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inFOrMAÇÕeS ÚTe iS
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Os dias começam a ficar mais frescos, mas 
isso não é razão para ficar em casa! Ao longo 
desta brochura, descobrirá muitas sugestões 
divertidas para todas as idades, de oficinas  
para os mais pequenos a atividades para  
toda a família.

Começamos por assinalar as habituais 
oficinas de Natal e de Páscoa, concebidas para 
crianças de várias faixas etárias. Nas páginas 
que se seguem, vai encontrar informação sobre 
os diversos temas destas oficinas, que vão  
das artes plásticas à dança e ao movimento.

Se preferir vir em família, temos várias 
propostas para si. No dia 3 de dezembro, 
exploramos os conceitos de identidade, 
diversidade e igualdade com uma programação 
especial intitulada «Todos somos outros». 
A partir de visitas, oficinas e jogos, vamos 

descobrir mais sobre nós e sobre os outros.
A 25 de março assinalamos a chegada 

da primavera, com várias atividades que se 
desenrolam em torno do tema «Se os dias 
fossem maiores». Venha festejar connosco  
o regresso dos dias mais compridos: teremos 
oficinas, visitas, conversas, e até um banquete!

Destacamos também os já conhecidos 
«Concertos de Domingo», uma excelente 
oportunidade para ouvir a Orquestra 
Gulbenkian, que interpretará composições  
de grandes nomes internacionais. Descubra 
datas e repertórios nas páginas que se seguem.

Para saber mais acerca de algumas 
das surpresas que a Fundação Calouste 
Gulbenkian lhe reserva para os próximos 
meses, convidamo-lo a explorar esta brochura.

Venha visitar-nos e traga a sua família!
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6 calendár io 7

cAlendáriO

OUTUBrO

29 DOM .

10H30; 11H40 

gAler iA Pr inc iPAl – 

ed if íc iO sede

Macaquices  
ou o mundo  
ao contrário
e XPOs iç ÃO DO OUTRO 

L A DO DO ESPELHO

HistÓr iA de muse Ar – 

fA míl iAs 

cr iAnç As 2 AOs 5 AnOs

16

nOVeMBrO

12 DOM .

10H30; 11H40

gAler iA Pr inc iPAl – 

ed if íc iO sede

Macaquices  
ou o mundo  
ao contrário
e XPOs iç ÃO DO OUTRO 

L A DO DO ESPELHO

HistÓr iA de muse Ar – 

fA míl iAs

cr iAnç As 2 AOs 5 AnOs

16

19 DOM .

10H30

gAler iA Pr inc iPAl – 

ed if íc iO sede

Multiplicadores 
de imagens
e XPOs iç ÃO DO OUTRO 

L A DO DO ESPELHO

Ofic inA – fA míl iAs

cr iAnç As 5 AOs 7 AnOs 

15

19 DOM .

15H0 0 

gAler iA Pr inc iPAl – 

ed if íc iO sede

Multiplicadores 
de imagens
e XPOs iç ÃO DO OUTRO 

L A DO DO ESPELHO

Ofic inA – fA míl iAs

cr iAnç As 7 AOs  

11 AnOs

15

26 DOM .

10H30; 11H40

gAler iA Pr inc iPAl – 

ed if íc iO sede

Macaquices  
ou o mundo  
ao contrário
e XPOs iç ÃO DO OUTRO 

L A DO DO ESPELHO

HistÓr iA de muse Ar – 

fA míl iAs

cr iAnç As 2 AOs 5 AnOs

16

DeZeMBrO

TODOS  
SOMOS 
OUTrOS

3 DOM . 

10H30; 11H40

gAler iA Pr inc iPAl – 

ed if íc iO sede

Macaquices  
ou o mundo  
ao contrário
e XPOs iç ÃO DO OUTRO 

L A DO DO ESPELHO

HistÓr iA de muse Ar – 

fA míl iAs

cr iAnç As 2 AOs 5 

AnOs

25

3 DOM . 

10H30; 11H40

cOleç ÃO dO 

fundAdOr

nos bolsos 
de... um 
colecionador 
v is i tA -JOgO – fA míl iAs

cr iAnç As 5 AOs 8 

AnOs

26

3 DOM . 

11H0 0; 14H30

ed if íc iO sede 

retratómatos: 
exercícios  
de tradução
v is i tA PAr A desenHAr – 

JOvens e AdultOs

+ 12 AnOs 

27

3 DOM . 

11H0 0

cOleç ÃO mOdernA

Mulheres  
em flagrante 
CriAÇÃO! 
v is i tA Or ientAdA – 

JOvens e AdultOs

+ 16 AnOs

27

3 DOM . 

12H0 0; 17H0 0

gr Ande AuditÓr iO – 

ed if íc iO sede

Pedro e o lobo –  
O Carnaval  
dos Animais
cOncertO  

de dOmingO

+ 6 AnOs

20

3 DOM . 

14H30

JArd im / ed if íc iO sede

De mim para ti –  
um jardim pelo 
correio
Ofic inA – fA míl iAs

criAnçAs 6 AOs 12 AnOs

26

3 DOM . 

14H30; 15H40 

cOleç ÃO dO fundAdOr

nos bolsos 
dos... artistas 
v is i tA -JOgO – fA míl iAs 

cr iAnç As 5 AOs 8 AnOs

25

3 DOM . 

14H30; 15H40 

cOleç ÃO mOdernA

nos bolsos 
dos... artistas 
v is i tA -JOgO – fA míl iAs 

cr iAnç As 5 AOs 8 AnOs

26

3 DOM . 

15H0 0

gAler iA dO P i sO 

infer iOr – cOleç ÃO 

dO fundAdOr

As voltas do  
teu nome –  
um calculador 
de improbabi- 
lidades 
e XPOs iç ÃO  

A NA HATHERLY  

E O BA RROCO. NUM 

JA RDIM FE ITO DE T INTA  

v is itA PAr A desenHAr –  

JOvens e AdultOs

+ 16 AnOs

27

3 DOM . 

16H0 0

gAler iA Pr inc iPAl – 

ed if íc iO sede

nos espelhos 
da arte
e XPOs iç ÃO DO OUTRO 

L A DO DO ESPELHO

v is i tA Or ientAdA – 

JOvens e AdultOs

+ 16 AnOs

27

17 DOM .

10H30

gAler iA Pr inc iPAl – 

ed if íc iO sede

Multiplicadores 
de imagens
e XPOs iç ÃO DO OUTRO 

L A DO DO ESPELHO

Ofic inA – fA míl iAs

cr iAnç As 5 AOs 7 AnOs 

15

17 DOM .

15H0 0 

gAler iA Pr inc iPAl – 

ed if íc iO sede

Multiplicadores 
de imagens
e XPOs iç ÃO DO OUTRO 

L A DO DO ESPELHO

Ofic inA – fA míl iAs

criAnçAs 7 AOs 11 AnOs

15

18 A 21 / SeG. A QUi . 

10H0 0

cOleç ÃO mOdernA

Conto meu, 
conto meu... 
mas o que é 
que aconteceu?
Ofic inA esPec iAl  

nAtAl – cr iAnç As

5 AOs 7 AnOs

11

18 A 21 / SeG. A QUi . 

10H0 0 

cOleç ÃO mOdernA

Fazedores  
de reflexos  
e ilusões
Ofic inA esPec iAl  

nAtAl – cr iAnç As 

8 AOs 10 AnOs

11

18 A 21 / SeG. A QUi . 

10H0 0

cOleç ÃO mOdernA

D’aparo fino: 
um desenhema
Ofic inA esPec iAl  

nAtAl – cr iAnç As 

11 AOs 14 AnOs

11



calendár io 98 calendár io

JAneirO

7 DOM .

10H30; 11H40 

cOleç ÃO dO fundAdOr

Momoko, uma 
estória-viagem 
ao Oriente!
HistÓr iA de muse Ar – 

fA míl iAs

cr iAnç As 2 AOs 5 AnOs

16

14 DOM .

10H30 

gAler iA Pr inc iPAl – 

ed if íc iO sede

Multiplicadores 
de imagens
e XPOs iç ÃO DO OUTRO 

L A DO DO ESPELHO

Ofic inA – fA míl iAs

cr iAnç As 5 AOs 7 AnOs 

15

14 DOM .

15H0 0 

gAler iA Pr inc iPAl – 

ed if íc iO sede

Multiplicadores 
de imagens
e XPOs iç ÃO DO OUTRO 

L A DO DO ESPELHO

Ofic inA – fA míl iAs

criAnçAs 7 AOs 11 AnOs

15

21 DOM .

10H30; 11H40

cOleç ÃO dO fundAdOr

Momoko, uma 
estória-viagem 
ao Oriente!
HistÓr iA de muse Ar – 

fA míl iAs

cr iAnç As 2 AOs 5 AnOs

16

28 DOM .

15H0 0

cOleç ÃO dO fundAdOr

O que acontece 
quando o 
tempo para?
Ofic inA – fA míl iAs

criAnçAs 8 AOs 11 AnOs

15

FeVereirO

4 DOM . 

10H30; 11H40

cOleç ÃO dO fundAdOr

Momoko, uma 
estória-viagem 
ao Oriente!
HistÓr iA de muse Ar – 

fA míl iAs

cr iAnç As 2 AOs 5 AnOs

16

18 DOM . 

10H30; 11H40

cOleç ÃO dO fundAdOr

Momoko, uma 
estória-viagem 
ao Oriente!
HistÓr iA de muse Ar – 

fA míl iAs

cr iAnç As 2 AOs 5 AnOs

16

18 DOM .

12H0 0; 17H0 0 

gr Ande AuditÓr iO – 

ed if íc iO sede

As Valsas
cOncertO de dOmingO

+ 6 AnOs

21

25 DOM .

15H0 0

cOleç ÃO dO fundAdOr

O que acontece 
quando o 
tempo para?
Ofic inA – fA míl iAs

criAnçAs 8 AOs 11 AnOs

15

MArÇO

4 DOM .

10H30; 11H40

cOleç ÃO mOdernA

Sementeira 
para um  
museu verde
HistÓr iA de muse Ar – 

fA míl iAs

cr iAnç As 2 AOs 5 AnOs

20

11 DOM . 

10H30; 11H40

cOleç ÃO mOdernA

Sementeira 
para um  
museu verde
HistÓr iA de muse Ar – 

fA míl iAs

cr iAnç As 2 AOs 5 AnOs

20

18 DOM .

12H0 0; 17H0 0

gr Ande AuditÓr iO – 

ed if íc iO sede

Mozart  
para todos
cOncertO de dOmingO

+ 6 AnOs

21

18 DOM .

15H0 0

cOleç ÃO dO fundAdOr

O que acontece 
quando o 
tempo para?
Ofic inA – fA míl iAs

criAnçAs 8 AOs 11 AnOs

15

Se OS DiAS 
FOSSeM 
MAiOreS

25 DOM . 

10H0 0

cOleç ÃO mOdernA

impressões de 
luz e natureza
Ofic inA –  

JOvens e AdultOs

+ 12 AnOs

30

25 DOM .

10H30; 11H40

cOleç ÃO mOdernA

Sementeira 
para um  
museu verde
HistÓr iA de muse Ar – 

fA míl iAs

cr iAnç As 2 AOs 5 AnOs

28

25 DOM .

10H30

cOleç ÃO mOdernA

Todos dançam!
v is i tA Or ientAdA – 

fA míl iAs (necess idAdes 

esPec iA is )

cr iAnç As + 6 AnOs

29

25 DOM .

10H30; 11H0 0; 11H30; 

12H0 0; 14H30; 15H0 0; 

15H30; 16H0 0; 16H30 

P inHAl – JArd im 

Pequenos 
herbários  
de sombras
Ofic inA – fA míl iAs

cr iAnç As + 5 AnOs 

31

25 DOM .

11H0 0 

gAler iA dO P i sO 

infer iOr – cOleç ÃO  

dO fundAdOr 

Manual  
de espécies 
inventadas –  
museum 
sketching
e XPOs iç ÃO  

A S INCONTÁVE IS  

FLORES DO OR IENTE

v is i tA -Of ic inA –  

JOvens e AdultOs

+ 14 AnOs

30

25 DOM .

11H0 0

diferentes esPAçOs

Sons 
estrangeiros –  
poesias 
babélicas
mOmentOs de POes iA 

em d iferentes l ínguAs 

tOdAs As idAdes

31

25 DOM .

13H0 0

JArd im 

Banquete  
de primavera
tOdAs As idAdes

31

25 DOM .

14H30

cOleç ÃO mOdernA 

Cadernos  
de luz e  
de sombra –  
museum 
sketching 
v is i tA -Of ic inA –  

JOvens e AdultOs

+ 14 AnOs

30

25 DOM .

15H0 0

JArd im /  

ed if íc iO sede

na natureza 
tudo se 
transforma
Ofic inA – fA míl iAs

criAnçAs 6 AOs  

12 AnOs

29

25 DOM .

15H0 0

JArd im /  

ed if íc iO sede

Um dia na vida 
do Jardim
Ofic inA – fA míl iAs

criAnçAs 8 AOs  

12 AnOs

29

25 DOM .

16H0 0

cOleç ÃO  

dO fundAdOr

Conversas 
luminosas –  
a luz a muitas 
vozes
+ 16 AnOs

30

25 DOM . 

16H30

JArd im / ed if íc iO sede

A luz nos  
ciclos das aves 
v is i tA Or ientAdA – 

JOvens e AdultOs

+ 12 AnOs

31

26 A 29 / SeG. A QUi . 

10H0 0 

cOleç ÃO dO fundAdOr

Tapetes, flores 
e viagens –  
os tecelões  
da natureza
Ofic inA esPec iAl 

PáscOA – cr iAnç As

5 AOs 7 AnOs;  

8 AOs 11 AnOs

12

26 A 29 / SeG. A QUi .

10H0 0

cOleç ÃO dO fundAdOr

Tesouros 
animados, 
gestos 
colecionados
Ofic inA esPec iAl 

PáscOA – cr iAnç As 

12 AOs 15 AnOs

12



cr iAnçAs 1110

criAnçAs  
0–16 AnOs

OFiC inAS

eSPeC iAl nATAl

Ofic inA de Artes Pl ást icAs e 

de cOnstruçÃO de H istÓr iAs

Conto meu, 
conto meu... 
mas o que é 
que aconteceu?
18 A 21 de z / seg. A Qui .

10H0 0 Às 13H0 0 –  

14H30 Às 17H30

dur AçÃO 24H

(4 sessÕes de 6H)

cOleçÃO mOdernA

5 AOs 7 AnOs

mín. 8 – m á X . 15 POr gruPO 

etár iO / 76€

Com quantos fios se tece um 
relato? Com quantos contos 
se descreve um espelho? 
Com quantos espelhos se faz 
uma história? Espelho meu, 
espelho meu, que contos 
habitam aqui no Museu? 
Ilusão, confusão... haverá 
mistérios nesta exposição?
Uma oficina dedicada à 
criação de histórias, na qual 
se conjugam canções, cons-
truções, imagens projetadas  
e muitas coisas inventadas.
Alguma vez viste o que não 
se vê? Então anda, salta. 
Quem sabe se do outro 
lado do espelho não vamos 
descobrir porquê...

conceção e orientação:  
catarina claro, maria remédio

Ofic inA de mOv imentO, 

refle XOs e STOP MOTION

Fazedores  
de reflexos  
e ilusões
18 A 21 de z / seg. A Qui .

10H0 0 Às 13H0 0 –  

14H30 Às 17H30 

dur AçÃO 24H  

(4 sessÕes de 6H) 

cOleçÃO mOdernA

8 AOs 10 AnOs

mín. 8 – m á X . 15 POr gruPO 

etár iO / 76€

Já alguma vez te imagi-
naste de costas? Como serás 
quando não estás a olhar? 
Que espaço novo é este que 
surge quando seguras num 
espelho que reflete outro 
espelho? Serão estes espaços 
reais ou irreais? E a imagem 
que vemos refletida, seremos 
mesmo nós?
Um espelho reflete o que 
se vê e o que não se vê, cria 
ilusões, abre espaços novos. 
Aquilo que vemos depende 
do ponto de vista a partir 
do qual observamos. O que 
é verdade e o que é reflexo? 
Nesta oficina, vamos trans-
formar e animar os nossos 
corpos e o espaço à nossa 
volta, confundir os nossos 
olhos e abrir espaços imagi-
nários utilizando superfícies 
espelhadas e fotografia. 
No final, construímos um 
trabalho coletivo de stop 
motion.

conceção e orientação:  
Joana Andrade, sofia martinho

Ofic inA de desenHO

D’aparo fino: 
um desenhema
18 A 21 de z / seg. A Qui .

10H0 0 Às 13H0 0 –  

14H30 Às 17H30  

dur AçÃO 24H  

(4 sessÕes de 6H)

cOleçÃO mOdernA

11 AOs 14 AnOs 

m ín. 8 – m á X . 15 POr gruPO 

etár iO / 76€

Será desenho ou será poema? 
Escrita como desenho ou 
desenho como escrita? 
Letras e números que são 
meros desenhos, labirintos  
de palavras que não são para 
ler, textos que se leem de 
cabeça para baixo, desenhos 
que confundem os olhos  
mais astutos. 
Esta oficina, desenvolvida 
em torno do imaginário da 
exposição Ana Hatherly e o 
Barroco. Num Jardim Feito  
de Tinta, explorará o desenho 
e a poesia visual numa única 
linguagem, criando um cru-
zamento curioso, misterioso 
e divertido entre anagramas, 
caligramas, símbolos, formas 
geométricas e outros exer-
cícios, que usam e transfor-
mam o desenho de forma 
surpreendente. 

conceção e orientação:  
ricardo mendes, rui Horta Pereira



12 cr iAnçAs

eSPeC iAl PáSCOA

Ofic inA de Artes v isuA is  

e tecel Agem 

Tapetes, flores 
e viagens –  
os tecelões  
da natureza
26 A 29 m Ar / seg. A Qui .

10H0 0 Às 13H0 0 – 

14H30 Às 17H30 

dur AçÃO 24H 

(4 sessÕes de 6H)

cOleçÃO dO fundAdOr

5 AOs 7 AnOs; 8 AOs 11 AnOs

mín. 8 – m á X . 15 POr gruPO 

etár iO / 76€

Pés ao caminho, caderno  
de notas, malas preparadas... 
assim se inicia a viagem. 
Novos lugares, novas gentes, 
novas espécies. Que plantas 
incríveis, que flores perfuma-
das, que natureza luxuriante! 
Que vontade de trazer tudo 
para casa!
Na exposição As Incontáveis 
Flores do Oriente, desco-
brimos plantas, bolbos, 
livros e tapetes. Parece que 
a natureza também viaja 
na mala dos caminhantes: 
sementes que se trocam 
e se vendem e que fazem 
nascer plantas desconheci-
das, desenhos que andam 
de um país para o outro e 
se transformam em padrões 
para tapetes. Que viagens 
incríveis!

Nesta oficina, partiremos 
deste universo fantástico de 
plantas, imagens e tapetes 
para explorar as artes de 
tecer e estampar. Usando 
pequenos e grandes teares 
e recorrendo a elementos 
naturais do jardim, iremos 
criar uma grande intervenção 
a muitas mãos, um «tapete- 
-mapa» contador de muitas 
histórias e viagens.

conceção e orientação: Ana Pego, 
carla rebelo, Patrícia tiago,  
rita cortez Pinto

nota: Algumas oficinas de Páscoa 
têm sessões durante o mês de abril. 
consulte a programação completa  
em gulbenkian.pt.

As oficinas de natal e de Páscoa 
oferecem a possibilidade de 
acompanhamento das crianças 
durante a hora do almoço.  
Para mais informações, consulte 
gulbenkian.pt. 

Of ic inA de dAnçA  

PAr A cOrPOs cur iOsOs

Tesouros 
animados, 
gestos 
colecionados
26 A 29 m Ar / seg. A Qui .

10H0 0 Às 13H0 0 –

14H30 Às 17H30

dur AçÃO 24H

(4 sessÕes de 6H) 

cOleçÃO dO fundAdOr

12 AOs 15 AnOs 

m ín. 8 – m á X . 15 POr gruPO 

etár iO / 76€

Há museus habitados por 
roupas e utensílios de vários 
tipos. Existem outros onde 
vivem carros, peças de mobi-
liário, esculturas, pinturas, 
filmes, ossos de dinossauros, 
e até corpos embalsamados, 
como é o caso das múmias 
do Egito. Há muitos tipos 
de museus. Uma biblioteca, 
por exemplo, é uma espécie 
de museu onde os livros 
aguardam para serem desco-
bertos. Existem tantas coisas 
no mundo para organizar, 
etiquetar e proteger como 
tesouros. Coisas preciosas para 
pormos em estantes, molduras 
e vitrinas, de forma a mos-
trarmos os diferentes tempos 
da nossa aventura. E será que 
existe algum museu onde se 
preservam as danças de hoje e 
de outras épocas? Mas como 
se pode preservar uma dança? 
E como encontrar os gestos 
que alguém desenhou noutros 
tempos? E se o corpo for, 
também ele, um museu?

conceção e orientação: Andreia dias, 
mário Afonso

© rOdrigO de sOuzA



14 fA míl iAs 15

fAmíliAs

OFiC inAS

As oficinas estão centradas 
no fazer, tendo como ideia de 
base o contacto com as obras 
dos artistas em exposição. 
A interatividade assume-se 
como linha orientadora nas 
propostas de ideias, materiais 
e ferramentas, que se usam 
para explorar ações criativas 
que os participantes são 
convidados a desenvolver, 
individual ou coletivamente, 
através das mais diversas 
expressões artísticas.

Ofic inA de e XPressÃO 

Pl ást icA

Multiplicadores 
de imagens
A PArt ir dA e XPOs içÃO  

DO OUTRO L ADO DO ESPELHO

19 nOv; 17 de z; 14 JAn / dOm . 

10H30 Às 12H30 –  

cr iAnçAs 5 AOs 7 AnOs

15H0 0 Às 17H0 0 –  

cr iAnçAs 7 AOs 11 AnOs

gAler iA Pr inc iPAl –  

ed if íc iO sede

mín. 8 – m á X 15 / 7,5€  

(AdultO + cr iAnçA)

fA mil iAr Ad ic iOnAl  

(AdultO Ou cr iAnçA) 4€

Inspirados pelos brinquedos 
óticos presentes na exposição 
e inventados por Leonardo 
da Vinci, produzimos 
imagens partidas, distorci-
das, divertidas, que nos vão 
fazer saltar para o outro lado 
do espelho.
Em conjunto, iremos criar 
um jogo de espelhos cons-
truindo um multiplicador 
de imagens que se articulam 
de várias maneiras – um 
caleidoscópio escultórico de 
formas e imagens divertidas. 
Anda daí!

conceção e orientação: carla rebelo, 
rita cortez Pinto

Ofic inA de fOtOmOntAgem  

e l igAçÕes imPrOváve is

O que acontece 
quando o 
tempo para?
28 JAn; 25 fe v; 18 m Ar / dOm .

15H0 0 Às 17H0 0

cOleçÃO dO fundAdOr

cr iAnçAs 8 AOs 11 AnOs

mín. 8 – m á X . 15 / 7,5€ 

(AdultO + cr iAnçA)

fA mil iAr Ad ic iOnAl  

(AdultO Ou cr iAnçA) 4€

E se o tempo parasse e con-
seguíssemos ver todas as 
pessoas que já estiveram num 
mesmo local? Ali, naquele 
momento, poderiam coexistir 
gentes muito diferentes: um 
visitante, um pintor, uma 
personagem de outrora, um 
animal exótico, um viajante...
Recorrendo a fotografias de 
pessoas reais nesse espaço, 
a desenhos e a outros 
elementos, vamos criar uma 
fotomontagem que congele 
visualmente a coexistência de 
todos esses tempos e pessoas 
aqui e agora no Museu!

conceção e orientação:  
Ana marreneca, maria João carvalho 



16 fA míl iAs

HiSTÓriAS De MUSeAr

As Histórias de Musear 
nascem do encontro entre 
as obras de arte e a lite-
ratura infantil, fundindo 
movimento, teatro, música 
e canto. Destinadas a 
famílias com crianças entre 
os dois e os cinco anos, 
estes momentos de histórias 
encenadas e apresentadas no 
espaço do Museu pretendem 
aproximar as obras de 
arte do público, criando 
relações afetivas e sensitivas, 
cruzando diferentes registos 
e abordagens artísticas,  
e procurando oferecer uma 
primeira experiência signifi-
cativa e rica de contacto com 
a arte contemporânea e com 
o próprio espaço expositivo.

Macaquices  
ou o mundo  
ao contrário
A PArt ir dA e XPOs içÃO  

DO OUTRO L ADO DO ESPELHO

29 Out; 12, 26 nOv;  

3 de z ● /  dOm .

10H30 Às 11H20;

11H40 Às 12H30

gAler iA Pr inc iPAl –  

ed if íc iO sede

cr iAnçAs 2 AOs 5 AnOs

mín. 8 – m á X . 15 / 7,5€ 

(AdultO + cr iAnçA)

fA mil iAr Ad ic iOnAl  

(AdultO Ou cr iAnçA) 4€

Duas miúdas e um macaco 
propõem-se descobrir o 
espelho: entrar dentro dele e 
ver reflexos – pessoas dupli-
cadas, caras enganadas, um 
mundo ao contrário. 
É mentira? É verdade? Ai, 
que susto! Quem é? Quem és? 
Sou eu! Quem sou eu? Vou 
ter com o espelho, fujo do 
espelho. Será que eu posso 
existir duas vezes? E cinco?  
E dez? E cem vezes?... 

conceção e orientação:  
Joana manaças, madalena marques

●
Atividade integrada na programação 
especial «todos somos outros». ver a 
programação completa na página 25.

Momoko, uma 
estória-viagem 
ao Oriente! ●
7, 21 JAn; 4, 18 fe v / dOm .

10H30 Às 11H20;

11H40 Às 12H30

cOleçÃO dO fundAdOr

cr iAnçAs 2 AOs 5 AnOs

mín. 8 – m á X . 15 / 7,5€ 

(AdultO + cr iAnçA)

fA mil iAr Ad ic iOnAl

(AdultO Ou cr iAnçA) 4€

Momoko é uma menina que 
vive no Japão. Tudo o que 
ela deseja é que a avó lhe 
conte uma estória debaixo do 
grande castanheiro. Mas há 
muita coisa para fazer antes de 
chegar o inverno, e as estórias 
demoram a contar! A partir da 
galeria do Extremo Oriente da 
Coleção do Fundador, acom-
panhamos Momoko e a sua 
avó na preparação da estação 
do frio. Assim que o inverno 
chegar, iremos aquecê-lo nos 
braços e servir-lhe bolos de 
folhas de ácer, acompanhados 
de um delicioso chá oriental! 
Momoko é uma estória-viagem 
ao outro lado do mundo, que 
nos ajuda a conhecer rituais de 
uma cultura milenar, através 
de movimentos, canções e 
haikus (poemas japoneses) 
sobre a natureza e as estórias 
que (todos) podemos cantar!

conceção e orientação:  
susana Quaresma, tânia cardoso

●
esta atividade foi desenvolvida a partir 
do universo da galeria do extremo 
Oriente da coleção do fundador do 
museu calouste gulbenkian, do livro 
Momoko, de coby Hal, da Plátano 
editora, e de música tradicional 
japonesa para crianças.

© rOdrigO de sOuzA



«Meu Deus! Como tudo é estranho,  
hoje! e ainda ontem as coisas corriam 

como de costume. Será que me 
modifiquei durante a noite?  

Ora deixa-me pensar: esta manhã, 
quando me levantei eu era a mesma? 
Tenho a impressão de que me lembro 

de sentir-me um pouco diferente. Mas se 
não sou a mesma, quem sou eu afinal?  
Ah, esse é o grande quebra-cabeças!»

lewiS CArrOll , Alice no PAís dAs M Ar AvilhAs  (11×17, 2010)



20 fA míl iAs fA míl iAs 21

As Valsas
Johann Strauss ii – 
Abertura da opereta  
o Morcego

richard Strauss –  
suite de o cavaleiro 
da rosa, op. 59

Johann Strauss ii – 
vida de Artista, op. 316

Maurice ravel –  
la valse
18 fe v / 12H0 0; 17H0 0 

gr Ande AuditÓr iO –  

ed if íc iO sede

+ 6 AnOs

PAsse fA mil iAr 20 €  

(2 AdultOs e um A cr iAnçA 

AtÉ AOs 12 AnOs)

cr iAnçA Ad ic iOnAl 2,5€

OrQuestr A gulBenK iAn

m AestrO: lOrenzO v iOt t i 

La Valse tornar-se-ia uma das 
mais populares composições de 
Maurice Ravel, tendo nascido 
como uma homenagem às 
valsas vienenses formuladas  
na perfeição por Johann 
Strauss II. Strauss fora o 
grande responsável pela noto-
riedade das valsas nos salões 
da capital austríaca no século 
xix, razão pela qual Ravel o 
tomou como modelo para a 
sua criação, inicialmente inti-
tulada Vienne. Os planos do 
compositor foram primeiro 
revelados em 1906, embora  
La Valse só tenha sido 
concluída em 1920. Um reen-
contro com o maestro Lorenzo 
Viotti, que, na temporada 
passada, dirigiu a Orquestra 
Gulbenkian e a Gustav 
Mahler Jugendorchester  
no Grande Auditório.

Mozart  
para todos
wolfgang Amadeus 
Mozart – rondo alla 
turca (da Sonata  
para Piano nº- 11,  
K. 331); Concerto para 
Dois Pianos em Mi 
bemol maior, K. 365; 
Serenata para Cordas 
nº- 13, em Sol maior,  
K. 525, Pequena 
serenata noturna
18 m Ar / 12H0 0; 17H0 0

gr Ande AuditÓr iO –  

ed if íc iO sede

+ 6 AnOs

PAsse fA mil iAr 20 €  

(2 AdultOs e um A cr iAnçA 

AtÉ AOs 12 AnOs)

cr iAnçA Ad ic iOnAl 2,5€

OrQuestr A gulBenK iAn

m AestrO: nunO cOelHO

PiAnO: lucAs Jussen

P iAnO: ArtHur Jussen

Sendo uma das peças mais 
famosas de Mozart, o Rondo 
alla turca é, na verdade, 
o terceiro e derradeiro 
andamento da Sonata para 
Piano nº- 11 do compositor 
austríaco. No entanto, 
dir-se-ia ter adquirido 
«vida própria» ao ponto de 
ganhar uma notoriedade 
autónoma. Escrito em 1783, 
o andamento inspira-se nas 
marchas militares turcas, 
num período em que a 
cultura otomana tinha 
uma grande expressão no 
continente europeu. Não 
é invulgar o magnetismo 
melódico e rítmico de 
Rondo alla turca, bem como 
o seu lado irónico e bem-
-humorado, elementos que 
encontramos com frequência 
em muitas obras de Mozart, 
incluindo as suas sinfonias, 
concertos e óperas.

Sementeira 
para um  
museu verde
4, 11, 25 ● m Ar / dOm .

10H30 Às 11H20;

11H40 Às 12H30

cOleçÃO mOdernA

cr iAnçAs 2 AOs 5 AnOs

mín. 8 – m á X . 15 / 7,5€ 

(AdultO + cr iAnçA)

fA mil iAr Ad ic iOnAl

(AdultO Ou cr iAnçA) 4€

Verde-lima, verde-limão. 
Amarelo bem-querer, sol  
que aquece o coração.
Olha, olha! A natureza a 
nascer. Que surpresa! 
Esta é a história de um 
jardim teimoso à espera 
de florir num sítio pouco 
comum. Infiltra-se, caminha,  
espalha-se e esconde-se pelo 
Museu. Gosta de contar,  
em sussurros, as memórias 
da gente e da arte que por 
aqui passa. 
Quantas mais coisas sabe e 
vê, mais rebentos faz crescer, 
ora aqui, ora acolá, nos 
recantos do Museu. 
Mas afinal é um jardim  
ou é um museu? 

conceção e orientação: catarina 
claro, madalena marques

●
Atividade integrada na programação 
especial «se os dias fossem maiores». 
ver a programação completa na 
página 28.

COnCerTOS De DOMinGO

Pedro e o lobo –  
O Carnaval  
dos Animais
Sergei Prokofiev – 
Pedro e o lobo, op. 67

Camille Saint-Saëns –  
o carnaval dos 
Animais
3 de z / 12H0 0; 17H0 0

gr Ande AuditÓr iO –  

ed if íc iO sede

+ 6 AnOs

PAsse fA mil iAr 20 €  

(2 AdultOs e um A cr iAnçA 

AtÉ AOs 12 AnOs)

cr iAnçA Ad ic iOnAl 2,5€

OrQuestr A gulBenK iAn

m AestrO: J e An-m Arc Burf in

P iAnO: AntÓniO rOsAdO 

P iAnO: eur icO rOsAdO 

nArr AdOr A AnunciAr

Foi em 1936 que Sergei 
Prokofiev escreveu a música 
e o texto para Pedro e o Lobo, 
designando a obra como 
um «conto musical para 
crianças». Além das suas qua-
lidades musicais e narrativas, 
a obra fornece aos jovens um 
meio atraente de aproxima-
ção musical aos instrumentos 
da orquestra. A adesão do 
público foi imediata, desde 
a sua data de estreia, em 
Moscovo. Por seu lado, a 
obra O Carnaval dos Animais, 
apesar de composta em 1886, 
só seria estreada integral-
mente em 1922, por vontade 
expressa de Saint-Saëns, que, 
receando que o caráter lúdico 
da música pudesse desvir-
tuar a sua imagem pública e 
a perceção da sua seriedade 
artística, apenas autorizou 
antes da sua morte a estreia 
pública do andamento  
«O Cisne».



© márciA lessA



dias especia is 2524 d ias especia is

dias especiais celebram ideias que 
não queremos deixar esquecer. 
festejam a vida, a arte e a 
natureza, espreitando para dentro 
das nossas coleções, do Jardim, 
da música, e olhando o mundo 
que habitamos e construímos  
em conjunto. definem tendências  
que marcam a temporada de 
2017/2018 e lançam desafios. 
nós e os outros, a biografia e a 
identidade, a luz, a natureza e a 
renovação são algumas das ideias 
que escolhemos celebrar nesta 
temporada, através de propostas 
que unem tempos presentes e 
passados, geografias e culturas 
diferentes.

Todos somos 
outros

3 De DeZeMBrO De 2017

Todos somos um mundo! 
Somos o resultado do que 
vivemos, de quem conhece-
mos, dos lugares por onde 
passamos. Quando nos 
olhamos ao espelho, o reflexo 
que ele nos devolve é apenas 
uma parte daquilo que vemos 
por fora. Por trás daquele olhar 
há um mundo de descobertas 
sobre nós e os outros, sobre 
a igualdade e a diversidade, 
sobre a familiaridade e o des-
conhecido. Cada «outro» com 
quem nos cruzamos partilha 
connosco uma parte deste 

mundo – afinidades, sonhos, 
experiências parecidas e dife-
rentes – e, por isso, somos 
todos parte de uma mesma 
grande vivência e somos todos 
espelhos uns dos outros.
Quando nos cruzamos, con-
seguiremos sentir que parte 
desse olhar é comum?
Neste dia, dedicamo-nos à 
descoberta das identidades  
e da diversidade a partir de 
um conjunto de atividades 
para todas faixas etárias.  
Há tantas formas de 
dizermos quem somos!

FA MÍliAS

HiSTÓriA De MUSeAr

Macaquices ou o 
mundo ao contrário 
A PArt ir dA e XPOs içÃO  

DO OUTRO L ADO DO ESPELHO

10H30 Às 11H20;

11H40 Às 12H30

gAler iA Pr inc iPAl –

ed if íc iO sede 

cr iAnçAs 2 AOs 5 AnOs

mín. 8 – m á X . 15 / 7,5€ 

(AdultO + cr iAnçA)

fA mil iAr Ad ic iOnAl

(AdultO Ou cr iAnçA) 4€

Duas miúdas e um macaco 
propõem-se descobrir o 
espelho: entrar dentro dele  
e ver reflexos – pessoas dupli-
cadas, caras enganadas,  
um mundo ao contrário. 
É mentira? É verdade? Ai, 
que susto! Quem é? Quem és? 
Sou eu! Quem sou eu? Vou 
ter com o espelho, fujo do 
espelho. Será que eu posso 
existir duas vezes? E cinco?  
E dez? E cem vezes?...

conceção e orientação:  
Joana manaças, madalena marques



dias especia is 2726 d ias especia is

JOVenS e ADUlTOS

ViS iTA PAr A DeSenHAr

retratómatos: 
exercícios de 
tradução
11H0 0 Às 13H0 0;

14H30 Às 16H30

edif íc iO sede 

+ 12 AnOs 

lOtAçÃO 15 PessOAs  

POr HOr A ( temPO mÉdiO  

dO retr AtO: 20 m in)* 

Máquinas de fazer retratos 
com desenhadores dentro! 
Só é preciso sentar-se, 
olhar-se ao espelho, descre-
ver-se e esperar que o dese-
nhador faça o retrato. 
Poderemos confiar naquilo 
que dizemos sobre nós 
próprios? 
Será fácil descrever o 
que vemos no espelho? 
Reconhecemo-nos nos traços 
feitos por outra pessoa? 
Quem sou eu? Quem é este 
outro que me olha? Quem vê? 
Quem escuta? Quem traduz? 
Todos somos outros!

desenhadores convidados:  
marc Parchow, mário linhares,  
miguel Horta, ricardo mendes,  
rui Horta Pereira

* Por ordem de chegada.

ViS iTA OrienTADA

Mulheres em 
flagrante CriAÇÃO! 
11H0 0

cOleçÃO mOdernA

+ 16 AnOs

mín. 10 – m á X . 25 / 2€ 

No século xx, assistiu-se em 
Portugal a uma notória parti-
cipação das mulheres na vida 
artística, o que contribuiu 

para o alargamento do debate 
que se gerou em torno das 
questões plásticas e culturais. 
As mulheres estiveram 
presentes em todas as áreas, 
e o século cresceu com elas 
e com as suas propostas, que 
abriram caminhos diversos, 
problematizadores das 
condições do seu tempo, do 
seu género e da sua identi-
dade. Numa visita a duas 
vozes, explora-se esta dupla 
identidade da artista-mulher, 
tomando-se a obra de dife-
rentes artistas representadas 
na Coleção Moderna como 
matéria-prima para uma 
reflexão questionadora.

Orientação: emília ferreira,  
rita fabiana

ViS iTA PAr A DeSenHAr

As voltas do  
teu nome –  
um calculador de 
improbabilidades 
A PArt ir dA e XPOs içÃO  

ANA HATHERLY E O BARROCO. 

NUM JARDIM FE ITO DE T INTA

15H0 0

gAler iA dO P isO infer iOr – 

cOleçÃO dO fundAdOr

+ 16 AnOs

mín. 10 – m á X . 25 / 2€ 

Ana Hatherly parte das 
iniciais do seu nome para 
desenhar uma escrita que 
se vai adensando ao longo 
das páginas do livro Escrita 
Natural. Tão ao jeito da 

artista, esta obra desenvolve-
-se em torno da ambiguidade 
entre a escrita e o desenho, 
uma reflexão do gesto da mão 
durante o ato de escrever. 
Nesta visita desenhada, 
andaremos à volta da escrita 
– da escrita do nosso nome, 
do desenho da nossa assina-
tura. Experimentaremos  
o nosso nome transformado 
em labirinto, o nosso nome 
como um jogo entre o visível 
e o legível. 
Assinar também é desenhar!

Orientação: Ana João romana

ViS iTA OrienTADA

nos espelhos da arte
A PArt ir dA e XPOs içÃO  

DO OUTRO L ADO DO ESPELHO

16H0 0

gAler iA Pr inc iPAl –  

ed if íc iO sede

+ 16 AnOs

mín. 10 – m á X . 25 / 2€ 

Os conceitos «reflexão» e 
«profundidade» remetem 
para uma semântica material 
quando significam, res-
petivamente, espelhamento 
e fundura, e para uma 
semântica imaterial quando 
o primeiro traduz a ideia 
de pensamento e o segundo 
de densidade ou riqueza. 
Partindo desta ambivalência, 
vamos questionar as obras da 
exposição, num percurso que 
cruza o mundo das imagens 
com o das pessoas que as 
acolhem, perseguindo a 
resposta a estas perguntas:  
A arte reflete (espelha/pensa) 
a vida? E refletir-nos-á a nós?

Orientação: leonor nazaré

ViS iTA-JOGO

nos bolsos de...  
um colecionador 
10H30 Às 11H30;

11H40 Às 12H40

cOleçÃO dO fundAdOr

cr iAnçAs 5 AOs 8 AnOs

mín. 8 – m á X . 15 / 5€

(AdultO + cr iAnçA)

fA mil iAr Ad ic iOnAl

(AdultO Ou cr iAnçA) 4€

Encontramos um objeto 
curioso e guardamo-lo no 
bolso. Objeto atrás de objeto, 
começamos uma coleção das 
coisas de que mais gostamos 
e que queremos guardar para 
sempre. Será que todos os 
objetos podem ser coleciona-
dos? Será que uma coleção 
algum dia fica acabada? E o 
que diz uma coleção sobre 
o seu colecionador? De 
onde veio? Que viagens fez? 
Seremos aquilo de que nos 
rodeamos? E aquilo que já 
vimos? Os lugares por onde 
andámos? Somos do lugar  
a que chegamos ou do lugar 
de onde partimos?

Orientação: susana guerreiro

ViS iTA-JOGO 

nos bolsos dos... 
artistas 
14H30 Às 15H30;

15H40 Às 16H40 –  

cOleçÃO dO fundAdOr

14H30 Às 15H30;  

15H40 Às 16H40 –  

cOleçÃO mOdernA

cr iAnçAs 5 AOs 8 AnOs

mín. 8 – m á X . 15 / 5€  

(AdultO + cr iAnçA)

fA mil iAr Ad ic iOnAl  

(AdultO Ou cr iAnçA) 4€

Quantas vezes levamos as 
mãos aos bolsos e encon-
tramos pequenos objetos 
perdidos? Que coisas encon-
traríamos nos bolsos de um 
artista? De onde vieram esses 
objetos? Para que servem? 
O que dizem sobre cada um 
dos artistas? Sobre cada um 
de nós? Sobre quem somos, 
quem fomos, quem seremos? 
Sobre todos os lugares e 
pessoas com quem já nos 
cruzámos? Quantas coisas 
nos poderiam contar estas 
memórias de bolso? Todos 
somos muitos, dentro de nós!

Orientação: carla rebelo,  
rita cortez Pinto

OFiC inA

De mim para ti –  
um jardim pelo 
correio
14H30 Às 16H30

JArd im / ed if íc iO sede

cr iAnçAs 6 AOs 12 AnOs

mín. 8 – m á X . 12 / 7,5€ 

(AdultO + cr iAnçA)

fA mil iAr Ad ic iOnAl  

(AdultO Ou cr iAnçA) 4€

Mando-te este jardim pelo 
correio. Aqui, poderemos encon-
trar-nos sempre que quisermos 
estar juntos. Basta fechar os 
olhos e imaginar. Será o nosso 
local de encontro secreto! 
Nesta oficina, inspirados no 
Jardim Gulbenkian, vamos 
criar um jardim em ponto 
pequeno, pô-lo dentro de 
uma caixa postal e surpreen-
der o nosso melhor amigo.

A atividade pode decorrer no interior, 
se as condições atmosféricas não 
permitirem a utilização do Jardim.



dias especia is 2928 d ias especia is

na natureza tudo  
se transforma
15H0 0 Às 17H0 0

JArd im / ed if íc iO sede

cr iAnçAs 6 AOs 12 AnOs

mín. 8 – m á X . 12 / 7,5€ 

(AdultO + cr iAnçA)

fA mil iAr Ad ic iOnAl  

(AdultO Ou cr iAnçA) 4€

Da terra alimenta-se a flor, 
da flor alimenta-se a abelha, 
da abelha alimenta-se a rã, 
da rã alimenta-se a truta,  
da truta alimenta-se a garça, 
da garça alimenta-se a águia, 
da águia alimenta-se o 
abutre, do abutre alimenta-se 
a terra...
Vamos construir e ilustrar 
um livro infinito. Um livro 
que, tal como os ciclos da 
natureza, nunca acaba.

conceção e orientação: Ana Pêgo, 
vanda vilela

OFiC inA De eSCriTA 

CriATiVA

Um dia na vida  
do Jardim
15H0 0 Às 17H0 0

JArd im / ed if íc iO sede

cr iAnçAs 8 AOs 12 AnOs 

m ín. 8 – m á X . 12 / 7,5€ 

(AdultO + cr iAnçA)

fA mil iAr Ad ic iOnAl  

(AdultO Ou cr iAnçA) 4€

A esta hora, enquanto a mãe 
chapim se prepara para pôr o 
segundo ovo no ninho, cui-
dadosamente preparado pelo 
pai chapim, a primeira flor 
do único ginkgo deste Jardim 
acaba de abrir, e a sardanisca 
está a comer a sua décima 
sétima refeição do dia –  
uma gorda mosca. 

O que se estará a passar  
neste momento no Jardim? 
Vamos descobrir?
Passeando pelo Jardim, 
observaremos todos os 
lugares e cada um dos seus 
habitantes. Somos viajantes  
à descoberta.  
Nesta caminhada, vamos 
recolher palavras, sentimen-
tos, imagens, cheiros, sons, 
espécies vegetais e animais. 
Descobriremos algumas 
histórias – umas reais, outras 
quem sabe... –, e coleciona-
remos cuidadosamente as 
palavras que melhor ilustra-
rem as nossas descobertas. 
Desta vez, recolhemos 
palavras do Jardim, desenha-
das por letras na mão de  
cada um. Daqui, nascerão  
as histórias criadas por  
cada família.
Esta oficina será registada 
num formato «muito 
curioso», para acolher esta 
narrativa inspirada num  
dia na vida do Jardim. Será 
que a história pode mudar  
a cada dia?! 

conceção e orientação: leonor Pêgo, 
vera sales Baptista

A atividade pode decorrer no interior, 
se as condições atmosféricas não 
permitirem a utilização do Jardim.

FA MÍliAS COM  

CriAnÇAS e JOVenS  

COM neCeSSiDADeS 

eSPeC iAiS

Todos dançam!
10H30 Às 11H30

cOleçÃO mOdernA

cr iAnçAs + 6 AnOs

mín. 8 – m á X . 16 / 5€  

(AdultO + cr iAnçA)

O corpo vê, sente, observa 
e interpreta. Como uma 
pequena semente, reage ao 
ambiente: solta-se, cresce, 
floresce – espreguiça-se 
nestes dias que se fazem 
maiores!
Cores, linhas e formas saem 
das obras e transformam  
o nosso movimentar. 
Pé ante pé, olhar atento  
e corpo preparado para  
o movimento. 
Uma visita que incide na 
interpretação da obra de arte 
através de leituras corporais 
em que os movimentos 
retirados de cada obra se 
conjugam, formando uma 
pequena coreografia de 
gestos no espaço e no tempo. 

conceção e orientação:  
Joana Andrade

Com o equinócio da 
primavera, e porque vivemos 
na metade norte do planeta, 
os dias tornam-se progressiva-
mente maiores, as horas de luz 
estendem-se, tudo se renova e 
começa a renascer depois do 
longo sono invernal. 
Mas dias maiores não são 
apenas aqueles que duram 
mais horas, são aqueles que 
nos deixam experiências mais 
duradouras e que nos oferecem 
coisas diferentes do habitual, 
são aqueles em que celebramos 
a alegria de estarmos vivos, em 
que reencontramos conhecidos 
e fazemos novos amigos.
Neste dia, que queremos 

que seja maior, festejamos 
tudo isto: a vida, a amizade, 
a poesia, a luz e a natureza. 
É um dia em que vamos 
desenhar juntos, construir 
livros, fazer serigrafia 
com a natureza, partilhar 
um banquete de iguarias 
saborosas, ter conversas 
luminosas, passear no Jardim 
e ouvir/declamar poesia 
que nos traz sons de terras 
distantes. Neste dia maior 
cabem a primavera, o Noruz, 
o Hanami e muitas outras 
celebrações deste novo ciclo 
que agora se inicia. 
Vamos celebrar juntos o 
prazer dos dias maiores!

Se os dias  
fossem maiores

25 De MArÇO De 2018

FA MÍliAS

HiSTÓriA De MUSeAr

Sementeira para  
um museu verde
10H30 Às 11H20;  

11H40 Às 12H30

cOleçÃO mOdernA 

cr iAnçAs 2 AOs 5 AnOs

mín. 8 – m á X . 15 / 7,5€ 

(AdultO + cr iAnçA)

fA mil iAr Ad ic iOnAl  

(AdultO Ou cr iAnçA) 4€

Verde-lima, verde-limão. 
Amarelo bem-querer, sol  
que aquece o coração.
Olha, olha! A natureza  
a nascer. Que surpresa! 
Esta é a história de um 
jardim teimoso à espera 
de florir num sítio pouco 
comum. Infiltra-se, caminha,  
espalha-se e esconde-se pelo 
Museu. Gosta de contar,  
em sussurros, as memórias 
da gente e da arte que por 
aqui passa. 
Quantas mais coisas sabe e 
vê, mais rebentos faz crescer, 
ora aqui, ora acolá, nos 
recantos do Museu. 
Mas afinal é um jardim  
ou é um museu? 

conceção e orientação:  
catarina claro, madalena marques



dias especia is 3130 d ias especia is

mundo. Nesta data, dedicada 
ao crescimento dos dias, 
abordamos a luz nas suas 
múltiplas facetas, promo-
vendo uma conversa informal 
a várias vozes, para a qual 
reunimos um conjunto de 
convidados de diversas áreas.

convidados a anunciar

ViS iTA OrienTADA

A luz nos ciclos  
das aves
16H30 Às 18H0 0

JArd im / ed if íc iO sede

+ 12 AnOs

mín. 8 – m á X . 22 / 2€ 

«Março é um mês de começos 
no hemisfério norte. [...] Em 
muitas espécies, a época de 
reprodução inicia-se com o 
estabelecimento de um terri-
tório pelo macho, que servirá 
para atrair a fêmea com a qual 
acasalará. Seguir-se-ão etapas 
como a edificação do ninho, 
a postura, a incubação e a 
eclosão dos ovos; a posterior 
alimentação dos pintos até 
à sua emancipação, que 
culminará no abandono do 
ninho e na dispersão. Porque 
tudo isto decorre apenas em 
algumas semanas, as aves 
têm de percecionar sinais 
do ambiente que as rodeia 
capazes de lhes transmitir 
mensagens como: “É chegada 
a hora!” Mas como as aves 
não conhecem o calendário 
gregoriano, é pelo aumento 
do fotoperíodo [...] que surge 

o balanço hormonal respon-
sável pelos comportamentos 
associados à reprodução.» 
joão e.  r a baça , a s av e s  
d o s j a r d i n s g u l b e n k i a n

Esta atividade visa não só 
dar a conhecer as espécies 
de aves mais comuns da 
avifauna nidificante do 
Jardim Gulbenkian, mas 
também mostrar a importân-
cia do crescimento dos dias 
na sua dinâmica anual.

conceção e orientação:  
João e. rabaça

TODOS OS PÚBliCOS

OFiC inA De sTencil  

e P inTUr A AO Ar liVre

Pequenos herbários 
de sombras
10H30; 11H0 0; 11H30; 

12H0 0;14H30; 15H0 0;  

15H30; 16H0 0; 16H30 

(8 sessÕes de 30 m in)

P inHAl – JArd im 

+ 5 AnOs

mín. 8 – m á X . 20 / 2€

Todas as imagens se fazem 
de luz e de sombra... e de 
sombras projetadas, sombras 
desenhadas, silhuetas recor-
tadas contra a luz, simples 
contornos. Já pensaste  
no quanto nos mostra uma 
sombra ou uma silhueta?  
A partir das plantas do 
Jardim e utilizando apenas 
a luz do sol, um lápis e uma 
folha de papel, desafiamos-te 
a criar um pequeno herbário 
feito das sombras das folhas  
e flores que nos rodeiam. 
Vem daí capturar silhuetas!

conceção e orientação: Andreia dias, 
carlos carrilho, rita luiz, sara inácio

Sons estrangeiros – 
poesias babélicas
diferentes HOr ár iOs  

(A PArt ir dAs 11H0 0)

d iferentes esPAçOs

diferentes le i tOres

mín. 8 – m á X . 20

AcessO l ivre

Momentos de poesia em 
diferentes línguas, a partir 
dos originais presentes na 
Coleção do Fundador e de 
algumas obras da Coleção 
Moderna. 

Banquete  
de primavera
13H0 0 Às 14H30

JArd im 

m ín. 8 – m á X . 40 / gr Atu itO 

(reQuer le vAntA mentO  

de B i lHete )

Para celebrar o equinócio da 
primavera e o recomeço de 
um novo ciclo de renovação  
e crescimento, convidamo-
-lo a sentar-se à mesa e a 
partilhar comida, saberes e 
histórias. Diferentes culturas 
assinalam este dia com rituais 
específicos – como o Noruz e 
o Hanami –, reunindo amigos 
e familiares em torno de 
pratos saborosos, realizando 
piqueniques na natureza e 
celebrando a vida. Neste 
banquete de primavera, gosta-
ríamos de reunir em torno da 
mesa gente de proveniências 
diferentes, para um momento  
de saborosa partilha! 

cada participante deverá trazer comida 
para partilhar com mais alguém.

JOVenS e ADUlTOS

OFiC inA De SeriGr AFiA  

POr iMPreSSÃO inDireTA  

A PArTir DA lUZ SOl Ar 

impressões de luz  
e natureza
10H0 0 Às 13H0 0

cOleçÃO mOdernA

+ 12 AnOs

mín. 8 – m á X . 18 / 10 €  

POr PArt ic iPAnte* 

Esta oficina começa com 
um passeio pela natureza 
em busca de elementos 
orgânicos. Podem ser galhos, 
folhas, pétalas, um punhado 
de terra, pedrinhas, um 
sopro do vento, o canto de 
um pássaro ou o deslumbre 
de um raio de sol. Depois 
de escolhidos os elementos, 
cada um irá eternizá-los 
sobre o papel, numa com-
posição impressa, usando 
o método indireto de 
impressão serigráfica. Não 
se preocupe se não conhece 
este método de impressão, 
porque vamos guiá-lo passo 
por passo, e explicar-lhe em 
linguagem acessível todas 
as questões técnicas rela-
cionadas com a impressão 
serigráfica. Portanto, para 
participar nesta oficina basta 
ter vontade de criar e de 
aprender. 

conceção e orientação:  
conceição candeias, marc Parchow

* todos os materiais estão  
incluídos no valor.

ViS iTA-OFiC inA De  

CADernO Gr áFiCO 

Manual de espécies 
inventadas – 
museum sketching
A PArt ir dA e XPOs içÃO  

A S INCONTÁVEIS FLORES DO 

OR IENTE. DO BOLBO AO TAPETE 

e dA cOleçÃO dO fundAdOr

11H0 0 Às 13H0 0

gAler iA dO P isO infer iOr – 

cOleçÃO dO fundAdOr

+ 14 AnOs

mín. 8 – m á X . 20 / 5€

As flores sempre foram alvo 
da nossa atenção e aprecia-
ção. Podemos encontrá-las 
nas mais diversas represen-
tações estéticas ao longo 
dos tempos, desde pinturas 
e decorações de objetos, 
a padrões impressos nos 
tecidos que usamos nas 
nossas casas e nas nossas 
roupas. Foram estudadas e 
representadas em elaborados 
desenhos, que encontramos 
nos manuais de botânica 
ocidentais, os quais foram 
depois adquiridos por sultões 
do Médio Oriente. Desses 
desenhos, nasceram os mais 
belos tapetes. 
Nesta visita-oficina, cruza-
remos o desenho científico 
com a mais pura invenção, 
recriando espécies imaginá-
rias dentro do mais rigoroso 
registo gráfico.

conceção e orientação:  
mário linhares

ViS iTA-OFiC inA De  

CADernO Gr áFiCO 

Cadernos de luz  
e de sombra – 
museum sketching 
A PArtir dA cOleçÃO mOdernA 

14H30 Às 16H30

cOleçÃO mOdernA 

+ 14 AnOs

mín. 8 – m á X . 20 / 5€

A luz e a sombra são 
elementos estruturais  
da linguagem do desenho. 
Constroem formas, relevos, 
volumes e texturas, dando 
expressão à realidade. Nesta 
visita-oficina de caderno 
gráfico, vamos explorar os 
elementos «luz» e «sombra» 
como potenciadores da  
construção do desenho.

conceção e orientação:  
mário linhares

Conversas  
luminosas – a luz  
a muitas vozes
16H0 0 Às 17H30

cOleçÃO dO fundAdOr

+ 16 AnOs

mín. 8 – m á X . 35 / gr Atu itO 

(reQuer le vAntA mentO  

de B i lHete )

O simbolismo da luz alimenta 
as tradições mais remotas 
das culturas mais antigas. 
A Coleção Gulbenkian 
reúne inúmeros objetos, 
que são testemunho deste 
fascínio e desta presença ao 
longo dos tempos, cruzando 
variadas culturas. Mas a luz 
é também um fenómeno da 
física, complexo e fascinante, 
determinante na nossa visão, 
representação e perceção do 
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ViS iTAS, OFiC inAS  

e COnCerTOS

Os bilhetes podem ser 
comprados pelo telefone 
217 823 700, pela Internet 
ou diretamente nas bilhetei-
ras da Fundação Calouste 
Gulbenkian, e não requerem 
marcação prévia, exceto  
nos casos assinalados.

BilHeTeS

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. As atividades 
gratuitas requerem levanta-
mento prévio de bilhete.

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 ace ita m trocas 

nem de voluções do valor 

de b i lhetes em quaisquer 

outr as c ircunstâncias .

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 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 acom-
panhar de uma declaração  
de autorização preenchida  
e assinada pelo encarregado 
de educação.

Os participantes devem trazer 
roupa confortável e adequada 
às características das ativida-
des oficinais.

Nos concertos, os acom-
panhantes de crianças de 
idade inferior à recomendada 
deverão zelar pelo bom com-
portamento das mesmas, no 
sentido de não perturbarem  
os restantes espectadores.

ACeSSiBiliDADe

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

FAiX AS 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 fun-
cionamento da atividade.

Não se efetuam reembolsos 
para crianças identificadas 
nesta situação.

estA BrOcHurA cOntÉm A 
PrOgrAmAçÃO PArA criAnçAs  
e fAmíliAs de OutuBrO de 2017  
A mArçO de 2018

PArA cOnHecer  
A PrOgrAmAçÃO  
cOmPletA cOnsulte  
gulBenKiAn.Pt

reGiSTO De iMAGenS

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

COnTACTOS

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

a progr a m ação está  

suje ita a alter ações.

HOr áriOS

atendimento descobr ir

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

museu calouste gulbenkian

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

b i lhete ir a

Segunda a sexta, das 10h00 
às 19h00; sábados e feriados, 
das 10h00 às 17h30. Uma 
hora antes do início dos 
espetáculos, a bilheteira 
funciona exclusivamente 
para venda de bilhetes do 
espetáculo a realizar.

217 823 700 

b i lhete ir a@gulbenkian.p t

COMO CHeGAr

tr ansportes públ icos

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

eSTAC iOnA MenTO

Parque Berna (subterrâneo)

Parque Valbom (subterrâneo)

Parque Praça de Espanha 
(exterior, junto ao restaurante 
La Gondola)

Parque da Fundação Calouste 
Gulbenkian (dias úteis a partir 
das 17h30; fins de semana a 
partir das 10h00). Tarifa: 2€

MOr ADAS

edif íc io 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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1
eDiF ÍC iO SeDe
AuditÓr iOs, 

B i lHete ir A , 

c AfetAr iA , 

l i vr Ar iA ,  

lOJA , wc

2
MUSeU CAlOUSTe 
GUlBenKiAn
COleÇÃO DO 
FUnDADOr
B i lHete ir A , 

c AfetAr iA ,  

lOJA , wc

3
MUSeU CAlOUSTe 
GUlBenKiAn
COleÇÃO 
MODernA
B i lHete ir A , 

c AfetAr iA ,  

l i vr Ar iA , wc

4
C enTrO 
inTerPreTATiVO  
GOnÇAlO  
r iBe irO TelleS
c AfetAr iA , wc
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