!
Caminhos abertos, 
caminhos por abrir... E por 
aqui, posso passar? Xiiiu!
Passos grandes, passos 
pequenos. Tchique, tchique, 
tchique. 
Desliza... salta... devagar. 
Vem! 
Um mundo da parede para 
cá, outro da parede para lá.
Ngololo, quitanda, mbáluku, 
cafuné, tchikuku, moleque.
Os musseques crescem. 
Tac, tac, tac. Ao ritmo 
da história. Crrr, crrr... 
Crescem. Multiplicam-se. 
Babilónias de volumes, 
superfícies, arranjos.  
Toc, toc, toc. 
Luanda, Los Angeles, 
Lisboa. Toda a gente quer  
ir para o quilombo. É lá que 
o telefone rings!
Duas contadoras e uma 
história em movimento, de 
viagem entre cidades, sons, 
sonoridade e línguas dife-
rentes. Era uma vez!...
* “Era uma vez”, em quimbundo.

conceção e orientação:  
Joana manaças, madalena 
marques

O Jardim  
de Babaï *
a parTir DO núclEO DE 
arTE islâmica Da cOlEçãO 
DO FUnDaDOr E DO livrO  
O JarDim DE babaï,  
DE manDana saDaT

11 DEZ; 15 E 22 Jan / DOm.

cOlEçãO DO FUnDaDOr

10H30 Às 11H20;

11H30 Às 12H20

2 aOs 5 anOs

mín. 8 – máX. 15 / 7,5€ 

(aDUlTO + criança)

Familiar aDiciOnal 

(aDUlTO OU criança) 4€

Esta história musical 
começa com uma 
montanha deserta e um 
Babaï solitário. Mas quem é 
Babaï, que ao Museu acaba 
de chegar? É um pequeno 
cordeiro que guarda entre 
os fios da sua lã histórias 
persas, melodias, e o desejo 
de plantar um frondoso 
jardim... E do que precisa 
Babaï para o seu jardim 
semear? 
Será que as obras de arte 
do Museu o conseguem 
ajudar? Juntos, iremos 
desenrolar os novelos desta 
história, viajando entre os 
vários tapetes e cerâmicas 
da coleção, com os sentidos 
despertos para tudo o que 
acaba de chegar...
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“É só quando 
esquecemos 

todos os nossos 
conhecimentos 

que começamos 
a saber.”HEnry DaviD THOrEaU
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Três intérpretes irão guiar 
o público nos caminhos 
desta história escrita em 
duas línguas (português e 
persa), enchendo o espaço 
do Museu de cheiros, ações, 
melodias e canções que 
tecem o frondoso Jardim  
de Babaï... Preparados  
para viajar?!
*babaï (pronuncia-se baba-i) 
é, em iraniano, uma palavra 
infantil que significa 
“cordeirinho”, equivalente  
a “memé” em português. 

conceção e orientação: sofia 
portugal, susana Quaresma, 
Tânia cardoso

Olh’ó jornal! 
Quentinhas, 
quentinhas!
a parTir Da EXpOsiçãO 
pOrTUgal Em FlagranTE

5 E 19 FEv; 5 mar / DOm.

cOlEçãO mODErna

10H30 Às 11H20;

11H30 Às 12H20

2 aOs 5 anOs

mín. 8 – máX. 15 / 7,5€ 

(aDUlTO + criança)

Familiar aDiciOnal 

(aDUlTO OU criança) 4€

– Olh’ó jornal! Quentinho! 
Ainda quentinho! Século 
ou Notícias? É Século ou 
Notícias? Extra! Extra! 
Extra! 
Viva o cortejo da história! 
As artes viram o disco e a 
terra treme! 
– Senhor! Senhora! Não 
perca pitada! – grita estri-
dente o ardina, carregado 
de jornais e revistas, ser-
penteando pelas ruas de 
Lisboa. Entra nos cafés e 
faz o relato das novas do  
dia apregoando as gordas. 
O proprietário enxota  
o pequeno, que vá cantar  
o fado para outra capela.
– Desampara a loja, ó 
fedelho, que o freguês quer 
sossego! Toca a andar! 
Mas a história palpita de 
mudança, e o freguês, 
sedento de futuro, atira  
a moeda e vá de folhear  
a gazeta de fio a pavio.  
E, afinal, é a história que 
transforma a arte ou é 
a arte que comanda a 
história? Ora sim, ora sopas! 
Sem princípio nem fim! 
E com cantigas, toadas e 
pregões, entre artistas e 
poetas, guerras e revolu-
ções, pelas palavras de 
um ardina, apanha-se em 
flagrante neste conto o 
Portugal do século XX. 
conceção e orientação: 
catarina claro, susana pires

 cOncErTOs DE DOmingO 

Fantasias  
e metáforas
Édouard Lalo – 
Concerto para 
Violoncelo  
e Orquestra,  
em Ré menor
Franz Schubert –  
Sinfonia nº 8,  
em Si menor,  
D. 759
30 OUT / DOm.

granDE aUDiTóriO

11H00; 16H00 / 60 min

+ 6 anOs

passE Familiar 20€

(2 aDUlTOs E Uma criança 

aTé aOs 12 anOs) 

criança aDiciOnal 2,50€

Com uma espantosa 
amplitude de repertório, 
que se estende de J. S. 
Bach a Lutosławski, o vio-
loncelista Antônio Meneses 
tem também procurado ir 
além das peças escritas no 
passado, encomendando, 
com regularidade, a com-
positores contemporâneos 
novas obras para violon-
celo. O seu encontro com 
o violoncelista Mstislav 
Rostropovich terá sido res-
ponsável pelo seu entendi-
mento de que, além do rigor 
interpretativo, deveria estar 
também aberto à fantasia  
e às metáforas potenciadas 
pela música.
Orquestra gulbenkian 
maestro: lawrence Foster 
violoncelo: antônio meneses

Viagem em Itália
Wolfgang Amadeus 
Mozart – Sinfonia 
nº 32, em Sol maior, 
K.318
Piotr Ilitch 
Tchaikovsky – 
Variações sobre  
um tema rococó,  
op. 33
Felix Mendelssohn-
Barthóldy –  
Sinfonia nº 4,  
em Lá maior,  
op. 90, Italiana
4 DEZ / DOm.

granDE aUDiTóriO

11H00; 16H00 / 60 min

+ 6 anOs

passE Familiar 20€

(2 aDUlTOs E Uma criança 

aTé aOs 12 anOs)

criança aDiciOnal 2,50€

Chefe de naipe da Orquestra 
Gulbenkian desde 2015, o 
violoncelista Marco Pereira, 
vencedor do Prémio Jovens 
Músicos em 2003, tem 
vindo a consolidar um firme 
percurso internacional, 
tendo o seu Quarteto de 
Cordas de Matosinhos 
integrado a série ECHO 
Rising Stars e atuado em 
prestigiadas salas, como 
o Barbican Centre, em 
Londres, o Concertgebouw 
de Amesterdão, ou o 
Musikverein, em Viena.

Além das sempre desa-
fiantes Variações rococó, 
de Tchaikovsky, sob 
a direção de Joana 
Carneiro, o programa inclui 
ainda a Sinfonia n  4 de 
Mendelssohn, inspirada nas 
cores e atmosferas viven-
ciadas pelo compositor 
durante a sua estada em 
Itália, entre 1829 e 1831.
Orquestra gulbenkian 
maestrina: Joana carneiro 
violoncelo: marco pereira

Natais do mundo
Música da Europa, 
Israel, América 
Central e do Sul  
e dos Estados Unidos 
da América
18 DEZ / DOm.

granDE aUDiTóriO

11H00; 16H00 / 60 min

+ 6 anOs

passE Familiar 20€

(2 aDUlTOs E Uma criança 

aTé aOs 12 anOs) 

criança aDiciOnal 2,50€

Com o Coro e a Orquestra 
Gulbenkian, venha de 
novo descobrir os Natais 
do mundo e participar 
ativamente! Partiremos 
de Portugal, com algumas 
das mais conhecidas 
canções tradicionais, 
visitaremos os vizinhos 
europeus (Espanha, França 
e Inglaterra) e viajaremos, 
tal como no tempo dos 
Descobrimentos, para 
paragens distantes: 
América Central e do Sul 
(Porto Rico, República 
Dominicana, Peru, 
Venezuela e Brasil) e 
América do Norte, fazendo 
ainda uma passagem 
pelo mundo judaico, com 
o seu Hannukka (Festa 
das Luzes). As versões 
orquestrais serão também 
variadas: desde o intimismo 
das canções europeias de 
adoração da noite de Natal 
ao ritmo trepidante das 
canções sul-americanas, ou 
ao brilho das grandes suites 
norte-americanas, entre as 
quais podemos salientar  
A Christmas Overture, de 
John Rutter, e três canções 
de John Williams do 
filme Home Alone.
coro e Orquestra gulbenkian 
maestro: Jorge matta
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Grandes coros 
de ópera
Giuseppe Verdi –  
Aïda: “Gloria 
all’Egitto”;  
Marcha Triunfal; 
Macbeth: Coro  
das Feiticeiras; 
Nabucco:  
“È L’Assiria  
una regina”; 
Il Trovatore:  
Coro dos boémios
Ludwig van 
Beethoven –  
Fidelio: Coro  
dos Prisioneiros
Pietro Mascagni –  
Cavalleria rusticana: 
Intermezzo
Giacomo Puccini –  
Madama Butterfly: 
Coro dos Marinheiros
Richard Wagner –  
Tanhäuser: Coro  
dos Peregrinos; 
Lohengrin: Prelúdio 
do 3º Ato (Marcha 
Nupcial)
Georges Bizet –  
Carmen: Marcha  
do Toreador

29 Jan / DOm.

granDE aUDiTóriO

11H00; 16H00 / 60 min

+ 6 anOs

passE Familiar 20€ 

(2 aDUlTOs E Uma criança 

aTé aOs 12 anOs)

criança aDiciOnal 2,50€

Sobre a ópera ignora-se, 
por vezes, a sua verda-
deira presença na cultura 
popular. Neste concerto, 
o Coro e a Orquestra 
Gulbenkian, sob a direção 
do maestro Jorge Matta, 
interpretam alguns dos 
mais empolgantes “grandes 
coros” da ópera oitocen-
tista. De Beethoven a 
Wagner, de Bizet a Verdi 
ou Puccini, as guerras e os 
seus heróis, as lutas pelo 
poder e pela liberdade 
dos povos, os amores, as 
saudades, o regresso dos 
bem-amados e os cantos 
de júbilo e de louvor, são 
momentos musicais únicos 
que marcaram muitas 
gerações. Uma ocasião para 
festejar essa resistência 
ao tempo e para perceber 
o quão familiar pode ser o 
repertório operático para 
qualquer ouvinte.
coro e Orquestra gulbenkian 
coro infanto-Juvenil da 
Universidade de lisboa 
maestro: Jorge matta

Leticia Moreno
Emmanuel Chabrier – 
Espanha
Maurice Ravel – 
Tzigane
Paul Dukas –  
O Aprendiz  
de Feiticeiro
Édouard Lalo – 
Sinfonia Espanhola, 
op. 21
5 mar / DOm.

granDE aUDiTóriO

11H00; 16H00 / 60 min

+ 6 anOs

passE Familiar 20€

(2 aDUlTOs E Uma criança 

aTé aOs 12 anOs)

criança aDiciOnal 2,50€

Édouard Lalo tinha já 
50 anos quando a sorte 
finalmente lhe sorriu. 
Menosprezado durante 
décadas pela cena musical 
parisiense, seria o seu 
encontro com o virtuoso 
violinista espanhol Pablo 
de Sarasate a inspirar-lhe, 
em 1874, a composição 
do Concerto para Violino 
em Fá menor e da Sinfonia 
Espanhola, as duas 
obras que o roubaram 
ao anonimato e ao 
esquecimento. Tzigane, 
de Maurice Ravel, foi 
também composta com 
uma violinista específica 
em mente, Jelly d’Aranyi, 
tendo o compositor seguido 
igualmente as pistas 
da origem húngara da 
intérprete para guiar  
a sua criatividade.
Orquestra gulbenkian 
maestro: rui pinheiro 
violino: leticia moreno

Festa da 
percussão
George Gershwin –  
Cuban Overture
Luís Antunes  
Pena – Obra a 
anunciar (estreia 
mundial – 
encomenda da 
Fundação Calouste 
Gulbenkian)
Aaron Copland –  
El Salón México
Alberto Ginastera –  
Danças de Estância, 
op. 8a
José Pablo Moncayo 
– Huapango
19 mar / DOm.

granDE aUDiTóriO / 

11H00; 16H00 / 60 min

+ 6 anOs

passE Familiar 20€  

(2 aDUlTOs E Uma criança 

aTé aOs 12 anOs) 

criança aDiciOnal 2,50€

Tendo-se formado em com-
posição na Escola Superior 
de Música de Lisboa com 
António Pinho Vargas, Luís 
Antunes Pena radicou-se 
na Alemanha em 1999, país 
onde tem desenvolvido uma 
obra assente sobretudo 
na música de câmara e 
solista, por vezes incluindo 
eletrónica.
Tem trabalhado com os 
agrupamentos Drumming, 
OrquestrUtópica ou 
Ensemble Recherche. 
Aqui, em destaque, a sua 
nova peça para orquestra 
e percussão, num 
programa recheado de 
empolgantes sonoridades 
latino-americanas.
Orquestra gulbenkian 
maestro: pedro neves 
Timbales: rui sul gomes 
percussão: nuno aroso
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Necessidades  
educativas  
especiais

A programação que 
dedicamos às famílias 
com crianças e jovens com 
necessidades educativas 
especiais cruzam várias 
linguagens e materiais 
numa prática estimulante e 
especializada, constituem 
espaços de inclusão, 
criatividade e fruição em 
diálogo com o património 
artístico da Fundação. Este 
ano, encetamos um novo 
projeto de visita-oficina 
que promove a linguagem 
cinematográfica como 
forma de abordar o universo 
pessoal dos visitantes e 
o contexto artístico das 
coleções.

Cinema de bolso
25 FEv / sáb.

cOlEçãO mODErna

11H00 / 90 min

+ 6 anOs

mín. 3 – máX. 6 Famílias

7,5€ (Família)

rEQUEr marcaçãO prévia

O cinema é como a vida, 
revela o que de mais íntimo 
guardamos dentro de nós; 
faz-nos rir, chorar, sentir 
medo ou inquietação, 
sonhar e acreditar. Com ele, 
podemos aprender a olhar 
para fora, olhar o outro, mas 
também a olhar para dentro 
de nós mesmos.
Como seria eu se fosse um 
filme?
Com esta oficina lançamos 
o desafio de “olhar para 
dentro”, tendo como 
ponto de partida uma 
obra da exposição Almada 
Negreiros: uma maneira de 
ser moderno e o desafio  
de pensar como me posso 
“eu” relacionar com ela.  
A partir deste novo “eu” irei 
procurar um movimento 
com o meu corpo, algo 
simples que me possa levar 
para além de mim, para 
um “eu-futuro”, e procurar 
perceber como posso “eu”  
e este “eu-futuro” caber 
num pequeno filme de 
bolso. Quem sou eu e de 
que sou feito?

Uma visita focada na 
interpretação da obra de 
arte através de leituras 
cinematográficas em que 
se parte do olhar sobre o 
eu e o outro e se cria uma 
experiência dentro da área 
do vídeo e da fotografia, 
desenvolvendo em cada 
um a descoberta de uma 
relação pessoal e única 
com o universo da criação 
artística. 
conceção e orientação: 
margarida rodrigues,  
sofia martinho
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Dia D
Ligações

Lançamento da 
temporada 2016/17
9 Out, dom.

Espreitando tendências que 
vão marcar a temporada de 
2016/17, o Dia D lança-lhe 
o desafio de questionar 
as categorias de grande 
e pequeno, de próximo 
e afastado, de central e 
secundário, de familiar e 
desconhecido, de presente 
e passado… 
Disponha-se a experienciar 
a realidade com a abertura 
e a curiosidade dos explo-
radores, e perca-se no 
entusiasmo de descobrir 
múltiplas ligações entre 
tempos, geografias e 

culturas diferentes. Faça-o 
na companhia dos que lhe 
são próximos, porque as 
descobertas sabem melhor 
quando partilhadas com a 
família e os amigos.

OFicina DE FOTOgraFia

1969-2016:  
o tempo  
no jardim,  
a preto-e-branco 
JarDim – EDiFíciO sEDE

10H30–13H00;

14H00–16H30

+ 8 anOs

circUlaçãO livrE

Olhando para o passado 
através de fotografias da 
época da construção do 
Jardim Gulbenkian, vamos 
explorar a influência do 
tempo e da memória na 
criação de imagens, utili-
zando métodos fotográficos 
artesanais para construir 
novas representações da 
mesma paisagem. 
imagerie – casa das imagens 

OFicina DE cOnsTrUçãO  
DE Um HErbáriO cOlETivO

Tempo vegetal
JarDim – EDiFíciO sEDE

10H30–13H30;

14H30–17H30

+ 4 anOs

circUlaçãO livrE

O que muda e o que 
permanece na vida de um 
jardim? Vamos guardar 
as etapas do crescimento 
e renovação do Jardim 
Gulbenkian, imprimindo 
a marca de diferentes 
elementos naturais em 
ladrilhos de barro fresco.
leonor pêgo e vanda vilela

máQUinas DE rETraTOs 
gráFicOs

Retratómatos: 
entre a palavra  
e o traço
EDiFíciO sEDE

10H30–13H00;

14H30–16H30

+ 8 anOs

circUlaçãO livrE 

O que acontece quando me 
descrevo? Seria possível 
fazer o meu retrato só a 
partir do que digo sobre 
mim mesmo? Pode um 
desenhador desenhar 
fielmente aquilo que ouve? 
Será que me reconheço 
no resultado final? Vem 
descobrir!
marc parchow, mário linhares, 
miguel Horta, paulo galindro, 
ricardo mendes, rita cortez 
pinto

OFicina DE cOlagEm

O jardim  
em revista
JarDim – EDiFíciO sEDE

10H30–13H30;

14H30–17H30

+ 10 anOs

circUlaçãO livrE

Consegues imaginar-te a 
desenhar a capa da revista 
que comemora os 60 anos 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian? A partir de 
fotografias de arquivo, 
vamos imaginar soluções 
para anunciar o futuro 
a partir de reflexos do 
passado.
cláudia mestre,  
ketta linhares

insTalaçãO sOnOra

Morfogénese 
musical
EDiFíciO sEDE

11H00–13H00;

15H00–17H00

+ 6 anOs

circUlaçãO livrE

Baseada num modelo mate-
mático, esta instalação 
convida-o a uma viagem 
sensorial para explorar a 
interação dinâmica que 
se estabelece entre genes 
e proteínas durante a 
formação da pétala de uma 
flor. Ao som de uma banda 
sonora “genética”, poderá 
ativar ou inativar genes em 
diferentes alturas e verificar 
se a sua intervenção 
afeta ou não o desenvolvi-
mento das pétalas da erva 
estrelada (nome científico: 
Arabidopsis thaliana).
Descobrir, vitruvius Fablab 
(iscTE-iUl) e instituto 
gulbenkian de ciência

cOncErTO 

O meu coração  
é árabe
cOlEçãO DO FUnDaDOr

11H00; 15H00

+ 8 anOs

EnTraDa livrE, rEQUEr 

lEvanTamEnTO DE bilHETE

Uma viagem entre tapetes, 
cerâmicas, estórias e cantos, 
onde os ritmos e a poesia 
islâmica se cruzam com  
a nossa portugalidade.  
À volta de um tapete reunimo- 
-nos para escutar melodias, 
partilhar estórias e deixarmo- 
-nos levar num momento 
musical de contemplação  
da exposição, de canções  
e paisagens sonoras.
canto Ondo (baltazar molina, 
rodrigo crespo, sofia 
portugal, Tânia cardoso) 

HisTórias para 
DEspErTar a cOnsciência

Curtas de ciência
JarDim – EDiFíciO sEDE

11H00; 12H00;

14H00; 15H00

+ 6 anOs

EnTraDa livrE, rEQUEr 

lEvanTamEnTO DE bilHETE

Falando para miúdos  
e graúdos, um grupo 
de jovens cientistas vai 
desafiar-nos a conhecer 
alguns dos mistérios da 
ciência e da vida. Deixe-se 
surpreender com estas 
histórias em que o rigor 
científico reforça a magia.
bárbara Teixeira, bernardo 
peixoto, carolina Figueira, 
marta santos



DEsTaQUEs 3332 DEsTaQUEs

Antes de Começar, 
de Almada Negreiros

50 min (sEgUiDa DE 

cOnvErsa cOm Os aTOrEs) 

máX. 140 EspEcTaDOrEs

3€ criança; 5€ aDUlTO

a parTir DOs 4 anOs

Algures, no teatro do mundo, 
há um boneco e uma boneca 
que se mexem como as 
pessoas. Algures no teatro 
do mundo existem os sobre-
viventes do Grande Circo, 
dois bonecos que foram 
salvos pelo Homem, o bone-
creiro que sempre cuidou 
das marionetas que faziam 
parte do grande espetáculo.
O boneco não sabe que a 
boneca se mexe como as 
pessoas, e a boneca não 
sabe que o boneco se mexe 
como as pessoas. Quando 
descobrem que se mexem, 

Peça de teatro
Coleção Moderna – 
sala polivalente
11 Mar, sáb. 16h00
12 Mar, dom. 11h00

não sabem se são bonecos 
ou são pessoas.
As pessoas não sabem que 
o boneco e a boneca se 
mexem como elas.
Mas o Homem sabe que os 
seus bonecos têm coração. 
Também ele tem esta 
certeza de que o coração, 
ao invés da cabeça, sabe 
sempre tudo. Ao fim e ao 
cabo, depois de tantos anos 
de espetáculos com os 
seus bonecos, também o 
homem já não sabe quando 
é boneco ou quando é 
homem.
Antes de Começar, um 
belíssimo texto de Almada 
Negreiros, é a linguagem do 
novo circo e também uma 
conversa entre os bonecos 
e o mundo das pessoas – 
das pequenas e também 
das grandes, porque “as 
pessoas, antes de serem 
grandes, começam por ser 
pequeninas!”. 
Dramaturgia e encenação: 
Jorge gomes ribeiro

produção: companhia  
da Esquina

Elenco: pedro martinho, 
Daniel seabra, sandra gameiro

música: nuno lacerda

conceção cénica: Jorge gomes 
ribeiro, rita Fernandes

Figurinos: rita Fernandes

Execução de guarda-roupa: 
atelier alda cabrita

acOnTEcimEnTO TEaTral

Microglobo – 
o teatro mais 
pequeno do 
mundo
JarDim

11H00–13H00;

15H00–17H00 

+ 3 anOs

circUlaçãO livrE

Faz lembrar as Bibliotecas 
Itinerantes, mas é uma 
caravana chamada 
“Penélope” que está 
estacionada à porta da 
Biblioteca de Arte. Lá 
dentro não há livros. Há 
atores, músicos e escritores 
que vestem a pele de 
personagens secundárias 
para nos narrar clássicos de 
Shakespeare a partir do seu 
ponto de vista.
ana bento, graeme pulleyn, 
patrick murys, rafaela 
santos, sónia barbosa

cOncErTO

Manda voltar
anFiTEaTrO aO ar livrE

12H00

TODas as iDaDEs / 2€

Inspirando-se no 
cancioneiro popular 
português, o concerto 
dos Macadame explora o 
cruzamento da eletrónica 
com instrumentos 
tradicionais, revisita 
canções que antes eram 
conhecidas de toda a gente 
e propõe composições 
originais. Apostando na 
pesquisa e na inovação, esta 
banda de Coimbra propõe- 
-nos a redescoberta da 
música popular portuguesa.
macadame

EspETácUlO

A montanha
EDiFíciO sEDE

14H00; 17H00

+ 3 anOs

2€

Recuperando o tom dos 
contos clássicos e intem-
porais, esta história simples 
é-nos contada com ilus-
tração e som ao vivo. Subir 
uma montanha não é tarefa 
fácil, mas ultrapassar os 
vários obstáculos, conhecer 
os seres que se atravessam 
no caminho e conseguir 
chegar ao fim é segura-
mente emocionante.
ana brandão, antónio  
Jorge gonçalves

cOncErTO DE 
EncErramEnTO

Gerajazz
anFiTEaTrO aO ar livrE

18H00

TODas as iDaDEs

2€

Nascido a partir de uma 
parceria entre a Orquestra 
Geração | Sistema Portugal 
e a Escola de Jazz do Hot 
Club, o Gerajazz cruza  
a tradição popular afro- 
-americana com novas 
sonoridades, contagiando 
alunos, professores e o 
público em geral. Sob a 
direção de Eduardo Lála, 
o Gerajazz tem no seu 
repertório importantes 
temas do cenário do 
jazz mundial, incluindo 
arranjos inéditos feitos 
especialmente para o grupo.
gerajazz e convidados 
especiais
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TEma: as DOEnças 

carDiOvascUlarEs

praZO DE EnTrEga DE 

canDiDaTUras: 9 Jan, 2017

WOrksHOp: 11, 12 mar, 2017 

EDiFíciO sEDE

Final: 18 mar, 2017 

16H00 aUDiTóriO 2 –  

EDiFíciO sEDE

EspETácUlO sOliDáriO 

maraTOna Da saúDE:

DaTa a anUnciar

Este concurso, dinamizado 
pela Associação Maratona 
da Saúde e pelo Descobrir, 
permitirá explorar temas, 
emoções e factos relaciona-
dos com a saúde e a ciência, 
despertando o interesse 
dos jovens participantes 
pelo conhecimento cientí-
fico, consciencializando-os 
para as várias doenças e 
sensibilizando-os para a 
solidariedade. O Ciência em 
Cena dedica-se ao tema de 
cada edição da Maratona 
da Saúde, pelo que em 
2016/2017 os participantes 

Ciência em cena
Concurso de ideias 
criativas sobre temas 
ligados à ciência  
e à saúde

As doenças 
cardiovasculares
Final do concurso
18 Mar, sáb.

são desafiados a explorar  
as doenças cardiovasculares.
O concurso está aberto  
aos alunos do 9 , 10 ,  
11  e 12  anos e do ensino 
profissional que estejam 
inscritos em qualquer escola 
portuguesa, pública ou 
privada. Os seus professores, 
familiares e amigos podem 
também integrar os grupos 
e participar. Para concorrer, 
basta ser criativo e conseguir 
em três minutos transmitir 
uma mensagem sobre o 
tema desta edição, gravá-la 
em vídeo e enviá-la para a 
organização. Para passar a 
mensagem, os candidatos 
poderão utilizar qualquer 
meio de expressão, sempre 
com o objetivo de a tornar 
mais clara, emocionante 
e original (performance 
artística, filme e demonstra-
ção científica). 
Os concorrentes selecio-
nados frequentarão um 
workshop, para se apre-
sentarem na final, que 
se realiza na Fundação 
Calouste Gulbenkian, 
perante o público e um júri 
de especialistas em ciência 
e comunicação. Os concor-
rentes que ficarem nos três 
primeiros lugares receberão 
um cheque-oferta no valor 
de 500 euros. O vencedor 
será convidado a participar 
no espetáculo solidário da 
Maratona da Saúde, trans-
mitida em direto pela RTP.

para mais informações sobre o 
concurso, consulte o respetivo 
regulamento, disponível 
a partir de setembro em 
www.cienciaemcena.pt, ou 
contacte através de e-mail 
(cienciaemcena@gulbenkian.pt) 
ou do telefone 962 177 777.

Experiências  
no Paraíso

Malas de atividades  
no jardim

Famílias cOm crianças 

DOs 4 aOs 7 anOs

máX. 4 JOgaDOrEs

5€/mala / 3H

“Experiências no Paraíso” 
são três visitas self-service 
para descobrir o Jardim 
Gulbenkian em família. 
Três diferentes malas de 
atividades, com jogos, 
histórias e materiais para 
“experienciar” o jardim, 
seguindo diferentes mapas/
percursos. Cada mala 
contém um mapa, que 
funciona como ponto de 
partida para experimentar, 
de forma encadeada, todos 
os jogos nela contidos.
as malas podem ser 
requisitadas na livraria  
da sede da Fundação. 

a utilização da mala  
é restrita ao Jardim da 
Fundação e não requer 
monitor.
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Esta brochura contém  
a programação  
do Descobrir até  
31 de março de 2017

Para conhecer a 
programação completa 
consulte o site  
gulbenkian.pt/descobrir

 OFicinas E cOncErTOs 

Os bilhetes podem ser 
comprados pelo telefone 
217 823 700, pela 
Internet ou diretamente nas 
bilheteiras da Fundação 
Calouste Gulbenkian, e não 
requerem marcação prévia.

Para compras feitas na 
Internet, é fundamental o 
preenchimento do e-mail e 
do número de telefone, para 
facilitar o contacto em caso 
de necessidade.

Consultar os preços junto  
de cada atividade.

 DEscOnTOs 

Nos concertos, os grupos 
com mais de 15 elementos 
beneficiam de um desconto 
de 20%.

 DEvOlUçõEs E TrOcas 

Só há devoluções do valor 
do bilhete em caso de 
cancelamento da atividade. 
Aceitam-se trocas de 
bilhetes para outras 
atividades similares até  
48 horas antes da sessão a 
que corresponde o bilhete. 
Não se aceitam trocas nem 
devoluções do valor de 
bilhetes em quaisquer outras 
circunstâncias.

 rEcOmEnDaçõEs 

Observar o ponto de 
encontro assinalado junto  
da atividade.

Não é permitida a entrada 
após o início da atividade.

Nas atividades para 
crianças, os monitores 
deverão sempre ser 
avisados previamente  
no caso de serem pessoas 
diferentes a entregar  
e a recolher a criança.

As crianças autorizadas a 
sair do recinto da Fundação 
Calouste Gulbenkian sem 
um adulto deverão fazer-se 
acompanhar de uma 
declaração de autorização 
preenchida e assinada pelo 
encarregado de educação.

Os participantes devem 
trazer roupa confortável e 
adequada às características 
das atividades oficinais.

Nos concertos, os 
acompanhantes de 
crianças de idade inferior à 
recomendada deverão zelar 
pelo bom comportamento 
das mesmas, no sentido 
de não perturbarem os 
restantes espectadores.

 acEssibiliDaDE 

Elevador, rampas e 
instalações sanitárias 
disponíveis para visitantes 
com necessidades 
especiais.

 FaiXas ETárias 

Crianças com idades fora 
das faixas etárias indicadas 
não podem participar nas 
atividades. 

As idades indicadas junto  
de cada atividade devem ser 
respeitadas de forma a não 
se comprometer a dinâmica 
das atividades.

O Descobrir reserva-se o 
direito de, após a informação 
e contacto prévios com os 
encarregados de educação 
ou representantes legais do 
participante, fazer cessar 
a participação de qualquer 
participante que, pelo seu 
comportamento, prejudique 
de forma significativa o 
funcionamento da atividade.

Não se efetuam reembolsos 
para crianças identificadas 
nesta situação.

 rEgisTO DE imagEns 

O Descobrir reserva-se o 
direito de recolher imagens 
das atividades para uso 
interno do programa e para 
efeitos de divulgação.

 cOnTacTOs 

No ato da compra, todos 
os participantes em visitas, 
oficinas e cursos devem 
fornecer os seus contactos 
– nome, idade, telefone, 
e-mail – para poderem ser 
avisados de alterações à 
programação.

A programação está sujeita 
a alterações.

 HOráriOs 

Atendimento Descobrir
Segunda a sexta (exceto 
terça), das 10h00 às  
12h00 e das 15h00 às 
17h00, através do telefone 
217 823 800 e dos 
endereços eletrónicos  
descobrirmarcacoes 
@gulbenkian.pt e  
descobrir@gulbenkian.pt.

 mUsEUs 

Quarta a segunda, das 
10h00 às 18h00 (encerram 
às terças-feiras e nos dias 
25 de dezembro, 1 de 
janeiro, 1 de maio e Domingo 
de Páscoa)

 bilHETEira 

Segunda a sexta, das 
10h00 às 19h00; sábados 
e feriados, das 10h00 às 
17h30. Uma hora antes do 
início dos espetáculos, a 
bilheteira funciona exclu-
sivamente para venda de 
bilhetes do espetáculo a 
realizar.
217 823 700 
bilheteira@gulbenkian.pt

 cOmO cHEgar 

Transportes públicos 
Metro: São Sebastião  
(Linha Azul e Linha 
Vermelha) / Praça de 
Espanha (Linha Azul)
Autocarros: 716, 756,  
718, 726, 742, 746

 gps 

38.737541, -9.154649

 EsTaciOnamEnTO 

Parque Berna (subterrâneo)
Parque Valbom (subterrâneo)
Parque Praça de Espanha 
(exterior, junto ao restau-
rante La Gondola)
Parque da Fundação 
Calouste Gulbenkian (dias 
úteis a partir das 17h30;  
fins de semana a partir  
das 10h00). Tarifa: 2€ 

 mOraDas 

Edifício Sede e Museu 
Calouste Gulbenkian – 
Coleção do Fundador
Av. de Berna 45A  
1067-001 Lisboa

Museu Calouste Gulbenkian 
– Coleção Moderna
Rua Dr. Nicolau de 
Bettencourt 
1050-078 Lisboa
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Edifício Sede
aUDiTóriOs, bilHETEira, 
caFETaria, livraria,  
lOJa, Wc

Coleção  
do Fundador
bilHETEira, caFETaria,  
lOJa, Wc

Coleção  
Moderna
bilHETEira, caFETaria, 
livraria, Wc

Centro 
Interpretativo  
Gonçalo  
Ribeiro Telles
caFETaria, Wc

Anfiteatro  
ao Ar Livre

Gulbenkian 
Descobrir
DirEçãO

maria DE assis 
sWinnErTOn

cOmUnicaçãO

ana maria lOpEs 
JOana marçal grilO

prODUçãO

isabEl gOUvEia
mariana OlivEira

rElaçõEs públicas

JOana maria 
lUísa mOnTEirO
TErEsa bOlas

mOniTOriZaçãO

Filipa mOrEira 
(EsTagiária)

prOJETOs EspEciais

aDriana parDal

Museu  
Calouste 
Gulbenkian 
DirETOra

pEnElOpE cUrTis

EQUipa EDUcaTiva 

sUsana gOmEs Da silva 
(cOOrDEnaDOra)
anDrEia Dias
Diana pErEira
margariDa viEira

prODUçãO

maria DE FáTima mEnEZEs
riTa lUiZ (EsTagiária)

Gulbenkian 
Música
DirETOr

risTO niEminEn

DirETOr aDJUnTO

migUEl sObral ciD

prOJETO EDUcaTivO

caTarina lObO 
(cOOrDEnaDOra)

Serviços 
Centrais
DirETOr

anTóniO rEpOlHO 
cOrrEia

DirETOra aDJUnTa

maria JOãO bOTElHO

EQUipa EDUcaTiva DO 

JarDim gUlbEnkian

paUla côrTE-rEal 
(cOOrDEnaDOra)

© FOTOgraFias

márcia lEssa
rODrigO DE sOUZa

DEsign

lUís alEXanDrE/
silvaDEsignErs

cOOrDEnaçãO

JOana marçal grilO

rEvisãO

cOncEiçãO canDEias

cOmpOsiçãO, imprEssãO 

E acabamEnTO

JOrgE FErnanDEs, lDa.

TiragEm

7 000 EXEmplarEs

DEpósiTO lEgal

298 238/09

EDiçãO Da FUnDaçãO 

calOUsTE gUlbEnkian

av. DE bErna, 45a
1067-001 lisbOa



gulbenkian.pt/
descobrir

Pa r c e i r o


