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O Descobrir abre a temporada 2016/2017 
com a programação educativa destinada ao 
público escolar e outros grupos organizados, 
às academias de seniores, aos professores  
e aos públicos com necessidades educativas 
especiais. As nossas propostas são sempre 
criteriosamente preparadas de forma a 
proporcionarem experiências únicas, que 
vão ao encontro das necessidades e planos 
curriculares e que reforcem a relação da 
comunidade com o património Gulbenkian.

Em traços gerais, esta temporada traz- 
-lhe uma programação diversificada e 
renovada. O Museu Gulbenkian apresenta-se 
agora com uma nova identidade, integrando 
ambas as coleções – Coleção do Fundador e 
Coleção Moderna – sob uma mesma direção 
e uma mesma visão, o que proporciona 
novas abordagens. Dando corpo a esta 
visão integradora, a programação de visitas 
procura desenhar pontes e cruzamentos 
entre ambas as coleções, permitindo 
experimentar temáticas semelhantes em 
acervos e tempos diferentes. 

Desenhar estes cruzamentos tem sido um 
desafio aliciante para a equipa educativa. 
Acreditamos que constituirá também um 
convite estimulante para todos aqueles que 
nos visitam. Sugere-se, pois, uma leitura 
atenta das propostas, dado que houve 
importantes reestruturações, e algumas 
das visitas podem agora ser realizadas em 
ambas as coleções. 

Outra das novidades encontra-se na área 
musical, com a oferta de novas oficinas e 

visitas que convidam os participantes a 
explorar o som, a criatividade e os sentidos.

Destaque ainda para três importantes 
exposições e para a programação especial 
que desenhámos em torno de cada uma: 
Linhas do tempo. As coleções Gulbenkian. 
Caminhos contemporâneos, que assinala 
os sessenta anos da Fundação e marca o 
início do cruzamento entre as duas coleções; 
Almada Negreiros: Uma maneira de ser 
moderno; e Obra, integrada na Trienal de 
Arquitetura de Lisboa.

Em termos de organização, a brochura 
mantém-se idêntica. As propostas estão 
agrupadas por nível de ensino – do pré- 
-escolar ao ensino superior –, com um 
separador dedicado às academias de 
seniores. Seguem-se um destaque – com 
algumas das iniciativas que consideramos 
especiais –, os Concertos Comentados e os 
Guias de Audição. Por último, uma secção 
dedicada exclusivamente aos professores, 
em que as propostas vão desde os cursos e 
workshops aos fóruns de partilha, passando 
pelo nosso habitual encontro em setembro, 
para o qual estão desde já todos convidados. 
Num registo informal, este encontro procura 
dar a conhecer a nossa oferta educativa 
através da observação de algumas das 
propostas em agenda.

Resta-nos desejar que as propostas  
desta brochura lhe inspirem tanto 
entusiasmo quanto o que nós pusémos  
na sua elaboração.

Bom ano!

Escolas e outras 
Instituições 
Educativas

Atividades
Out–Jun
2016/2017

 ALUNOS 

Pré-escolar
8

1º Ciclo do  
Ensino Básico  
(1º, 2º, 3º, 4º)
20

2º Ciclo do  
Ensino Básico  
(5º, 6º)
34

3º Ciclo do  
Ensino Básico  
(7º, 8º, 9º)
46

Ensino 
Secundário  
(10º, 11º, 12º) 
e Ensino 
Profissional
60

Ensino  
Superior
78

Academias  
de Seniores  
e Associações 
Culturais
90

Necessidades 
Educativas 
Especiais  
(Ensino Integrado 
e Ensino Especial)
98

 DESTAQUES 

Exposição 
Linhas do tempo. 
As coleções 
Gulbenkian. 
Caminhos 
contemporâneos
102

Exposição 
Almada Negreiros:  
Uma maneira  
de ser moderno
104

Exposição  
Obra / Trienal  
de Arquitetura  
de Lisboa
109

Ciência em cena
112

FameLab 2017
113

 cONcErTOS 

Concertos 
comentados
116

Pré-concertos
118

 prOfESSOrES 

Cursos
123

Fóruns  
de partilha
125

Materiais 
didáticos
127

 iNfOrmAçõES  
 ADiciONAiS 

Glossário
134

Reservas e 
informações  
úteis
135



“É só quando 
esquecemos 

todos os nossos 
conhecimentos 

que começamos 
a saber.”HENry DAviD THOrEAU
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 ArQUiTETUrA 

Nos bolsos de... 
um arquiteto
10

 ArTES  
 LETrAS  
 pALAvrA 

As obras de arte 
contam histórias
10

Histórias 
desfiadas – a 
arte de construir 
histórias
10

 ArTE  
 NATUrEZA  
 BiODivErSiDADE  
 mATEmÁTicA 

Com conta,  
peso e medida!
11

O jardim, de 
olhos fechados
12

 BiOGrAfiA  
 HiSTÓriA  
 iDENTiDADE 

É de caras!  
O que nos conta 
um retrato
12

Nos bolsos de... 
um artista
12

Nos bolsos de... 
um curador
13

Pré-escolar

 cOLEciONiSmO 

Nos bolsos de... 
um colecionador
13

 cOrpO  
 mOvimENTO  
 SOm 

1 bicho +  
2 bichos +  
3 bichos = 
bicharada
14

Arte em 
movimento
14

Cinco sentidos e 
cinco estações?!
15

Era uma vez e 
depois logo vês!
15

Ouvir as imagens
15

Um jardim feito 
de música
16

 mATEriAiS  
 TÉcNicAS  
 prOcESSOS ArTÍSTicOS 

Matéria-prima:  
de que é feita 
uma obra?
16

 pENSAmENTO crÍTicO  
 E criATivO 

Viagens 
extraordinárias
17
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 ArQUiTETUrA 

viSiTA OriENTADA

Nos bolsos de... 
um arquiteto
6 OUT A 18 DEZ

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEriA piSO iNfEriOr –

EDifÍciO SEDE

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

+ 5 ANOS

pALAvrAS-cHAvE: 
ArQUiTETUrA 
cONTEmpOrâNEA, 
ESTALEirO, OBrA, fOrçA, 
mATEriAL, cOmUNicAçãO

(vEr DETALHES NA  

pÁGiNA 110. DESTAQUE 

TriENAL DE ArQUiTETUrA)

conceção e orientação:  
carlos carrilho, Joana 
Andrade, madalena marques, 
rita cortez pinto

 ArTES  
 LETrAS  
 pALAvrA 

viSiTA OriENTADA

As obras de arte 
contam histórias
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10–17H30 / 45 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

+ 4 ANOS

pALAvrAS-cHAvE:  
LENDA, miTO, fÁBULA, 
NArrATivA, GESTO

Que histórias nos conta a 
deusa Flora? E a escultura 
de São Martinho? Será 
possível relatar de forma 
emocionante o que nos 
conta uma pintura? E será 
possível fazer falar uma 
escultura? Quem domina a 
arte de contar? De quantas 
formas se pode relatar uma 
história? Quem se atreve a 
experimentar reinventá-la?

Na Coleção do Fundador 
muitas são as obras que 
escondem lendas, mitos e 
outras histórias fascinantes. 
Descobri-las, conhecê- 
-las e contá-las com arte e 
técnica, fomentando a par-
ticipação ativa de todos,  
é o objetivo desta visita.  
Ao fazer uso de técnicas da 
narração oral e do teatro – 
modulando a voz e usando 
o corpo e a expressão como 
ferramentas para criar 
ênfase, drama e suscitar  
a atenção dos ouvintes –,  
esta visita dá atenção às 
obras, mas também às 
muitas formas de as narrar 
e reinventar.
conceção e orientação:  
Ana campos, Joana manaças, 
madalena marques, mariana 
Abreu, paula ribeiro,  
Susana Guerreiro

OficiNA

Histórias 
desfiadas –  
a arte de 
construir 
histórias
OUT A JUN / 5ª

10H10 àS 12H10 / 120 miN

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 2,5€

+ 5 ANOS

pALAvrAS-cHAvE:  
EScriTA criATivA, 
NArrATivA, pErSONAGEm, 
ficçãO, ExprESSãO

No museu há obras  
de arte que parecem  
de um mundo à parte.
Mas, se as ouvirmos  
com atenção, grandes 
surpresas surgirão!
Estranhos heróis, misterio-
sos vilões, debatem-se  
em impensáveis ações.
Habitam um espaço 
diferente, onde cabe  
toda a gente!
Partindo das obras em 
exposição, esta oficina 
propõe trabalhar a cons-
trução narrativa, descobrir 
palavras escondidas no 
museu e desafiar para a 
construção e desconstru-
ção de uma história muito 
particular, feita a partir 
de desafios e decisões 
coletivas e objetos inusita-
dos. No final do processo 
criativo, cada turma  
leva para a escola a sua 
história e propostas de 
continuação do trabalho 
iniciado no museu.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, Diana pereira, 
margarida rodrigues,  
maria de fátima menezes, 
Sofia martinho

Nota: Na altura da marcação,  
o professor deverá indicar  
se pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

 ArTE  
 NATUrEZA  
 BiODivErSiDADE  
 mATEmÁTicA 

viSiTA-JOGO

Com conta,  
peso e medida!
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 45 A 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

+ 3 ANOS

pALAvrAS-cHAvE: mEDiDA, 
TEmpO, TEmpErATUrA, 
pESO, EScALA, OpOSTOS

Poderemos medir uma obra 
de arte?
Terão as ideias e as 
sensações que ela nos 
provoca um peso certo? 
Uma medida? Poderá a cor 
ter temperatura?
Esta visita pretende ser 
uma primeira abordagem 
ao campo da perceção 
e da matemática, com o 
objetivo de desenvolver a 
numeracia e a capacidade 
de observação. 

Para tal, recorre a uma 
mala cheia de instrumen-
tos curiosos e promove a 
exploração e o diálogo per-
manente dos alunos com as 
obras de arte. Trabalhando 
noções de medida, tempo, 
temperatura, peso, escala, 
cor, bidimensão, tridimen-
são, perceção e opostos, 
a visita adapta-se ao pré-
-escolar e ao 1  ciclo, 
incentivando um olhar  
diferente sobre as obras  
de arte.
conceção e orientação:  
Ana campos, carla rebelo, 
cecília costa, Diana pereira, 
maria de fátima menezes,  
maria remédio, mariana Abreu, 
paula ribeiro, Sara inácio

Nota: Na altura da marcação,  
o professor deverá indicar  
se pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

para esta visita, poderá 
fazer o download de material 
didático, que inclui sugestões 
para a preparação da vinda  
ao museu, o guião da visita  
e hipóteses de atividades  
a realizar posteriormente. 
consulte o site  
gulbenkian.pt/descobrir.
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viSiTA-OficiNA

O jardim, de 
olhos fechados
mAr A JUN / 5ª

JArDim

10H30-17H30 / 120 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 2,5€

+ 3 ANOS

pALAvrAS-cHAvE: 
SENTiDOS, cONHEcimENTO 
DO mUNDO, JArDim, 
imAGiNAçãO

Para descobrir e conhecer 
o mundo, do que precisa-
mos? De um par de olhos? 
De umas mãos muito 
sensíveis? De um nariz 
muito esperto, ou de uns 
ouvidos atentos?
É por termos tantos ins-
trumentos no nosso corpo 
que podemos descobrir 
coisas tão diferentes sobre 
o mundo!
Assim, e com o corpo 
sempre em movimento, 
vamos visitar e descobrir 
o Jardim Gulbenkian de 
todas as maneiras que 
conseguirmos. Será que os 
nossos ouvidos nos dizem 
onde corre a água, e o nariz 
nos mostra onde está o 
eucalipto? Será que a nossa 
pele nos conta se está sol 
ou se está vento e adivinha 
o tamanho desta árvore?
No final trabalharemos 
plasticamente as nossas 
descobertas.
conceção e orientação:  
Ana manta, Susana varatojo

 BiOGrAfiA  
 HiSTÓriA  
 iDENTiDADE 

viSiTA-OriENTADA

É de caras!  
O que nos conta 
um retrato?
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

+ 4 ANOS

pALAvrAS-cHAvE: 
rETrATO, iDENTiDADE, 
ESTATUTO, rEALiSmO, 
rEprESENTAçãO, 
SimBOLiSmO

O que é um retrato? Como 
nos retratamos hoje em 
dia? Terá sido sempre 
assim? Quem aparece? 
Quanto tempo levou a ser 
retratado? Que histórias 
estão por trás dessas 
personagens?
O retrato ao longo dos 
séculos foi espelho de 
sociedades e mudanças. 
Contou histórias de reis e 
imperadores, bailarinas e 
pintores. Pintados, esculpi-
dos, individuais ou de grupo, 
de aparato ou intimistas, 
são vários os retratos que 
existem na Coleção.

Em grupo, num trabalho de 
equipa, esta visita propõe 
observá-los, tentando 
procurar pistas sobre os 
que neles são retratados: 
Quem eram? O que faziam? 
Como era viver no seu 
tempo? 
Ao observar as suas 
atitudes, ao identificar  
os objetos que os acompa-
nham, descobriremos o que 
nos contam. Serão estes 
retratos assim tão diferen-
tes dos que fazemos hoje 
em dia?
conceção e orientação:  
Ana campos, Diana pereira, 
mariana Abreu, paula ribeiro, 
Susana Guerreiro

viSiTA-JOGO

Nos bolsos de... 
um artista
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25

(mÁx. 20 pArA criANçAS

DE 3 ANOS) / 1€

+ 3 ANOS

pALAvrAS-cHAvE: 
mEmÓriAS, BiOGrAfiA, 
TÉcNicA, cONTExTO

Quantas vezes levamos 
as mãos aos bolsos e 
encontramos pequenos 
objetos perdidos? Que 
coisas encontraríamos nos 
bolsos de um artista? O que 
nos poderiam contar esses 
pequenos objetos, essas 
memórias de bolso?

Nesta visita exploramos 
as memórias esquecidas 
nos bolsos de um antigo 
colete, como forma de 
melhor conhecermos 
alguns artistas das nossas 
exposições temporárias, 
as suas biografias, ideias, 
técnicas, inspirações  
e contexto artístico. Num 
percurso que é sempre 
diferente de cada vez que 
mudam as exposições,  
e que este ano se dedica 
a António Ole e a Almada 
Negreiros, as obras 
de arte são analisadas 
por observação atenta, 
descoberta, associação 
e comparação, de modo 
a ajudar os visitantes a 
descobrirem, a partir das 
pequenas pistas guardadas 
nos bolsos, as muitas 
histórias e curiosidades  
por trás de cada obra.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, carla rebelo, 
Joana manaças, madalena 
marques, maria de fátima 
menezes, maria João carvalho, 
rita cortez pinto, Sofia 
martinho

Nota: No primeiro período, 
a visita incidirá sobre a 
exposição antológica António 
Ole: Luanda, Los Angeles, 
Lisboa (de 16 de setembro 
a 2 de janeiro de 2017); 
no segundo e no terceiro 
períodos, incidirá sobre a 
exposição Almada Negreiros: 
Uma maneira de ser moderno  
(de 2 de fevereiro a 18 junho 
de 2017).

viSiTA-JOGO

Nos bolsos de... 
um curador
ATÉ 2 JAN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEriA priNcipAL

(ENTrADA pELO mUSEU)

10H10-17H30 / 45 A 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

+ 5 ANOS

pALAvrAS-cHAvE: 
cONTExTO, mUSEOGrAfiA, 
rELAçãO, DEciSãO, 
ExpOSiçãO

(vEr DETALHES NA  

pÁGiNA 103. DESTAQUE 

LiNHAS DO TEmpO)

conceção e orientação:  
Ana campos, Diana pereira, 
Hugo Barata, paula ribeiro,  
Susana Guerreiro

 cOLEciONiSmO 

viSiTA-JOGO

Nos bolsos de... 
um colecionador
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30 / 45 A 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25

(mÁx. 20 pArA criANçAS

DE 3 ANOS) / 1€

+ 3 ANOS

pALAvrAS-cHAvE: 
mEmÓriAS, BiOGrAfiA, 
GOSTO, viAGEm, miGrAçãO, 
cOmÉrciO, cOLEçãO

Quantas vezes levamos 
as mãos aos bolsos e 
encontramos pequenos 
objetos perdidos? Que 
coisas encontraríamos nos 
bolsos de um coleciona-
dor? Quantas coisas nos 
poderiam contar esses 
pequenos objetos, essas 
memórias de bolso?
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conceção e orientação:  
Ana campos, Andreia Dias, 
Diana pereira, Joana manaças, 
madalena marques, Susana 
pires, Susana Quaresma,  
Tânia cardoso

Nota: Na altura da marcação,  
o professor deverá indicar  
se pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

viSiTA mUSicAL

Cinco sentidos e 
cinco estações?!
OUT A JUN

DiAS ESpEcÍficOS / 5ª

SALA DO cOrO –

EDifÍciO SEDE

10H10 àS 11H00 / 50 miN

mÍN. 15 – mÁx. 25 / 2,5€

3 AOS 5 ANOS

pALAvrAS-cHAvE:  
cANTAr, GrUpO, 
HiSTÓriA, criATiviDADE, 
ExpLOrAçãO SENSOriAL

Ateliê musical de 
exploração sensorial, 
sonora e criativa.
E se num só dia 
pudéssemos passar por 
todas as estações do ano? 
Através dos cinco sentidos, 
vamos descobrir as quatro 
estações. Mas... e se 
inventássemos mais uma?
conceção e orientação: 
carolina Gaspar

viSiTA mUSicAL

Era uma vez e 
depois logo vês!
OUT A JUN

DiAS ESpEcÍficOS / 5ª

SALA DO cOrO –

EDifÍciO SEDE

10H10 àS 11H00 / 50 miN

mÍN. 15 – mÁx. 25 / 2,5€

3 AOS 5 ANOS

pALAvrAS-cHAvE: cANTAr, 
GrUpO, HiSTÓriA, 
criATiviDADE, 
ExpLOrAçãO SENSOriAL

Ateliê musical de 
exploração sensorial, 
sonora e criativa.
Era uma vez um menino que 
falava com sons e cantava 
com palavras: uma história 
sem pontos e um ponto sem 
história. Era uma vez, era 
uma vez, e depois logo vês!
conceção e orientação: 
carolina Gaspar

viSiTA-JOGO

Ouvir as imagens
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 45 A 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

3 AOS 6 ANOS

pALAvrAS-cHAvE:  
viSãO, imAGEm, EScUTA, 
pAiSAGEm SONOrA

Como se poderá escutar 
uma obra de arte? 
Poderemos “ouver” uma 
pintura? Que paisagens 
sonoras habitam no espaço 
da galeria? Saberemos 
escutar uma escultura, 
descobrir os ruídos que 
habitam numa fotografia, 
ouvir as sonoridades 
escondidas numa 
pincelada? 
Nesta proposta, o som 
serve de mote a uma 
observação atenta das 
obras em exposição, 
ajudando os participantes 
a estimularem outros 
sentidos além da visão e a 
construírem em conjunto 
pequenas narrativas 
sonoras para o que “(ou)
veem”. Desenhada de  
forma a poder adaptar-se  
a crianças muito pequenas, 
esta visita estimula a 
imaginação, a observação, 
a capacidade de escuta, 
a interpretação, o som, 
a visão, a construção de 
narrativas e o cruzamento 
interdisciplinar.
conceção e orientação:  
Ana campos, carla rebelo, 
maria de fátima menezes, 
maria remédio, paula ribeiro, 
rita cortez pinto, Sara 
inácio, Susana Quaresma, 
Tânia cardoso

Nota: Na altura da marcação, 
o professor deverá indicar se 
pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

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 cole-
cionados? Onde comprar 
os melhores exemplares? 
Algum dia uma coleção 
ficará acabada? 
Gulbenkian começou a 
colecionar aos 14 anos,  
e muitas são as pistas que 
nos deixou sobre este gosto 
de colecionar. Nesta visita, 
exploramos as memórias 
esquecidas nos bolsos de 
um seu antigo colete, como 
forma de melhor conhecer-
mos a sua ampla coleção.
conceção e orientação:  
Ana campos, Diana pereira, 
mariana Abreu, paula ribeiro, 
Susana Guerreiro,  
Susana pires

 cOrpO  
 mOvimENTO  
 SOm 

viSiTA mUSicAL

1 bicho + 
2 bichos + 
3 bichos = 
bicharada
OUT A JUN

DiAS ESpEcÍficOS / 5ª

SALA DO cOrO –

EDifÍciO SEDE

10H10 àS 11H00 / 50 miN

mÍN. 15 – mÁx. 25 / 2,5€

3 AOS 5 ANOS

pALAvrAS-cHAvE:  
cANTAr, GrUpO, 
HiSTÓriA, criATiviDADE, 
ExpLOrAçãO SENSOriAL

Ateliê musical de explo- 
ração sensorial, sonora  
e criativa.
Para esta bicharada pre-
cisamos de alguns ingre-
dientes: 100 gramas de 
canções, 1 litro de letras 
peneiradas, 3 pitadas de 
bichos, histórias q.b. Nesta 
aventura, vamos descobrir 
histórias e canções, gatos 
e leões, e muitos mais 
animais.
conceção e orientação: 
carolina Gaspar

viSiTA-JOGO

Arte em 
movimento
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 45 A 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

+ 3 ANOS

pALAvrAS-cHAvE: 
mOvimENTO, cOrEOGrAfiA, 
GESTO, DANçA

De quantas maneiras dife-
rentes podemos olhar para 
uma obra de arte? Será 
possível ver através do 
movimento do corpo?  
Pode uma visita a um 
museu transformar-se 
numa pequena coreografia?
Procurando promover 
uma relação diferente 
com as obras expostas e 
com o próprio espaço do 
museu, esta visita incide no 
movimento e na expressão 
corporal enquanto ferra-
mentas para a leitura e a 
interpretação dos objetos 
artísticos. Ao longo da visita, 
a observação e a explora-
ção das obras traduz-se 
em pequenos gestos que 
permitem que a memória 
do que vemos e sentimos 
passe para o corpo inteiro. 
No final, a soma dos gestos e 
o percurso feito pelas obras 
de arte transforma-se numa 
coreografia, uma pequena 
dança que se leva para a 
escola e que se pode repetir 
as vezes que quisermos.
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 pENSAmENTO crÍTicO  
 E criATivO 

viSiTA-JOGO

Viagens 
extraordinárias
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 45 A 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

+ 3 ANOS

pALAvrAS-cHAvE: 
DEScOBErTA, cOOpErAçãO, 
ExpEriêNciA, viAGEm

Vamos de viagem. O que 
levamos na bagagem? 
Olhos atentos à Arte, que 
ela está por toda a parte.
Será que a experiência final 
cabe toda num postal?
Qualquer ida a um museu é 
uma viagem extraordinária 
de descoberta. E quando 
esta viagem se faz pela 
primeira vez, tudo parece 
novo e ainda mais estimu-
lante, deixando memórias 
fortes e inesquecíveis. 
Foi a pensar justamente 
no impacto das primeiras 
vezes e nos visitantes muito 
pequenos que esta visita foi 
totalmente redesenhada.
Propondo uma introdução 
ao espaço do museu e às 
peças expostas através de 
uma viagem exploratória, 
esta visita é realizada com 
o auxílio de uma mala muito 
especial e de um passa-
porte, onde se regista orgu-
lhosamente a primeira visita 
às coleções.

conceção e orientação:  
Ana campos, maria de fátima 
menezes, Joana manaças, 
madalena marques, maria  
João carvalho, maria remédio, 
paula ribeiro, rita cortez 
pinto, Susana Guerreiro, 
Susana Quaresma

Nota: Na altura da marcação,  
o professor deverá indicar  
se pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

No final da visita, cada grupo 
recebe um passaporte e um 
postal. O postal deverá ser 
remetido ao Serviço Educativo 
com um registo da experiência 
tida na exposição, para 
posterior criação de uma 
galeria de postais no site  
do Descobrir.

viSiTA-OficiNA

Um jardim feito 
de música
SET E OUT / 4ª E 5ª

JArDim

10H30-17H30 / 2H

mÍN. 10 – mÁx. 24 / 2,5€

+ 3 ANOS

pALAvrAS-cHAvE: JArDim, 
mATEriAiS SONOrOS, 
ExpErimENTAçãO, múSicA 

Que sons habitam este 
jardim? E de onde vêm?
Num tempo dominado pelo 
ruído da cidade, existem 
sons cada vez mais raros,  
e que aqui iremos descobrir.
Partindo de uma exploração 
multissensorial do Jardim 
Gulbenkian, da sua matéria 
e da sua sonoridade, vamos 
resgatar diferentes sons, 
analisá-los e transformá-los.
Sejam ruídos, sons 
presentes, ausentes ou 
escondidos neste jardim, 
transformar-se-ão em 
música até formarem  
uma orquestra!
conceção e orientação:  
Ana manta, Sara Gonçalves

 mATEriAiS  
 TÉcNicAS  
 prOcESSOS ArTÍSTicOS 

viSiTA-JOGO

Matéria-prima: 
de que é feita 
uma obra?
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

+ 3 ANOS

pALAvrAS-cHAvE: 
mATÉriA-primA, 
prOcESSO, TÉcNicA, 
criAçãO

Haverá diferenças entre 
matéria-prima e material? 
De que materiais se pode 
fazer uma obra? Como 
influenciam eles a nossa 
perceção? Que processos 
implicam? O que nos diz o 
artista com a sua escolha?

As obras de arte são feitas 
de materiais diferentes 
e de formas diversas – 
às vezes inesperadas e 
inimagináveis. Há obras 
que nascem num instante 
e outras que demoram 
mais a crescer, e outras 
ainda feitas de materiais 
produzidos do outro 
lado do mundo e fruto de 
viagens incríveis. Nesta 
visita, fala-se sobretudo 
das peças de arte, dos 
seus materiais e técnicas, 
dos processos criativos e 
das opções dos artistas 
e dos encomendadores, 
procurando-se conhecer 
este outro universo através 
de uma fascinante mala- 
-mostruário, com materiais 
para tocar, explorar, 
observar e conhecer melhor 
as obras que se veem nas 
galerias.
conceção e orientação:  
Ana campos, carla rebelo, 
Hugo Barata, paula ribeiro, 
rita cortez pinto, Sara 
inácio, Susana Guerreiro

Nota: Na altura da marcação,  
o professor deverá indicar  
se pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.
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 ArQUiTETUrA 

viSiTA OriENTADA

Nos bolsos de... 
um arquiteto
6 OUT A 18 DEZ

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEriA piSO iNfEriOr –

EDifÍciO SEDE

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
ArQUiTETUrA 
cONTEmpOrâNEA, 
ESTALEirO, OBrA, fOrçA, 
mATEriAL, cOmUNicAçãO
(vEr DETALHES NA  

pÁGiNA 110. DESTAQUE 

TriENAL DE ArQUiTETUrA)

conceção e orientação:  
carlos carrilho, Joana 
Andrade, madalena marques, 
rita cortez pinto

 ArTES  
 LETrAS  
 pALAvrA 

viSiTA OriENTADA

As obras de arte 
contam histórias
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30 / 45 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

pALAvrAS-cHAvE:  
LENDA, miTO, fÁBULA, 
NArrATivA, GESTO

Que histórias nos conta a 
deusa Flora? E a escultura 
de São Martinho? Será 
possível relatar de forma 
emocionante o que nos 
conta uma pintura? E será 
possível fazer falar uma 
escultura? Quem domina a 
arte de contar? De quantas 
formas se pode relatar uma 
história? Quem se atreve a 
experimentar reinventá-la?
Na Coleção do Fundador 
muitas são as obras que 
escondem lendas, mitos e 
outras histórias fascinantes. 
Descobri-las, conhecê- 
-las e contá-las com arte 
e técnica, fomentando a 
participação ativa de todos, 
é o objetivo desta visita.

Ao fazer uso de técnicas da 
narração oral e do teatro – 
modulando a voz e usando 
o corpo e a expressão como 
ferramentas para criar 
ênfase, drama e suscitar  
a atenção dos ouvintes –,  
esta visita dá atenção às 
obras, mas também às 
muitas formas de as narrar 
e reinventar.
conceção e orientação:  
Ana campos, Joana manaças, 
madalena marques, mariana 
Abreu, paula ribeiro,  
Susana Guerreiro

OficiNA

Histórias 
desfiadas –  
a arte de 
construir 
histórias
OUT A JUN / 5ª 

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10 àS 12H10 / 120 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 2,5€

pALAvrAS-cHAvE: EScriTA 
criATivA, NArrATivA, 
pErSONAGEm, ficçãO, 
ExprESSãO

No museu há obras de  
arte que parecem de um 
mundo à parte.
Mas, se as ouvirmos com 
atenção, grandes surpresas 
surgirão!
Estranhos heróis, misterio-
sos vilões debatem-se  
em impensáveis ações.
Habitam um espaço 
diferente, onde cabe  
toda a gente!

Partindo das obras em 
exposição, esta oficina 
propõe trabalhar a 
construção narrativa, 
descobrir palavras 
escondidas no museu e 
desafiar para a construção 
e desconstrução de uma 
história muito particular, 
feita a partir de desafios 
e decisões coletivas e 
objetos inusitados. No final 
do processo criativo, cada 
turma leva para a escola a 
sua história e propostas de 
continuação do trabalho 
iniciado no museu.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, Diana pereira, 
margarida rodrigues, maria 
de fátima menezes, Sofia 
martinho

Nota: Na altura da marcação,  
o professor deverá indicar  
se pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

 ArTE  
 NATUrEZA  
 BiODivErSiDADE  
 mATEmÁTicA 

viSiTA-OficiNA

Biodiversidade 
no jardim –  
a fauna e a flora
mAr A JUN / 4ª

EDifÍciO SEDE

10H30 àS 12H30 / 2H

mÍN. 10 – mÁx. 24 / 2,5€

pALAvrAS-cHAvE: 
BiODivErSiDADE LOcAL, 
HABiTATS, fAUNA, fLOrA

Se investigarmos com 
atenção de longe e de perto, 
conseguimos começar a 
perceber as relações entre 
os vários seres vivos e 
os diferentes habitats do 
Jardim Gulbenkian. 
Já foram identificadas 
neste jardim mais de 
duzentas espécies 
diferentes de plantas, vários 
cogumelos, pequenos e 
grandes, mais de quarenta 
diferentes espécies de 
aves, vários anfíbios e 
répteis, para não falar de 
insetos! Cada um tem as 
suas preferências, em 
alimentação, lugar para 
viver e vizinhança!
Nesta oficina, vamos 
apurar os sentidos e 
registar, recolher, desenhar, 
catalogar, desvendar os 
segredos do mundo natural.
conceção e orientação:  
Ana pêgo, vanda vilela

Nota: A realização da 
atividade fica sujeita às 
condições meteorológicas.

viSiTA-JOGO

Com conta,  
peso e medida!
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 45 A 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

+ 3 ANOS

pALAvrAS-cHAvE: mEDiDA, 
TEmpO, TEmpErATUrA, 
pESO, EScALA, OpOSTOS

Poderemos medir uma obra 
de arte?
Terão as ideias e as 
sensações que ela nos 
provoca um peso certo? 
Uma medida? Poderá a cor 
ter temperatura?
Esta visita pretende ser 
uma primeira abordagem 
ao campo da perceção 
e da matemática, com o 
objetivo de desenvolver a 
numeracia e a capacidade 
de observação. 
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Para tal, recorre a uma 
mala cheia de instrumen-
tos curiosos e promove a 
exploração e o diálogo per-
manente dos alunos com as 
obras de arte. Trabalhando 
noções de medida, tempo, 
temperatura, peso, escala, 
cor, bidimensão, tridimen-
são, perceção e opostos, 
a visita adapta-se ao pré-
-escolar e ao 1  ciclo, 
incentivando um olhar  
diferente sobre as obras  
de arte.
conceção e orientação:  
Ana campos, carla rebelo, 
cecília costa, Diana pereira, 
maria de fátima menezes,  
maria remédio, mariana Abreu, 
paula ribeiro, Sara inácio

Nota: Na altura da marcação,  
o professor deverá indicar  
se pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

para esta visita, poderá 
fazer o download de material 
didático, que inclui sugestões 
para a preparação da vinda  
ao museu, o guião da visita  
e hipóteses de atividades  
a realizar posteriormente. 
consulte o site  
gulbenkian.pt/descobrir.

viSiTA OriENTADA

Descobrir  
a matemática  
na arte
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 45 A 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
GEOmETriA, EScALA, 
SimETriA, ÁrEA, vOLUmE, 
DimENSãO, pLANO, ESpAçO

Será que a matemática 
e a arte estão assim tão 
afastadas? 
Ao longo da História sempre 
houve cruzamentos entre 
ciência e arte, como é o caso 
da aplicação da matemá-
tica no trabalho plástico de 
alguns artistas. E, no entanto, 
na maior parte das vezes a 
presença da matemática 
na arte não é descortinável 
apenas com um simples 
olhar. Requer uma observa-
ção atenta, refletida, para lá 
do que é mais visível. 
Reforçando alguns dos 
conteúdos abordados 
nos currículos escolares 
de cada nível de ensino, 
e introduzindo conceitos 
que habitualmente se 
encontram mais ausentes 
da esfera curricular, esta 
é uma visita excecional 
para o cruzamento 

interdisciplinar, permitindo 
criar pontes duradouras 
e estimulantes entre as 
aprendizagens escolares e 
as não escolares, de forma 
extremamente criativa e 
apelativa.
conceção e orientação:  
carlos carrilho, cecília 
costa, madalena marques, 
margarida carmona,  
raquel feliciano

Nota: Na altura da marcação,  
o professor deverá indicar  
se pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

viSiTA-OficiNA

O jardim, de 
olhos fechados
mAr A JUN / 5ª

EDifÍciO SEDE

10H30-17H30 / 120 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 2,5€

pALAvrAS-cHAvE: 
SENTiDOS, cONHEcimENTO 
DO mUNDO, JArDim, 
imAGiNAçãO

1º E 2º ANOS

Para descobrir e conhecer 
o mundo, do que precisa-
mos? De um par de olhos? 
De umas mãos muito 
sensíveis? De um nariz 
muito esperto, ou de uns 
ouvidos atentos?
É por termos tantos ins-
trumentos no nosso corpo 
que podemos descobrir 
coisas tão diferentes sobre 
o mundo!
Assim, e com o corpo 
sempre em movimento, 
vamos visitar e descobrir 
o Jardim Gulbenkian de 
todas as maneiras que 
conseguirmos. Será que os 
nossos ouvidos nos dizem 
onde corre a água, e o nariz 
nos mostra onde está o 
eucalipto? Será que a nossa 
pele nos conta se está sol 
ou se está vento e adivinha 
o tamanho desta árvore?
No final, trabalharemos 
plasticamente as nossas 
descobertas.
conceção e orientação:  
Ana manta, Susana varatojo

 BiOGrAfiA  
 HiSTÓriA  
 iDENTiDADE 

viSiTA-OriENTADA

É de caras!  
O que nos conta 
um retrato?
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
rETrATO, iDENTiDADE, 
ESTATUTO, rEALiSmO, 
rEprESENTAçãO, 
SimBOLiSmO

O que é um retrato? Como 
nos retratamos hoje em 
dia? Terá sido sempre 
assim? Quem aparece? 
Quanto tempo levou a ser 
retratado? Que histórias 
estão por trás dessas 
personagens?
O retrato ao longo dos 
séculos foi espelho de 
sociedades e mudanças. 
Contou histórias de reis e 
imperadores, bailarinas e 
pintores. Pintados, esculpi-
dos, individuais ou de grupo, 
de aparato ou intimistas, 
são vários os retratos que 
existem na coleção.

Em grupo, num trabalho de 
equipa, esta visita propõe 
observá-los, tentando 
procurar pistas sobre os 
que neles são retratados: 
Quem eram? O que faziam? 
Como era viver no seu 
tempo? 
Ao observar as suas 
atitudes, ao identificar  
os objetos que os acompa-
nham, descobriremos o que 
nos contam. Serão estes 
retratos assim tão diferen-
tes dos que fazemos hoje 
em dia?
conceção e orientação:  
Ana campos, Diana pereira, 
mariana Abreu, paula ribeiro, 
Susana Guerreiro

viSiTA-JOGO

Nos bolsos de... 
um artista
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mEmÓriAS, BiOGrAfiA, 
TÉcNicA, cONTExTO

Quantas vezes levamos 
as mãos aos bolsos e 
encontramos pequenos 
objetos perdidos? Que 
coisas encontraríamos nos 
bolsos de um artista? O que 
nos poderiam contar esses 
pequenos objetos, essas 
memórias de bolso?
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Nesta visita, exploramos 
as memórias esquecidas 
nos bolsos de um antigo 
colete, como forma de 
melhor conhecermos 
alguns artistas das nossas 
exposições temporárias, 
as suas biografias, ideias, 
técnicas, inspirações  
e contexto artístico. Num 
percurso que é sempre 
diferente de cada vez que 
mudam as exposições,  
e que este ano se dedica 
a António Ole e a Almada 
Negreiros, as obras 
de arte são analisadas 
por observação atenta, 
descoberta, associação 
e comparação, de modo 
a ajudar os visitantes a 
descobrirem, a partir das 
pequenas pistas guardadas 
nos bolsos, as muitas 
histórias e curiosidades  
por trás de cada obra.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, carla rebelo, 
Joana manaças, madalena 
marques, maria de fátima 
menezes, maria João carvalho, 
rita cortez pinto, Sofia 
martinho

Nota: No primeiro período, 
a visita incidirá sobre a 
exposição antológica António 
Ole: Luanda, Los Angeles, 
Lisboa (de 16 de setembro 
a 2 de janeiro de 2017); 
no segundo e no terceiro 
períodos, incidirá sobre a 
exposição Almada Negreiros: 
Uma maneira de ser moderno  
(de 2 de fevereiro a 18 junho 
de 2017).

viSiTA-JOGO

Nos bolsos de... 
um curador
ATÉ 2 JAN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEriA priNcipAL

(ENTrADA pELO mUSEU)

10H10-17H30 / 45 A 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
cONTExTO, mUSEOGrAfiA, 
rELAçãO, DEciSãO, 
ExpOSiçãO

(vEr DETALHES NA  

pÁGiNA 103. DESTAQUE 

LiNHAS DO TEmpO)

conceção e orientação:  
Ana campos, Diana pereira, 
Hugo Barata, paula ribeiro, 
Susana Guerreiro

 cOLEciONiSmO 

viSiTA-JOGO

Nos bolsos de... 
um colecionador
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30 / 45 A 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25/ 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mEmÓriAS, BiOGrAfiA, 
GOSTO, viAGEm, miGrAçãO, 
cOmÉrciO, cOLEçãO

Quantas vezes levamos 
as mãos aos bolsos e 
encontramos pequenos 
objetos perdidos? Que 
coisas encontraríamos nos 
bolsos de um coleciona-
dor? Quantas coisas nos 
poderiam contar esses 
pequenos objetos, essas 
memórias de bolso?
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 cole-
cionados? Onde comprar 
os melhores exemplares? 
Algum dia uma coleção 
ficará acabada?

Gulbenkian começou a 
colecionar aos 14 anos,  
e muitas são as pistas que 
nos deixou sobre este gosto 
de colecionar. Nesta visita, 
exploramos as memórias 
esquecidas nos bolsos 
de um seu antigo colete, 
como forma de melhor 
conhecermos a sua ampla 
coleção.
conceção e orientação:  
Ana campos, Diana pereira, 
mariana Abreu, paula ribeiro, 
Susana Guerreiro,  
Susana pires

viSiTA OriENTADA

Uma coleção  
que dá a volta  
ao mundo
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: ArTE, 
viAGEm, miGrAçãO, 
ExÍLiO, OriENTE, 
OciDENTE, TEmpO

Será possível dar a volta 
ao mundo numa coleção? 
Viajar por diferentes 
continentes e tempos no 
espaço de um museu?

Amuletos do Egito, tapetes 
(voadores?) da Pérsia, 
caixas de laca do Japão, 
dragões chineses, mobiliá- 
rio de palácios franceses, 
muitas são as origens 
dos objetos da coleção 
de Calouste Gulbenkian. 
Através destas peças, 
podemos revisitar rotas 
de comércio variadas, 
conhecer crenças e 
costumes muito parti- 
culares e descobrir 
técnicas guardadas como 
segredo durante séculos. 
Do Oriente ao Ocidente, da 
Antiguidade ao século xx,  
num percurso por dife-
rentes culturas, esta visita 
ajuda a descobrir artistas, 
estéticas, estilos e movi-
mentos artísticos dos mais 
diversos horizontes.
conceção e orientação:  
Ana campos, cristina campos, 
Diana pereira, mariana Abreu, 
Sílvia moreira, Susana 
Guerreiro, Susana pires

 cOrpO  
 mOvimENTO  
 SOm 

viSiTA mUSicAL

1 bicho + 
2 bichos + 
3 bichos = 
bicharada
OUT A JUN

DiAS ESpEcÍficOS / 5ª

SALA DO cOrO –

EDifÍciO SEDE

10H10 àS 11H40 / 90 miN

mÍN. 15 – mÁx. 25 / 2,5€

3 AOS 5 ANOS

pALAvrAS-cHAvE:  
cANTAr, GrUpO, 
HiSTÓriA, criATiviDADE, 
ExpLOrAçãO SENSOriAL

Ateliê musical de explo- 
ração sensorial, sonora  
e criativa.
Para esta bicharada pre-
cisamos de alguns ingre-
dientes: 100 gramas de 
canções, 1 litro de letras 
peneiradas, 3 pitadas de 
bichos, histórias q.b. Nesta 
aventura vamos descobrir 
histórias e canções, gatos 
e leões, e muitos mais 
animais.
conceção e orientação: 
carolina Gaspar
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viSiTA mUSicAL

A caixa
OUT A JUN

DiAS ESpEcÍficOS / 5ª

SALA DO cOrO – 

EDifÍciO SEDE

10H10 àS 11H40 / 90 miN

mÍN. 15 – mÁx. 25 / 2,5€

6 AOS 9 ANOS

pALAvrAS-cHAvE: cANTO, 
GrUpO, criATiviDADE, 
ExpLOrAçãO SONOrA, 
ExpLOrAçãO SENSOriAL

O nosso ponto de partida  
é uma caixa. Mas que caixa 
é a minha? E que caixa é 
a tua? Vamos partir numa 
aventura para descobrir o 
que existe dentro daquela 
caixa... 
conceção e orientação: 
carolina Gaspar

viSiTA-JOGO

Arte em 
movimento
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA 

10H10-17H30 / 45 A 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mOvimENTO, cOrEOGrAfiA, 
GESTO, DANçA

De quantas maneiras dife-
rentes podemos olhar para 
uma obra de arte? Será 
possível ver através do 
movimento do corpo? Pode 
uma visita a um museu 
transformar-se numa 
pequena coreografia?

Procurando promover 
uma relação diferente 
com as obras expostas e 
com o próprio espaço do 
museu, esta visita incide no 
movimento e na expressão 
corporal enquanto ferra-
mentas para a leitura e a 
interpretação dos objetos 
artísticos. Ao longo da 
visita, a observação e 
a exploração das obras 
traduz-se em pequenos 
gestos que permitem que 
a memória do que vemos 
e sentimos passe para 
o corpo inteiro. No final, 
a soma dos gestos e o 
percurso feito pelas obras 
de arte transforma-se numa 
coreografia, uma pequena 
dança que se leva para a 
escola e que se pode repetir 
as vezes que quisermos.
conceção e orientação:  
Ana campos, Andreia Dias, 
Diana pereira, Joana manaças, 
madalena marques, Susana 
pires, Susana Quaresma,  
Tânia cardoso

Nota: Na altura da marcação, 
o professor deverá indicar se 
pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

viSiTA mUSicAL

Eu, compositor?!?
OUT A JUN

DiAS ESpEcÍficOS / 4ª

SALA DO cOrO – 

EDifÍciO SEDE

10H10 àS 11H40 / 90 miN

mÍN. 15 – mÁx. 25 / 2,5€

+ 6 ANOS

pALAvrAS-cHAvE: 
GrUpO, criATiviDADE, 
cOmpOSiçãO, OrQUESTrA

Os participantes são 
convidados a explorar os 
mecanismos da criatividade 
musical compondo para 
a sua própria orquestra. 
Vamos ser compositores e 
explorar diferentes técnicas 
para a invenção musical. 
A nossa inspiração vai 
ser a música tocada pela 
Orquestra Gulbenkian, e as 
novas composições serão 
estreadas e gravadas no 
próprio dia. Trabalhando 
em equipa, iremos explorar 
as características dos sons 
(timbre, altura, intensidade 
e duração) e combiná-las 
para dar origem a novas 
ideias. Vão nascer texturas 
sonoras, melodias, ritmos 
e harmonias, que serão os 
ingredientes que os com-
positores recém-chegados 
vão utilizar para dar vida  
à nova música.
conceção e orientação:  
Nuno cintrão 

OficiNA

Incorpor(arte)
OUT A JUN / 4ª

cOLEçãO mODErNA

10H10 àS 12H10 / 120 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 2,5€

pALAvrAS-cHAvE: 
mOvimENTO, cONSciêNciA 
cOrpOrAL, iDENTiDADE, 
DiNâmicAS DE GrUpO

“A melhor maneira  
de explicar é fazer.”
LEwiS cArrOL

O corpo é simultanea-
mente um habitáculo, uma 
caixa de ressonância das 
emoções e uma ferramenta 
de comunicação.
São objetivos desta oficina: 
romper os limites da obra 
de arte utilizando o corpo 
como elemento-motor; 
usar o movimento como 
intenção e como resultado; 
evidenciar o corpo como 
protagonista das ações.
Começando com uma 
breve visita às galerias 
da Coleção Moderna, 
esta oficina convida em 
seguida os participantes 
ao movimento, à criação 
e ao improviso, através de 
dinâmicas de grupo que 
envolvem e promovem a 
participação e a expressão 
corporal.
conceção e orientação: 
Andreia Dias,  
margarida vieira

viSiTA mUSicAL

Somos som
OUT A JUN

DiAS ESpEcÍficOS / 5ª

SALA DO cOrO – 

EDifÍciO SEDE

10H10 àS 11H40 / 90 miN

mÍN. 15 – mÁx. 25 / 2,5€

6 AOS 9 ANOS

pALAvrAS-cHAvE: cANTO, 
GrUpO, pErcUSSãO 
cOrpOrAL, criATiviDADE, 
ExpLOrAçãO SONOrA, 
ExpLOrAçãO SENSOriAL

Somos feitos de sons, 
e à nossa volta tudo o é 
também. Vamos descobrir 
os sons que nos rodeiam, os 
sons que escolhemos que 
nos rodeiem e os sons que 
juntos fazemos, ou melhor... 
somos.
conceção e orientação: 
carolina Gaspar

viSiTA-OficiNA

Um jardim  
feito de música
SET E OUT / 4ª E 5ª

EDifÍciO SEDE

10H30-17H30 / 2H

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 2,5€

1º E 2º ANOS

pALAvrAS-cHAvE: JArDim, 
mATEriAiS SONOrOS, 
ExpErimENTAçãO, múSicA 

Que sons habitam este 
jardim? E de onde vêm?
Num tempo dominado pelo 
ruído da cidade, existem 
sons cada vez mais raros,  
e que aqui iremos descobrir.
Partindo de uma exploração 
multissensorial do Jardim 
Gulbenkian, da sua matéria 
e da sua sonoridade, vamos 
resgatar diferentes sons, 
analisá-los e transformá- 
-los, desenvolvendo em 
simultâneo o sentido da 
audição, a capacidade 
interpretativa e a criação.
Sejam ruídos, sons 
presentes, ausentes ou 
escondidos neste jardim, 
transformar-se-ão em 
música até formarem  
uma orquestra!
conceção e orientação:  
Ana manta, Sara Gonçalves
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 mATEriAiS  
 TÉcNicAS  
 prOcESSOS ArTÍSTicOS 

viSiTA-JOGO

Matéria-prima: 
de que é feita 
uma obra?
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20/ 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mATÉriA-primA, 
prOcESSO, TÉcNicA, 
criAçãO

Haverá diferenças entre 
matéria-prima e material? 
De que materiais se pode 
fazer uma obra? Como 
influenciam eles a nossa 
perceção? Que processos 
implicam? O que nos diz o 
artista com a sua escolha?
As obras de arte são feitas 
de materiais diferentes e de 
formas diversas – às vezes 
inesperadas e inimaginá-
veis. Há obras que nascem 
num instante e outras que 
demoram mais a crescer, 
e outras ainda feitas de 
materiais produzidos do 
outro lado do mundo e fruto 
de viagens incríveis. 

Nesta visita, fala-se 
sobretudo das peças de 
arte, dos seus materiais e 
técnicas, dos processos 
criativos e das opções 
dos artistas e dos enco-
mendadores, procurando-
-se conhecer este outro 
universo através de uma 
fascinante mala-mostruá- 
rio, com materiais para 
tocar, explorar, observar e 
conhecer melhor as obras 
que se veem nas galerias.
conceção e orientação:  
Ana campos, carla rebelo, 
Hugo Barata, paula ribeiro, 
rita cortez pinto, Sara 
inácio, Susana Guerreiro

Nota: Na altura da marcação,  
o professor deverá indicar  
se pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

viSiTA OriENTADA

O que vê  
o artista na 
natureza?
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20/ 1€

pALAvrAS-cHAvE: ArTE, 
NATUrEZA, pAiSAGEm, 
piNTUrA, cErâmicA, 
rEprESENTAçãO

O mar, o céu, a terra, as 
plantas e os animais, tudo 
tem sido fonte de inspiração 
para os artistas nas suas 
criações, reflexo de uma 
relação única entre  
o homem e a natureza.  
O que há de comum entre 
um tapete e um jardim? 
Pode um inseto inspirar 
uma joia? E o que esconde 
uma pintura para lá de uma 
paisagem? 
Partindo da observação das 
obras da Coleção, vamos 
ver de que forma os artistas 
utilizaram os materiais 
retirados da natureza e 
como as formas de a repre-
sentar foram evoluindo e 
transformando ao longo  
dos séculos. 
conceção e orientação:  
Ana campos, carlos carrilho, 
Diana pereira, filipa Soares, 
paula ribeiro, Susana 
Guerreiro

 pENSAmENTO crÍTicO  
 E criATivO 

viSiTA-JOGO

A caixa das 
ideias: máquina 
para pensar em 
conjunto
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: OLHAr, 
vEr, iNTErprETAr, iDEiA, 
ArTE, cOmUNicAçãO, 
ESpÍriTO crÍTicO, 
rEGiSTO

Quando observamos um 
quadro, uma escultura, uma 
instalação, que ideias nos 
vêm à cabeça? As ideias 
também se veem? E se 
o que vemos não estiver 
apenas nas obras, mas em 
nós também? Como será 
isto possível? Quantas 
ideias são precisas para ler 
uma obra de arte?

Uma visita em forma de 
conversa animada, que 
parte das obras expostas, 
das diferentes formas de 
as ver e de uma caixinha de 
ideias, que vai crescendo 
à medida que nos embre-
nhamos no museu e vamos 
descobrindo que afinal 
sabemos sempre muito 
mais do que pensamos.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, Diana pereira, 
margarida rodrigues, paula 
ribeiro, Sofia martinho, 
Susana Guerreiro, Susana 
pires, Tânia cardoso

Nota: Na altura da marcação,  
o professor deverá indicar  
se pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

viSiTA-OficiNA

Walden –  
nós e a natureza
mAi E JUN / 3ª 

EDifÍciO SEDE

10H30 àS 12H30 / 2 HOrAS

mÍN. 10 – mÁx. 24 / 2,5€

3º E 4º ANOS

pALAvrAS-cHAvE: 
NATUrEZA, viDA NA TErrA, 
OBSErvAçãO, rEcOLHA, 
cADErNO DE cAmpO, cABANA

“Fui para os bosques viver 
de livre vontade, para sugar 
todo o tutano da vida...” 
HENry DAviD THOrEAU

Há duzentos anos viveu 
nos Estados Unidos da 
América um homem 
chamado Henry David 
Thoreau, que, fascinado 
com a natureza e com o 
que ela tinha para ensinar 
aos homens, decidiu, aos 
27 anos, ir morar para um 
bosque, junto a um lago, 
onde construiu uma cabana 
e viveu durante dois anos. 
Queria assim provar que 
uma vida simples, em 
contacto com a natureza, 
era mais rica, livre e feliz. 
O livro que escreveu sobre 
essa experiência foi uma 
fonte de inspiração para 
pessoas de todo o mundo, 
que passaram a olhar para 
a natureza e a para a vida 
com outros olhos.
Pelos olhos de Henry David 
Thoreau, vamos observar 
os Jardins Gulbenkian, 
registar as nossas desco-
bertas num caderno de 
campo e encontrar o lugar 
ideal para construir a nossa 
cabana.
conceção e orientação:  
rita Gouveia, vanda vilela 
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 ArQUiTETUrA 

viSiTA OriENTADA

Nos bolsos de... 
um arquiteto
6 OUT A 18 DEZ

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEriA piSO iNfEriOr –

EDifÍciO SEDE

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
ArQUiTETUrA 
cONTEmpOrâNEA, 
ESTALEirO, OBrA, fOrçA, 
mATEriAL, cOmUNicAçãO
(vEr DETALHES NA  

pÁGiNA 110. DESTAQUE 

TriENAL DE ArQUiTETUrA)

conceção e orientação:  
carlos carrilho, Joana 
Andrade, madalena marques, 
rita cortez pinto

 ArTES  
 LETrAS  
 pALAvrA 

viSiTA OriENTADA

As obras de arte 
contam histórias
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30 / 45 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

pALAvrAS-cHAvE:  
LENDA, miTO, fÁBULA, 
NArrATivA, GESTO

Que histórias nos conta a 
deusa Flora? E a escultura 
de São Martinho? Será 
possível relatar de forma 
emocionante o que nos 
conta uma pintura? E será 
possível fazer falar uma 
escultura? Quem domina a 
arte de contar? De quantas 
formas se pode relatar uma 
história? Quem se atreve a 
experimentar reinventá-la?

Na Coleção do Fundador 
muitas são as obras que 
escondem lendas, mitos e 
outras histórias fascinantes. 
Descobri-las, conhecê- 
-las e contá-las com arte e 
técnica, fomentando a par-
ticipação ativa de todos, é o 
objetivo desta visita.  
Ao fazer uso de técnicas da 
narração oral e do teatro – 
modulando a voz e usando 
o corpo e a expressão como 
ferramentas para criar 
ênfase, drama e suscitar  
a atenção dos ouvintes –,  
esta visita dá atenção às 
obras, mas também às 
muitas formas de as narrar 
e reinventar.
conceção e orientação:  
Ana campos, Joana manaças, 
madalena marques, mariana 
Abreu, paula ribeiro,  
Susana Guerreiro

 ArTE  
 NATUrEZA  
 BiODivErSiDADE  
 mATEmÁTicA 

viSiTA-OficiNA

Biodiversidade 
no jardim –  
a fauna e a flora
mAr A JUN / 4ª

EDifÍciO SEDE

10H30 àS 12H30 / 2H

mÍN. 10 – mÁx. 24 / 2,5€

pALAvrAS-cHAvE: 
BiODivErSiDADE LOcAL, 
HABiTATS, fAUNA, fLOrA
5º ANO

Se investigarmos com 
atenção de longe e de perto, 
conseguimos começar a 
perceber as relações entre 
os vários seres vivos e 
os diferentes habitats do 
Jardim Gulbenkian. 
Já foram identificadas 
neste jardim mais de 
duzentas espécies 
diferentes de plantas, vários 
cogumelos, pequenos e 
grandes, mais de quarenta 
diferentes espécies de 
aves, vários anfíbios e 
répteis, para não falar de 
insetos! Cada um tem as 
suas preferências, em 
alimentação, lugar para 
viver e vizinhança!
Nesta oficina, vamos 
apurar os sentidos e 
registar, recolher, desenhar, 
catalogar, desvendar os 
segredos do mundo natural.
conceção e orientação:  
Ana pêgo, vanda vilela

Nota: A realização da 
atividade fica sujeita às 
condições meteorológicas.

viSiTA OriENTADA

Descobrir  
a matemática  
na arte
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 45 A 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
GEOmETriA, EScALA, 
SimETriA, ÁrEA, vOLUmE, 
DimENSãO, pLANO, ESpAçO

Será que a matemática 
e a arte estão assim tão 
afastadas? 
Ao longo da História sempre 
houve cruzamentos entre 
ciência e arte, como é o 
caso da aplicação da mate-
mática no trabalho plástico 
de alguns artistas. E, no 
entanto, na maior parte 
das vezes a presença da 
matemática na arte não é 
descortinável apenas com 
um simples olhar. Requer 
uma observação atenta, 
refletida, para lá do que é 
mais visível.

Reforçando alguns dos 
conteúdos abordados 
nos currículos escolares 
de cada nível de ensino, 
e introduzindo conceitos 
que habitualmente se 
encontram mais ausentes 
da esfera curricular, esta 
é uma visita excecional 
para o cruzamento 
interdisciplinar, permitindo 
criar pontes duradouras 
e estimulantes entre as 
aprendizagens escolares e 
as não escolares, de forma 
extremamente criativa e 
apelativa.
conceção e orientação:  
carlos carrilho, cecília 
costa, madalena marques, 
margarida carmona,  
raquel feliciano

Nota: Na altura da marcação, 
o professor deverá indicar se 
pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.
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 BASTiDOrES  
 pONTOS DE ENcONTrO 

viSiTA OriENTADA

Visitas à medida
OUT A JUN / 2ª A 6ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA 

(ExcETO 3ª) /JArDim / 

múSicA

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
prOJETO, crUZAmENTO, 
pArcEriA

Os professores que 
desejem desenvolver temas 
específicos de interesse 
curricular para os seus 
grupos devem encaminhar 
para o Descobrir as suas 
sugestões. As diferentes 
equipas educativas (Museu 
Calouste Gulbenkian, 
Música e Jardim) podem 
estruturar visitas em função 
das sugestões apresenta-
das, desde que os temas 
a tratar se integrem no 
âmbito das suas atividades. 
As equipas também podem 
realizar visitas de prepara-
ção para os próprios  
professores, caso haja  
um grupo que o solicite.

Os percursos, estratégias 
e recursos utilizados são 
adaptados de acordo com 
as coleções, as exposições 
temporárias em cartaz, o 
património, o monitor e o 
nível de ensino dos alunos.
As visitas musicais à 
medida permitem assistir 
a ensaios-gerais da 
Orquestra Gulbenkian ou 
de agrupamentos convida-
dos, bem como a encontros 
informais com músicos e 
maestros. 
conceção e orientação: 
variável em função  
das características  
dos projetos

Nota: requer marcação prévia 
com a coordenadora do setor 
educativo e reunião com os 
professores responsáveis.

 BiOGrAfiA  
 HiSTÓriA  
 iDENTiDADE 

viSiTA OriENTADA

É de caras!  
O que nos conta 
um retrato?
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
rETrATO, iDENTiDADE, 
ESTATUTO, rEALiSmO, 
rEprESENTAçãO, 
SimBOLiSmO

O que é um retrato? Como 
nos retratamos hoje em 
dia? Terá sido sempre 
assim? Quem aparece? 
Quanto tempo levou a ser 
retratado? Que histórias 
estão por trás dessas 
personagens?
O retrato ao longo dos 
séculos foi espelho de 
sociedades e mudanças. 
Contou histórias de reis e 
imperadores, bailarinas e 
pintores. Pintados, esculpi-
dos, individuais ou de grupo, 
de aparato ou intimistas, 
são vários os retratos que 
existem na Coleção.

Em grupo, num trabalho de 
equipa, esta visita propõe 
observá-los, tentando 
procurar pistas sobre os 
que neles são retratados: 
Quem eram? O que faziam? 
Como era viver no seu 
tempo? 
Ao observar as suas 
atitudes, ao identificar os 
objetos que os acompa-
nham, descobriremos o que 
nos contam. Serão estes 
retratos assim tão diferen-
tes dos que fazemos hoje 
em dia?
conceção e orientação: Ana 
campos, Diana pereira, 
mariana Abreu, paula ribeiro, 
Susana Guerreiro

viSiTA OriENTADA

Nos bolsos de... 
um artista
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mEmÓriAS, BiOGrAfiA, 
TÉcNicA, cONTExTO

Quantas vezes levamos 
as mãos aos bolsos e 
encontramos pequenos 
objetos perdidos? Que 
coisas encontraríamos nos 
bolsos de um artista? O que 
nos poderiam contar esses 
pequenos objetos, essas 
memórias de bolso?
Nesta visita exploramos 
as memórias esquecidas 
nos bolsos de um antigo 
colete, como forma de 
melhor conhecermos 
alguns artistas das nossas 
exposições temporárias, 
as suas biografias, ideias, 
técnicas, inspirações e 
contexto artístico. Num 
percurso que é sempre 
diferente de cada vez que 
mudam as exposições e 
que este ano se dedica a 
António Ole e a Almada 
Negreiros, as obras 
de arte são analisadas 
por observação atenta, 
descoberta, associação 
e comparação, de modo 
a ajudar os visitantes a 
descobrirem, a partir das 
pequenas pistas guardadas 
nos bolsos, as muitas 
histórias e curiosidades  
por trás de cada obra.

conceção e orientação: 
Andreia Dias, carla rebelo, 
Joana manaças, madalena 
marques, maria de fátima 
menezes, maria João carvalho, 
rita cortez pinto,  
Sofia martinho

Nota: No primeiro período, 
a visita incidirá sobre a 
exposição antológica António 
Ole: Luanda, Los Angeles, 
Lisboa (de 16 de setembro 
a 2 de janeiro de 2017); 
no segundo e no terceiro 
períodos, incidirá sobre a 
exposição Almada Negreiros: 
Uma maneira de ser moderno  
(de 2 de fevereiro a 18 junho 
de 2017).
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OficiNA

Incorpor(arte)
OUT A JUN / 4ª

cOLEçãO mODErNA

10H10 àS 12H10 / 120 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 2,5€

pALAvrAS-cHAvE: 
mOvimENTO, cONSciêNciA 
cOrpOrAL, iDENTiDADE, 
DiNâmicAS DE GrUpO

“A melhor maneira  
de explicar é fazer.”
LEwiS cArrOL

O corpo é simultanea-
mente um habitáculo, uma 
caixa de ressonância das 
emoções e uma ferramenta 
de comunicação.
São objetivos desta oficina: 
romper os limites da obra 
de arte utilizando o corpo 
como elemento-motor; 
usar o movimento como 
intenção e como resultado; 
evidenciar o corpo como 
protagonista das ações.
Começando com uma 
breve visita às galerias 
da Coleção Moderna, 
esta oficina convida em 
seguida os participantes 
ao movimento, à criação 
e ao improviso, através de 
dinâmicas de grupo que 
envolvem e promovem a 
participação e a expressão 
corporal.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, margarida vieira

viSiTA mUSicAL

O tempo  
não para?
OUT A JUN

DiAS ESpEcÍficOS / 5ª

SALA DO cOrO –

EDifÍciO SEDE

10H10 àS 11H40 / 90 miN

mÍN. 15 – mÁx. 25 / 2,5€

10 AOS 12 ANOS

pALAvrAS-cHAvE: cANTO, 
GrUpO, criATiviDADE, 
ExpLOrAçãO SONOrA, 
ExpLOrAçãO SENSOriAL, 
pErcUSSãO cOrpOrAL, 
AmBiENTES SONOrOS

O tempo perguntou ao 
tempo quanto tempo o 
tempo tem. Num mundo 
cheio de pressa, vamos 
fazer tempo: dar horas, 
cantar horas, contar horas, 
e fazer uma máquina do 
tempo para viajar... no 
tempo... e descobrir quanto 
tempo o tempo tem.  
Quem vem?
conceção e orientação: 
carolina Gaspar, mitó cardoso

 mATEriAiS  
 TÉcNicAS  
 prOcESSOS ArTÍSTicOS 

viSiTA OriENTADA

Matéria-prima: 
de que é feita 
uma obra?
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20/ 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mATÉriA-primA, 
prOcESSO, TÉcNicA, 
criAçãO

Haverá diferenças entre 
matéria-prima e material? 
De que materiais se pode 
fazer uma obra? Como 
influenciam eles a nossa 
perceção? Que processos 
implicam? O que nos diz o 
artista com a sua escolha?
As obras de arte são feitas 
de materiais diferentes e de 
formas diversas – às vezes 
inesperadas e inimaginá-
veis. Há obras que nascem 
num instante e outras que 
demoram mais a crescer, 
e outras ainda feitas de 
materiais produzidos do 
outro lado do mundo e fruto 
de viagens incríveis. 

viSiTA OriENTADA

Nos bolsos de... 
um curador
ATÉ 2 JAN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEriA priNcipAL

(ENTrADA pELO mUSEU)

10H10-17H30 / 45 A 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
cONTExTO, mUSEOGrAfiA, 
rELAçãO, DEciSãO, 
ExpOSiçãO

(vEr DETALHES NA  

pÁGiNA 103. DESTAQUE 

LiNHAS DO TEmpO)

conceção e orientação:  
Ana campos, Diana pereira, 
Hugo Barata, paula ribeiro, 
Susana Guerreiro

 cOLEciONiSmO 

viSiTA OriENTADA

Uma coleção  
que dá a volta  
ao mundo
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: ArTE, 
viAGEm, miGrAçãO, 
ExÍLiO, OriENTE, 
OciDENTE, TEmpO

Será possível dar a volta 
ao mundo numa coleção? 
Viajar por diferentes conti-
nentes e tempos no espaço 
de um museu?
Amuletos do Egito, tapetes 
(voadores?) da Pérsia, caixas 
de laca do Japão, dragões 
chineses, mobiliário de 
palácios franceses, muitas 
são as origens dos objetos 
da coleção de Calouste 
Gulbenkian. Através destas 
peças, podemos revisitar 
rotas de comércio variadas, 
conhecer crenças e 
costumes muito particula- 
res e descobrir técnicas 
guardadas como segredo 
durante séculos. Do Oriente 
ao Ocidente, da Antiguidade 
ao século xx, num percurso 
por diferentes culturas, 
esta visita ajuda a descobrir 
artistas, estéticas, estilos e 
movimentos artísticos dos 
mais diversos horizontes.
conceção e orientação:  
Ana campos, cristina campos, 
Diana pereira, mariana Abreu, 
Sílvia moreira, Susana 
Guerreiro, Susana pires

 cOrpO  
 mOvimENTO  
 SOm 

viSiTA mUSicAL

Eu, compositor?!?
OUT A JUN

DiAS ESpEcÍficOS / 4ª

SALA DO cOrO –

EDifÍciO SEDE

10H10 àS 11H40 / 90 miN

mÍN. 15 – mÁx. 25 / 2,5€

10 AOS 12 ANOS

pALAvrAS-cHAvE: 
GrUpO, criATiviDADE, 
cOmpOSiçãO, OrQUESTrA

Os participantes são 
convidados a explorar os 
mecanismos da criatividade 
musical compondo para 
a sua própria orquestra. 
Vamos ser compositores e 
explorar diferentes técnicas 
para a invenção musical. 
A nossa inspiração vai 
ser a música tocada pela 
Orquestra Gulbenkian, e as 
novas composições serão 
estreadas e gravadas no 
próprio dia. Trabalhando 
em equipa, iremos explorar 
as características dos sons 
(timbre, altura, intensidade 
e duração) e combiná-las 
para dar origem a novas 
ideias. Vão nascer texturas 
sonoras, melodias, ritmos 
e harmonias, que serão os 
ingredientes que os com-
positores recém-chegados 
vão utilizar para dar vida à 
nova música.
conceção e orientação:  
Nuno cintrão 
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Nesta visita, fala-se 
sobretudo das peças de 
arte, dos seus materiais e 
técnicas, dos processos 
criativos e das opções 
dos artistas e dos enco-
mendadores, procurando-
-se conhecer este outro 
universo através de uma 
fascinante mala-mostru-
ário, com materiais para 
tocar, explorar, observar e 
conhecer melhor as obras 
que se veem nas galerias.
conceção e orientação:  
Ana campos, carla rebelo, 
Hugo Barata, paula ribeiro, 
rita cortez pinto, Sara 
inácio, Susana Guerreiro

Nota: Na altura da marcação,  
o professor deverá indicar  
se pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

viSiTA OriENTADA

O que vê  
o artista na 
natureza?
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20/ 1€

pALAvrAS-cHAvE: ArTE, 
NATUrEZA, pAiSAGEm, 
piNTUrA, cErâmicA, 
rEprESENTAçãO

O mar, o céu, a terra, as 
plantas e os animais, tudo 
tem sido fonte de inspiração 
para os artistas nas suas 
criações, reflexo de uma 
relação única entre  
o homem e a natureza.  
O que há de comum entre 
um tapete e um jardim? 
Pode um inseto inspirar 
uma joia? E o que esconde 
uma pintura para lá de  
uma paisagem? 
Partindo da observação das 
obras da Coleção, vamos 
ver de que forma os artistas 
utilizaram os materiais 
retirados da natureza e 
como as formas de a repre-
sentar foram evoluindo  
e transformando ao longo  
dos séculos.
conceção e orientação:  
Ana campos, carlos carrilho, 
Diana pereira, filipa Soares, 
paula ribeiro, Susana 
Guerreiro

 pENSAmENTO crÍTicO  
 E criATivO 

viSiTA OriENTADA

Olhar, ver, 
interpretar
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
pErcEçãO, cULTUrA 
viSUAL, SENTiDO 
crÍTicO, cONTExTO, 
rEfErENTE

Como vemos e o que 
vemos realmente? Olhar 
e ver significarão exata-
mente a mesma coisa? 
Haverá olhares que não 
envolvam o pensamento? 
Interpretar uma obra con-
temporânea será diferente 
de interpretar uma obra 
do século xVIII? E ver uma 
obra europeia e uma obra 
do Médio Oriente? Como 
lemos uma obra de arte?

Numa visita que incide 
sobre o olhar e a perceção, 
os alunos discutem, 
observam, tomam decisões, 
escolhem perspetivas e 
pontos de vista na leitura 
das obras de arte segundo  
o seu universo de referen-
tes. A partir de uma seleção 
de obras da Coleção 
Moderna ou da Coleção 
do Fundador, utilizando 
uma metodologia partici-
pativa e um conjunto rico 
de materiais de apoio à 
observação e ao debate, 
esta visita torna visível 
o processo de leitura e 
de interpretação de uma 
obra de arte em diferentes 
contextos e tempos.
conceção e orientação:  
Andreia Dias, Diana pereira, 
filipa Soares, maria João 
carvalho, raquel feliciano, 
Sílvia moreira, Sofia cabrita, 
Sofia martinho, Susana 
Guerreiro, Susana pires 

Nota: Na altura da marcação,  
o professor deverá indicar  
se pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

viSiTA-OficiNA

Walden –  
nós e a natureza
mAi E JUN/ 3ª

EDifÍciO SEDE

10H30 àS 12H30 / 2 HOrAS

mÍN. 10 – mÁx. 24 / 2,5€

pALAvrAS-cHAvE: 
NATUrEZA, viDA NA TErrA, 
OBSErvAçãO, rEcOLHA, 
cADErNO DE cAmpO, cABANA

“Fui para os bosques viver 
de livre vontade, para sugar 
todo o tutano da vida...” 
HENry DAviD THOrEAU

Há duzentos anos viveu nos 
Estados Unidos da América 
um homem chamado 
Henry David Thoreau, que, 
fascinado com a natureza 
e com o que ela tinha para 
ensinar aos homens, decidiu, 
aos 27 anos, ir morar para 
um bosque, junto a um 
lago, onde construiu uma 
cabana e viveu durante dois 
anos. Queria assim provar 
que uma vida simples, em 
contacto com a natureza, era 
mais rica, livre e feliz. O livro 
que escreveu sobre essa 
experiência foi uma fonte de 
inspiração para pessoas de 
todo o mundo, que passaram 
a olhar para a natureza e a 
para a vida com outros olhos.

Pelos olhos de Henry David 
Thoreau, vamos observar 
os Jardins Gulbenkian, 
registar as nossas desco-
bertas num caderno de 
campo e encontrar o lugar 
ideal para construir a nossa 
cabana.
conceção e orientação: rita 
Gouveia, vanda vilela 
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 ArQUiTETUrA 

viSiTA OriENTADA

A obra  
ou o campo  
de batalha  
da arquitetura
6 OUT A 18 DEZ

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEriA piSO iNfEriOr – 

EDifÍciO SEDE

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
ArQUiTETUrA 
cONTEmpOrâNEA, 
ESTALEirO, OBrA, fOrçA, 
mATEriAL, cOmUNicAçãO
(vEr DETALHES NA  

pÁGiNA 110. DESTAQUE 

TriENAL DE ArQUiTETUrA)

conceção e orientação:  
carlos carrilho, Joana 
Andrade, madalena marques,  
rita cortez pinto

 ArTES  
 LETrAS  
 pALAvrA  
 EScriTA 

viSiTA OriENTADA

Artes e letras 
no modernismo 
português
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
LiTErATUrA, pOESiA, 
mANifESTO, TErTúLiA

A ideia de modernidade 
está ligada a uma vontade 
de reinvenção do mundo  
e dos homens. Para  
a maioria dos artistas  
da primeira metade 
do século xx, as artes 
cruzavam-se em tertúlias, 
ateliês, publicações e 
manifestos. 
Cenografia, escultura, 
pintura e escrita coexistiam 
e alimentavam-se 
criativamente. 
Esta visita, apoiada em 
textos e poesias de diversas 
figuras importantes do 
modernismo português, 
explora uma série de 
pontes possíveis entre 
estes dois campos da 
criação, e sublinha diversas 
ligações e influências 
existentes nestes anos 
de intensa atividade 
criativa, salientando 
ainda alguns dos reflexos 
que este cruzamento de 
campos tem nos artistas 
contemporâneos dos 
nossos dias.
conceção e orientação:  
carlos carrilho, Hilda frias, 
Susana pires

Nota: Durante a exposição 
Almada Negreiros: Uma maneira 
de ser moderno, o grupo pode 
escolher realizar a visita 
dedicando uma especial 
atenção a este autor e às suas 
múltiplas manifestações 
artísticas.

 BASTiDOrES  
 pONTOS DE ENcONTrO 

viSiTA OriENTADA

Visitas à medida
OUT A JUN / 2ª A 6ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA  

(ExcETO 3ª) / JArDim / 

múSicA

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
prOJETO, crUZAmENTO, 
pArcEriA

Os professores que 
desejem desenvolver temas 
específicos de interesse 
curricular para os seus 
grupos devem encaminhar 
para o Descobrir as suas 
sugestões. As diferentes 
equipas educativas (Museu 
Calouste Gulbenkian, 
Música e Jardim) podem 
estruturar visitas em função 
das sugestões apresenta-
das, desde que os temas 
a tratar se integrem no 
âmbito das suas atividades. 
As equipas também podem 
realizar visitas de prepara-
ção para os próprios  
professores, caso haja  
um grupo que o solicite.

Os percursos, estratégias 
e recursos utilizados são 
adaptados de acordo com 
as coleções, as exposições 
temporárias em cartaz,  
o património, o monitor e 
o nível de ensino dos alunos.
As visitas musicais à 
medida permitem assistir 
a ensaios-gerais da 
Orquestra Gulbenkian ou 
de agrupamentos convida-
dos, bem como a encontros 
informais com músicos e 
maestros. 
conceção e orientação: 
variável em função  
das características  
dos projetos

Nota: requer marcação prévia 
com a coordenadora do setor 
educativo e reunião com os 
professores responsáveis.

 cOLEciONiSmO 

viSiTA OriENTADA

Linhas do 
tempo: caminhos 
contemporâneos
ATÉ 2 JAN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEriA priNcipAL

(ENTrADA pELO mUSEU)

10H10-17H30

60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: TEmpO, 
cONTEmpOrANEiDADE, 
mODErNiDADE, LiGAçãO, 
ESpAçO, BiOGrAfiA

(vEr DETALHES NA 

pÁGiNA 103. DESTAQUE 

LiNHAS DO TEmpO)

conceção e orientação:  
carlos carrilho, Diana 
pereira, filipa Soares,  
Hilda frias, margarida 
carmona, paula ribeiro

viSiTA OriENTADA

Uma coleção  
que dá a volta  
ao mundo
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30

60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
cALOUSTE GULBENkiAN, 
cOLEciONiSmO, ArTE, 
viAGEm, miGrAçãO, 
ExÍLiO, OriENTE, 
OciDENTE, TEmpO

Será possível dar a volta 
ao mundo numa coleção? 
Viajar por diferentes 
continentes no espaço  
de um museu?
Amuletos do Egito, 
tapetes (voadores?) da 
Pérsia, caixas de laca do 
Japão, dragões chineses, 
mobiliário de palácios 
franceses, muitas são 
as origens dos objetos 
da coleção de Calouste 
Gulbenkian. Através 
destas peças, podemos 
revisitar rotas de comércio 
variadas, conhecer 
crenças e costumes muito 
particulares e descobrir 
técnicas guardadas como 
segredo durante séculos. 
Do Oriente ao Ocidente,  
da Antiguidade ao  
século xx, num percurso 
por diferentes culturas, 
esta visita ajuda a descobrir 
artistas, estéticas, estilos e 
movimentos artísticos dos 
mais diversos horizontes.
conceção e orientação: Ana 
campos, cristina campos, 
Diana campos, filipa Soares, 
mariana Abreu, paula ribeiro, 
Sílvia moreira, Susana 
Guerreiro, Susana pires



3º cicLO DO ENSiNO BÁSicO 5150 3º cicLO DO ENSiNO BÁSicO

 cOrpO  
 mOvimENTO  
 SOm 

viSiTA mUSicAL

Eu, compositor?!?
OUT A JUN

DiAS ESpEcÍficOS / 4ª

SALA DO cOrO –

EDifÍciO SEDE

10H10 àS 11H40 / 90 miN

mÍN. 15 – mÁx. 25 / 2,5€

12 AOS 15 ANOS

pALAvrAS-cHAvE: 
GrUpO, criATiviDADE, 
cOmpOSiçãO, OrQUESTrA

Os participantes são 
convidados a explorar os 
mecanismos da criatividade 
musical compondo para 
a sua própria orquestra. 
Vamos ser compositores e 
explorar diferentes técnicas 
para a invenção musical. 
A nossa inspiração vai 
ser a música tocada pela 
Orquestra Gulbenkian, e as 
novas composições serão 
estreadas e gravadas no 
próprio dia. Trabalhando 
em equipa, iremos explorar 
as características dos sons 
(timbre, altura, intensidade 
e duração) e combiná-las 
para dar origem a novas 
ideias. Vão nascer texturas 
sonoras, melodias, ritmos 
e harmonias, que serão os 
ingredientes que os com-
positores recém-chegados 
vão utilizar para dar vida  
à nova música.
conceção e orientação:  
Nuno cintrão 

OficiNA

Incorpor(arte)
OUT A JUN / 4ª

cOLEçãO mODErNA

10H10 àS 12H10 / 120 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 2,5€

pALAvrAS-cHAvE: 
mOvimENTO, cONSciêNciA 
cOrpOrAL, iDENTiDADE, 
DiNâmicAS DE GrUpO

“A melhor maneira  
de explicar é fazer.”
LEwiS cArrOL

O corpo é simultanea-
mente um habitáculo, uma 
caixa de ressonância das 
emoções e uma ferramenta 
de comunicação.
São objetivos desta oficina: 
romper os limites da obra 
de arte utilizando o corpo 
como elemento-motor; 
usar o movimento como 
intenção e como resultado; 
evidenciar o corpo como 
protagonista das ações.
Começando com uma 
breve visita às galerias 
da Coleção Moderna, 
esta oficina convida em 
seguida os participantes 
ao movimento, à criação 
e ao improviso, através de 
dinâmicas de grupo que 
envolvem e promovem a 
participação e a expressão 
corporal.
conceção e orientação: 
Andreia Dias,  
margarida vieira

 HiSTÓriA  
 SOciEDADE  
 cULTUrA 

O poder da arte: 
época a época
viSiTA OriENTADA

Civilizações 
fundadoras –  
do Egito a Roma
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30

60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
civiLiZAçãO, EScriTA, 
rELiGiãO, cULTUrA, 
HiSTÓriA, cONTExTO, 
SimBOLiSmO

Como encaramos a vida e a 
morte? Como se produzem 
objetos que ajudam nesta 
relação entre o mundo dos 
homens e o mundo dos 
deuses? De que símbolos 
nos rodeamos? Como se 
organizam as sociedades? 
Como e onde nascem as 
primeiras manifestações 
da escrita? O que podemos 
aprender de civilizações 
como as do Egito, da 
Mesopotâmia, da Grécia e 
de Roma a partir dos objetos 
da Coleção? De que forma 
Arte e Poder se encontram? 
Que histórias contam? 

Nesta visita, faremos uma 
viagem no tempo e no 
espaço, promovendo uma 
leitura e uma interpreta-
ção das peças expostas, 
e explorando alguns dos 
elementos de civiliza-
ções mais marcantes 
para a história do mundo 
ocidental.
conceção e orientação:  
Diana pereira, filipa 
Soares, Hilda frias, mariana 
Abreu, paula ribeiro, raquel 
feliciano, Susana Guerreiro, 
Susana pires

viSiTA OriENTADA

O que fica a oriente? 
Do Oriente Islâmico 
ao Extremo Oriente
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30

60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
cULTUrA, rELiGiãO, 
OriENTE, OciDENTE, 
ExÓTicO, viAGEm, 
miGrAçãO

De que falamos quando 
falamos de Oriente?  
A noção de Oriente está 
enraizada na construção 
do imaginário europeu, 
remetendo para conota-
ções geográficas, políticas 
e culturais, por contraste 
com a noção de Ocidente. 
Muitas vezes simplificado 
no nosso imaginário, na 
realidade o Oriente engloba 
culturas muito distintas 
entre si. 
Na sua coleção, Calouste 
Gulbenkian reuniu um 
conjunto significativo de 
obras que nos remetem 
para as cortes turcas, 
persas, indianas, chinesas 
e japonesas entre os 
séculos xIV e xVIII. Culturas 
admiradas na Europa, pela 
sua diferença, sofisticação 
e exotismo.
De que forma estes 
objetos testemunham as 
relações entre o Ocidente 
e o Oriente? Como tem 
o Oriente exercido o seu 
fascínio sobre nós? De 
que modo contaminou o 
nosso imaginário e o nosso 
fazer artístico? Sendo 
Gulbenkian um homem 
também entre o Oriente e o 
Ocidente, como se verifica 
isso nas suas escolhas?
conceção e orientação:  
carlos carrilho, Diana 
pereira, filipa Soares, Hilda 
frias, mariana Abreu, paula 
ribeiro, Susana Guerreiro, 
Sílvia moreira

viSiTA OriENTADA

Da Idade Média  
ao Renascimento
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30

60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
HiSTÓriA, iDADE mÉDiA, 
iSLãO, criSTANDADE, 
pArADiGmA, rENAScimENTO

Com a queda do Império 
Romano, que grandes 
mudanças ocorrem em 
todo o Ocidente? Que 
novas formas de entender o 
mundo encontramos neste 
período a que chamamos 
Idade Média? De que 
forma se estabelecem as 
relações entre Oriente e 
Ocidente? E entre o Islão 
e a Cristandade? Quantas 
visões? Quantos lados? 
Qual o papel do livro, da 
religião, da iconografia? 
Que valores norteiam a vida 
e o pensamento das gentes 
que vivem nesta época? 
Como podemos ver isso 
numa iluminura ou num 
marfim? Ainda dominare-
mos os códigos?
E o que acontece a partir 
do século xV para que, uma 
vez mais, mude a visão do 
mundo?  
O que é o Renascimento e 
que novidades apresenta?
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Que obras da Coleção nos 
falam destas mudanças? 
Quais as diferenças na 
representação? Na simbo-
logia? Nos códigos de inter-
pretação e representação?
Através de um percurso 
questionador pelas peças 
da Coleção, usando 
materiais e recursos que 
ajudam a explorar as obras, 
esta visita viaja entre dois 
períodos essenciais na 
história da Europa e pelas 
respetivas construções de 
um paradigma para a visão 
e leitura do mundo. 
conceção e orientação: carlos 
carrilho, Diana pereira, 
filipa Soares, Hilda frias, 
mariana Abreu, paula ribeiro, 
Susana Guerreiro

viSiTA OriENTADA

De Versalhes aos 
impressionistas –  
percursos de poder 
e de mudança
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30

60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
ABSOLUTiSmO, pODEr, 
rEprESENTAçãO, ANTiGO 
rEGimE, iLUmiNiSmO, 
rEvOLUçãO, pErSpETivA, 
NATUrALiSmO, 
imprESSiONiSmO, 
mOvimENTOS ArTÍSTicOS

De que nos fala a arte deco-
rativa do século xVIII? Que 
tipo de sociedade serve? 
De que modos materia-
liza uma forma de poder e 
de visão do mundo? Que 
mudanças se percecionam 
nos objetos artísticos com 
a Revolução Francesa e 
os seus profundos ventos 
de mudança? Em que 
assentam as linhas de pen-
samento iluminista e que 
movimentos possibilitam? 
De que formas a Revolução 
Industrial e o advento das 
democracias propiciam 
novos posicionamentos e 
modos de representação. 
Que outras revoluções 
acontecem neste período?
A arte permite um olhar 
que nos devolve o mundo 
em constante mudança. 
Esta visita percorre assim 
o vasto núcleo de arte 
francesa da Coleção do 
Fundador, possibilitando um 
olhar atento e questionador 
sobre as manifestações 
artísticas deste período de 
grandes transformações.
conceção e orientação: carlos 
carrilho, cristina campos, 
Diana pereira, filipa Soares, 
Hilda frias, Hugo Barata, 
mariana Abreu, paula ribeiro, 
Susana Guerreiro

viSiTA OriENTADA

Século XX  
em perspetiva –  
Portugal em 
flagrante
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 90 miN 

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mODErNO, cONTEmpOrâNEO, 
HiSTÓriA, SOciEDADE, 
cULTUrA, mUDANçA

De que forma podemos 
visitar a história de 
Portugal do século xx 
através das obras da 
Coleção Moderna? Como 
podem estas espelhar ou 
contrapor visões do que 
se vai passando dentro e 
fora destas fronteiras? De 
que modo respondem os 
artistas ao tempo em que 
vivem? Que outras visões 
propõem?

A nova montagem da 
Coleção Moderna propõe 
uma leitura abrangente e 
cronológica do Portugal 
recente. A instauração 
da República e a Grande 
Guerra, o Estado Novo, 
a industrialização e as 
grandes obras públicas, 
a propaganda de Estado 
através da ação artística  
e da arquitetura, o ativismo 
político e as formas de 
resistência ao regime, 
a integração na União 
Europeia e a crise presente 
constituem grandes 
momentos a partir dos 
quais obras de arte e docu-
mentos vários são reunidos. 
Revistas, catálogos, 
fotografias e livros acom-
panham as propostas 
artísticas de cada época. 
Apanhado em flagrante  
na sua diversidade cultural 
e histórica, Portugal é 
nesta visita palco e ator 
de uma narrativa em que 
arte, arquitetura, literatura, 
documentário, política e 
sociedade seguem a par  
do ar do tempo.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, carla rebelo, 
carlos carrilho, cristina 
campos, Hilda frias, Hugo 
Barata, maria João carvalho, 
raquel feliciano, Sara 
inácio, Sílvia moreira, 
Susana pires

 NATUrEZA  
 mATEmÁTicA  
 ciêNciA 

viSiTA OriENTADA

Descobrir  
a matemática  
na arte
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
GEOmETriA, EScALA, 
SimETriA, ÁrEA, 
NúmErOS rAciONAiS E 
irrAciONAiS, vOLUmE, 
DimENSãO, pLANO, ESpAçO

Será que a matemática 
e a arte estão assim tão 
afastadas? 
Ao longo da História 
sempre houve cruzamentos 
entre ciência e arte, como 
é o caso da aplicação da 
matemática no trabalho 
plástico de alguns artistas. 
E, no entanto, na maior 
parte das vezes a presença 
da matemática na arte não  
é descortinável apenas  
com um simples olhar. 
Requer uma observação 
atenta, refletida, para lá  
do que é mais visível.

Reforçando alguns dos 
conteúdos abordados 
nos currículos escolares 
de cada nível de ensino, 
e introduzindo conceitos 
que habitualmente se 
encontram mais ausentes 
da esfera curricular, esta  
é uma visita excecional  
para o cruzamento 
interdisciplinar, permitindo  
criar pontes duradouras 
e estimulantes entre as 
aprendizagens escolares  
e as não escolares, de 
forma extremamente 
criativa e apelativa.
conceção e orientação: 
cecília costa, margarida 
carmona, raquel feliciano

Nota: Na altura da marcação, 
o professor deverá indicar se 
pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.
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viSiTA OriENTADA

Isto é arte?!
Desafios e 
questões da arte 
contemporânea
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mODErNiDADE, 
cONTEmpOrANEiDADE, 
mUDANçA, mOvimENTOS, 
criAçãO ArTÍSTicA

Como compreender 
e debater os desafios 
colocados pelas obras 
e pelos artistas nossos 
contemporâneos? O que 
aconteceu nos últimos 
cem anos de produção 
artística? Que papel é 
exigido ao visitante? Como 
mudam e se transformam 
as premissas da criação 
artística nos nossos dias?
Tomando como ponto de 
partida as obras expostas 
na Coleção Moderna, esta 
visita promove um percurso 
panorâmico pelas grandes 
questões e desafios da Arte 
Moderna e Contemporânea, 
do início do século xx aos 
nossos dias, com particular 
enfoque na produção por-
tuguesa do mesmo período. 
Os percursos, estratégias e 
recursos utilizados variam 
de forma a potenciar uma 
relação dinâmica e intera-
tiva com o que está exposto.

conceção e orientação: 
Andreia Dias, carla rebelo, 
carlos carrilho, cristina 
campos, Hilda frias, Hugo 
Barata, maria João carvalho, 
raquel feliciano,  
Sara inácio, Sílvia moreira, 

Sofia cabrita, Susana pires

Nota: Se o professor tiver 
um interesse particular num 
determinado autor, obra ou 
período histórico, deverá 
mencioná-lo na altura da 
marcação.

viSiTA OriENTADA

Momentos 
de viragem – 
momentos  
de mudança
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30

60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mUDANçA, prOGrESSO, 
rEprESENTAçãO, 
ESTÉTicA, pArADiGmA

De que forma a arte 
expressa a mudança dos 
tempos? E como a provoca? 
Será que a mudança de 
ideologia da Revolução 
Francesa tem impacto na 
forma de ver e representar 
o mundo? E a mudança de 
um Portugal de ditadura 
para um Portugal democrá-
tico, que obras produz e que 
artistas implica? E a des-
coberta da perspetiva, que 
revoluções provoca? De 
quantas viragens se faz a 
leitura artística do mundo?
Nas coleções do Fundador 

e Moderna, as possibilida-
des de leitura são múltiplas 
e cobrem um período 
muito alargado de tempo. 
Esta visita centra-se nos 
momentos de viragem e 
oferece percursos diferen-
ciados, explorando quer 
as relações da arte com as 
mudanças políticas, sociais 
e culturais do seu tempo, 
quer os avanços da técnica 
e da perspetiva e seus 
efeitos na criação artística 
e estética.
conceção e orientação:  
carlos carrilho, cristina 
campos, Diana pereira,  
filipa Soares, Hilda frias, 
mariana Abreu, paula ribeiro, 
raquel feliciano, Sílvia 
moreira, Susana Guerreiro,  
Susana pires

Nota: Na altura da marcação, 
o professor deverá indicar se 
pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

A atual montagem da coleção 
moderna portugal em 
flagrante – Operação 1, 2 
e 3 permite acompanhar de 
forma contextualizada toda 
a história de portugal do 
século xx até aos nossos 
dias, dando uma perspetiva 
abrangente das suas 
influências políticas, 
culturais e artísticas.

viSiTA OriENTADA

Começar: 
uma viagem 
matemática 
por Almada 
Negreiros
OUT A JUN / 4ª E 6ª

EDifÍciO SEDE

10H10-13H00 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
GEOmETriA, pENTÁGONOS, 
pOLÍGONOS, prOpOrçãO, 
pLANO, LiNHA, NúmErOS 
primOS, NúmErO DE OUrO

O painel Começar, de 
Almada Negreiros, recebe-
-nos quando entramos na 
Fundação Gulbenkian. 
O que nos diz este grande 
novelo de linhas retas e 
curvas? Que significado 
têm os números inscritos 
na pedra? Qual a motivação 
de Almada em juntar neste 
painel estes elementos 
geométricos e não outros? 
Seremos capazes de 
descobrir como construiu 
grande parte destas 
figuras? E porquê? O que 
nos dizem as cores neste 
aparente emaranhado? 
Quantas figuras consegui-
mos identificar e conhecer?
Nesta visita participativa, 
vamos tentar compreender 
algumas destas inscrições, 
interagindo com elas e 
pondo-as em relação com 
alguns conteúdos dos 
programas escolares.
conceção e orientação:  
pedro freitas,  
Simão palmeirim

 pENSAmENTO crÍTicO  
 E criATivO 

viSiTA OriENTADA

Exposições 
temporárias
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

Ao longo do ano, o Museu 
Gulbenkian realiza diferen-
tes exposições temporárias 
sobre temáticas variadas, 
muitas vezes ampliando as 
leituras e relações com as 
obras das suas coleções. 
Por este motivo, além das 
restantes visitas temáticas 
presentes na programação, 
é sempre possível realizar 
visitas específicas a cada 
exposição temporária, para 
um conhecimento mais 
aprofundado da proposta 
curatorial, das obras e dos 
artistas representados. 
Nesta temporada, 
dedicamos visitas especiais 
a algumas das exposições 
em cartaz.

Linhas do tempo. 
As coleções 
Gulbenkian. 
Caminhos 
contemporâneos
23 JUN A 2 JAN 2017 

Obra / Trienal  
de Arquitetura  
de Lisboa 2016
6 OUT A 18 DEZ

António Ole: 
Luanda, Los 
Angeles, Lisboa
16 SET A 2 JAN 2017

Almada Negreiros: 
Uma maneira  
de ser moderno
2 fEv A 5 JUN 2017

Versailles
16 fEv A 22 mAi 2017

conceção e orientação:  
Equipa educativa

Nota: para saber mais sobre 
toda a programação de 
exposições temporárias, 
consulte o site gulbenkian.pt  
e aconselhe-se com a nossa 
central de marcações.
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O artista é escolhido pelas 
suas qualidades técnicas 
e criativas e participa na 
construção dos códigos de 
representação. Será que 
ainda reconhecemos esses 
códigos? Serão os mesmos 
ou outros? O retrato hoje 
desempenha as mesmas 
funções que outrora? O que 
permanece e o que muda 
ao longo dos tempos?
conceção e orientação: 
cristina campos, Diana 
pereira, filipa Soares, Hilda 
frias, mariana Abreu, paula 
ribeiro, Susana Guerreiro

viSiTA OriENTADA

Ser moderno é...?
Modernismo, 
modernidade  
e vanguardas
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 90 miN 

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mODErNiDADE, 
mODErNiSmO, vANGUArDA, 
cUBiSmO, SUrrEALiSmO, 
ABSTrAçãO

O que é ser-se moderno? 
De onde surge a ideia 
de vanguarda? O que 
preconiza o pensamento 
sobre a modernidade e que 
reflexos dele encontramos 
ainda hoje? 
Esta visita proporciona um 
olhar sobre o modernismo, 
as vanguardas e a própria 
ideia de modernidade, 
procurando abordar e 
levantar questões em torno 
das obras, dos artistas e 
dos contextos portugueses 
mais significativos no seu 
surgimento e repercussões. 

Este ano, a visita poderá 
passar-se em espaços 
diferentes: na Coleção 
Moderna (onde existirá 
um pequeno núcleo de 
obras deste período), na 
exposição temporária 
Linhas do tempo (onde 
estarão, até 2 de janeiro 
de 2017, muitas das obras 
modernistas habitualmente 
em exposição) ou na 
exposição antológica 
dedicada a Almada 
Negreiros, que terá o seu 
início a 2 de fevereiro  
de 2017.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, carla rebelo, 
carlos carrilho, cristina 
campos, Hilda frias, Hugo 
Barata, raquel feliciano,  
Sara inácio, Sílvia moreira, 
Susana pires

Nota: O núcleo de obras 
modernistas na nova montagem 
da coleção moderna exige que 
as entradas de grupos sejam 
feitas com 60 minutos de 
intervalo, uma vez que não 
permite a coexistência de 
mais do que um grupo no mesmo 
espaço. A visita à exposição 
Almada Negreiros: Uma maneira 
de ser moderno, só se pode 
realizar a partir de 2 de 
fevereiro de 2017.

viSiTA OriENTADA

Olhar, ver, 
interpretar
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
pErcEçãO, cULTUrA 
viSUAL, SENTiDO 
crÍTicO, cONTExTO, 
rEfErENTE

Como vemos e o que 
vemos realmente? Olhar 
e ver significarão exata-
mente a mesma coisa? 
Haverá olhares que não 
envolvam o pensamento? 
Interpretar uma obra con-
temporânea será diferente 
de interpretar uma obra 
do século xVIII? E ver uma 
obra europeia e uma obra 
do Médio Oriente? Como 
lemos uma obra de arte?

Numa visita que incide 
sobre o olhar e a perceção, 
os alunos discutem, 
observam, tomam decisões, 
escolhem perspetivas e 
pontos de vista na leitura 
das obras de arte segundo o 
seu universo de referentes. 
A partir de uma seleção de 
obras da Coleção Moderna 
ou da Coleção do Fundador, 
utilizando uma metodologia 
participativa e um conjunto 
rico de materiais de apoio 
à observação e ao debate, 
esta visita torna visível 
o processo de leitura e 
de interpretação de uma 
obra de arte em diferentes 
contextos e tempos.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, Diana pereira, 
filipa Soares, maria João 
carvalho, raquel feliciano, 
Sílvia moreira, Sofia 
cabrita, Sofia martinho, 
Susana Guerreiro,  
Susana pires

Nota: Na altura da marcação, 
o professor deverá indicar se 
pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

viSiTA OriENTADA

Quem sou eu?  
Género, 
representação  
e retrato através 
dos tempos
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30

60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
rETrATO, AUTOrrETrATO, 
iDENTiDADE, 
rEprESENTAçãO, GÉNErO

O retrato transformou-se ao 
longo dos séculos, enquanto 
reflexo de sociedades e 
mentalidades em mudança. 
Tanto na afirmação de 
poder e de estatutos 
sociais, como na afirmação 
de identidades individuais.
A relação de confiança 
que se estabelece entre o 
representado e o artista é 
crucial na compreensão da 
arte do retrato, tal como os 
símbolos e ícones presentes 
na composição traduzem 
identidades e questões de 
género fundamentais para 
uma leitura completa do 
que se pretende dar a ver.
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 ArQUiTETUrA 

viSiTA OriENTADA

A obra  
ou o campo  
de batalha  
da arquitetura
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEriA piSO iNfEriOr – 

EDifÍciO SEDE

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
ArQUiTETUrA 
cONTEmpOrâNEA, 
ESTALEirO, OBrA, fOrçA, 
mATEriAL, cOmUNicAçãO
(vEr DETALHES NA  

pÁGiNA 110. DESTAQUE 

TriENAL DE ArQUiTETUrA)

conceção e orientação:  
carlos carrilho, Joana 
Andrade, madalena marques,  
rita cortez pinto

viSiTA OriENTADA

O Edifício 
Gulbenkian  
e a arquitetura 
moderna em 
Portugal
SET A JUN 

DiAS úTEiS

EDifÍciO SEDE

10H10-17H30 / 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 24 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
ArQUiTETUrA, mOvimENTO 
mODErNO, prOJETO

A convicção de que a 
arquitetura tem uma 
missão social e pode 
gerar felicidade é uma 
característica comum aos 
arquitetos do movimento 
moderno. 
“Uma arquitetura com uma 
certa vida” foi, segundo as 
palavras de Rui Atouguia, a 
ideia que inspirou a equipa 
de arquitetos que concebeu 
este edifício. 
O conjunto Sede, Museu 
e Jardim da Fundação 
Calouste Gulbenkian, obra 
de 1969, é um dos mais 
importantes marcos da 
arquitetura moderna em 
Portugal. 
Protagonista de uma 
invulgar qualidade cons-
trutiva, utilizando técnicas 
construtivas vanguardistas, 
esta obra é paradigmática 
também de uma perfeita 
colaboração profissional 
entre a arquitetura e a 
arquitetura paisagista. Esta 
visita, percorrendo zonas 
do edifício que ilustram 
a inovação das soluções 
construtivas e espaciais, 
revela os segredos de um 
edifício único e inspirador, 
simbólico de uma ideia de 
utopia possível.
conceção e orientação:  
Equipa educativa do Jardim

viSiTA OriENTADA

Projetar  
o paraíso – 
visita ao Jardim 
Gulbenkian
SET A JUN

DiAS úTEiS

EDifÍciO SEDE

10H10-17H30 / 90 miN 

mÍN. 10 – mÁx. 24 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
ArQUiTETUrA pAiSAGiSTA, 
pAiSAGEm, prOJETO, 
cULTUrA

Será um jardim uma obra 
de arte ou uma obra da 
natureza? 
Como é projetar uma obra 
que, pressupondo um 
trabalho de equipa com  
a natureza, obedece às leis 
da vida como qualquer  
ser vivo?
O que queremos criar 
quando projetamos um 
jardim?
Esta visita analisa o Jardim 
Gulbenkian e o seu projeto. 
Um jardim concebido em 
relação quase híbrida 
com os edifícios da 
Fundação, que obedece 
deliberadamente às lógicas 
da paisagem portuguesa  
e nasce de uma clara ideia 
de paraíso.
conceção e orientação:  
Equipa educativa do Jardim

Nota: A realização da 
atividade fica sujeita às 
condições meteorológicas.

 ArTES  
 LETrAS  
 pALAvrA  
 EScriTA 

viSiTA OriENTADA

Artes e letras 
no modernismo 
português
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
LiTErATUrA, pOESiA, 
mANifESTO, TErTúLiA

A ideia de modernidade 
está ligada a uma vontade 
de reinvenção do mundo  
e dos homens. Para a 
maioria dos artistas  
da primeira metade 
do século xx as artes 
cruzavam-se em tertúlias, 
ateliês, publicações e 
manifestos. 
Cenografia, escultura, 
pintura e escrita coexistiam 
e alimentavam-se 
criativamente.

Esta visita, apoiada em 
textos e poesias de diversas 
figuras importantes do 
modernismo português, 
explora uma série de 
pontes possíveis entre 
estes dois campos da 
criação, e sublinha diversas 
ligações e influências 
existentes nestes anos 
de intensa atividade 
criativa, salientando 
ainda alguns dos reflexos 
que este cruzamento de 
campos tem nos artistas 
contemporâneos dos 
nossos dias.
conceção e orientação:  
carlos carrilho, Hilda frias, 
Susana pires

Nota: Durante a exposição 
Almada Negreiros: Uma maneira 
de ser moderno, o grupo pode 
escolher realizar a visita 
dedicando uma especial 
atenção a este autor e às suas 
múltiplas manifestações 
artísticas.

 BASTiDOrES  
 pONTOS DE ENcONTrO 

viSiTA OriENTADA

Visitas à medida
OUT A JUN / 2ª A 6ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA  

(ExcETO 3ª) / JArDim / 

múSicA

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
prOJETO, crUZAmENTO, 
pArcEriA

Os professores que 
desejem desenvolver temas 
específicos de interesse 
curricular para os seus 
grupos, ou dar corpo a 
projetos de escola em 
parceria com um museu, 
devem abordar as equipas 
do Museu Gulbenkian ou 
do Centro de Arte Moderna 
com os seus objetivos  
e/ou sugestões. Sempre 
que possível, desde que 
os temas a tratar se 
integrem no âmbito das 
coleções dos respetivos 
museus e/ou dos seus 
pressupostos pedagógicos 
de base, ambos os serviços 
educativos poderão criar 
visitas à medida para 
dar resposta a estas 
solicitações.
conceção e orientação: 
variável em função das 
características dos projetos

Nota: requer marcação prévia 
com a coordenadora do setor 
educativo e reunião com os 
professores responsáveis.
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viSiTA OriENTADA

Visitas 
pedagógicas
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: mETAvi-
SiTA, mETA-AprENDiZAGEm, 
mETODOLOGiAS, ESTrATÉ-
GiAS, fErrAmENTAS

Quais as questões e 
processos que levaram 
à criação de uma deter-
minada visita guiada? 
Como escolher o enfoque 
e a abordagem mais 
adequados? Como desenhar 
estratégias para uma criança 
de três anos? E para uma de 
seis? Como criar materiais 
mediadores que reforcem 
verdadeiramente o trabalho 
de exploração de uma obra e 
potenciem a aprendizagem?
Estas visitas pedagógicas 
pretendem ser uma 
possibilidade de responder 
a estas e outras questões a 
partir da demonstração  
e desconstrução dos 
nossos projetos educativos, 
dando a conhecer as  
suas premissas, opções  
e estratégias.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, Diana pereira, 
paula ribeiro, rita cortez 
pinto, Susana Gomes da Silva, 
Susana Guerreiro,  
Susana pires

Nota: Na altura da marcação,  
o professor deverá indicar  
se pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

 cOLEciONiSmO 

viSiTA OriENTADA

Calouste 
Gulbenkian: 
história e viagem 
de uma coleção
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30

60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
cOLEciONiSmO, ArTE, 
viAGEm, miGrAçãO, 
ExÍLiO, OriENTE, 
OciDENTE, TEmpO

Calouste Gulbenkian nasce 
perto de Istambul, estuda 
em França e Inglaterra, 
passa os últimos anos 
da sua vida em Lisboa. 
Engenheiro, diplomata, 
homem de negócios e cole-
cionador visionário, começa 
muito jovem a sua coleção, 
com a compra de uma 
moeda antiga.
conceção e orientação:  
carlos carrilho, cristina 
campos, Hilda frias, Hugo 
Barata, filipa Soares, 
margarida carmona, mariana 
Abreu, paula ribeiro, Sílvia 
moreira, Susana Guerreiro

Ao longo da vida vai reunir 
peças do Oriente e do 
Ocidente, da Antiguidade ao 
início do século xx. Nesta 
visita, através das obras de 
uma das mais interessantes 
e importantes coleções 
privadas da primeira 
metade do século xx, 
faremos um percurso que 
nos leva do Egito faraónico  
à Europa do século xx.

viSiTA OriENTADA

Linhas do 
tempo: caminhos 
contemporâneos
ATÉ 2 JAN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEriA priNcipAL

(ENTrADA pELO mUSEU)

10H10-17H30

60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: TEmpO, 
cONTEmpOrANEiDADE, 
mODErNiDADE, LiGAçãO, 
ESpAçO, BiOGrAfiA

(vEr DETALHES NA  

pÁGiNA 103. DESTAQUE 

LiNHAS DO TEmpO)

conceção e orientação: carlos 
carrilho, Diana pereira, 
filipa Soares, Hilda frias, 
margarida carmona,  
paula ribeiro

 cOrpO  
 mOvimENTO  
 SOm 

OficiNA

Incorpor(arte)
OUT A JUN / 4ª

cOLEçãO mODErNA

10H10 àS 12H10 / 120 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 2,5€

pALAvrAS-cHAvE: 
mOvimENTO, cONSciêNciA 
cOrpOrAL, iDENTiDADE, 
DiNâmicAS DE GrUpO

“A melhor maneira  
de explicar é fazer.”
LEwiS cArrOL

O corpo é simultanea-
mente um habitáculo, uma 
caixa de ressonância das 
emoções e uma ferramenta 
de comunicação.
São objetivos desta oficina: 
romper os limites da obra 
de arte utilizando o corpo 
como elemento-motor; 
usar o movimento como 
intenção e como resultado; 
evidenciar o corpo como 
protagonista das ações.
Começando com uma 
breve visita às galerias 
da Coleção Moderna, 
esta oficina convida em 
seguida os participantes 
ao movimento, à criação 
e ao improviso, através de 
dinâmicas de grupo que 
envolvem e promovem a 
participação e a expressão 
corporal.
conceção e orientação: 
Andreia Dias,  
margarida vieira

 HiSTÓriA  
 SOciEDADE  
 cULTUrA 

O poder da arte: 
época a época
viSiTA OriENTADA

Civilizações 
fundadoras –  
do Egito a Roma
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30

60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
civiLiZAçãO, EScriTA, 
rELiGiãO, cULTUrA, 
HiSTÓriA, cONTExTO, 
SimBOLiSmO

Como encaramos a vida e a 
morte? Como se produzem 
objetos que ajudam nesta 
relação entre o mundo dos 
homens e o mundo dos 
deuses? De que símbolos 
nos rodeamos? Como se 
organizam as sociedades? 
Como e onde nascem as 
primeiras manifestações 
da escrita? O que podemos 
aprender de civilizações 
como as do Egito, da 
Mesopotâmia, da Grécia e 
de Roma a partir dos objetos 
da Coleção? De que forma 
Arte e Poder se encontram? 
Que histórias contam?

Nesta visita, faremos uma 
viagem no tempo e no 
espaço, promovendo uma 
leitura e uma interpreta-
ção das peças expostas, 
e explorando alguns dos 
elementos de civiliza-
ções mais marcantes 
para a história do mundo 
ocidental.
conceção e orientação:  
Diana pereira, filipa 
Soares, Hilda frias, mariana 
Abreu, paula ribeiro, raquel 
feliciano, Susana Guerreiro, 
Susana pires

viSiTA OriENTADA

O que fica a oriente? 
Do Oriente Islâmico 
ao Extremo Oriente
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30

60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
cULTUrA, rELiGiãO, 
OriENTE, OciDENTE, 
ExÓTicO, viAGEm, 
miGrAçãO
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De que falamos quando 
falamos de Oriente?  
A noção de Oriente está 
enraizada na construção 
do imaginário europeu, 
remetendo para conota-
ções geográficas, políticas 
e culturais, por contraste 
com a noção de Ocidente. 
Muitas vezes simplificado 
no nosso imaginário, na 
realidade o Oriente engloba 
culturas muito distintas 
entre si. 
Na sua coleção, Calouste 
Gulbenkian reuniu um 
conjunto significativo de 
obras que nos remetem 
para as cortes turcas, 
persas, indianas, chinesas 
e japonesas entre os 
séculos xIV e xVIII. Culturas 
admiradas na Europa, pela 
sua diferença, sofisticação 
e exotismo.
De que forma estes 
objetos testemunham as 
relações entre o Ocidente 
e o Oriente? Como tem 
o Oriente exercido o seu 
fascínio sobre nós? De 
que modo contaminou o 
nosso imaginário e o nosso 
fazer artístico? Sendo 
Gulbenkian um homem 
também entre o Oriente e o 
Ocidente, como se verifica 
isso nas suas escolhas?
conceção e orientação:  
carlos carrilho, Diana 
pereira, filipa Soares, Hilda 
frias, mariana Abreu, paula 
ribeiro, Susana Guerreiro, 
Sílvia moreira

viSiTA OriENTADA

Da Idade Média  
ao Renascimento
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30

60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
HiSTÓriA, iDADE mÉDiA, 
iSLãO, criSTANDADE, 
pArADiGmA, rENAScimENTO

Com a queda do Império 
Romano, que grandes 
mudanças ocorrem em 
todo o Ocidente? Que 
novas formas de entender o 
mundo encontramos neste 
período a que chamamos 
Idade Média? De que 
forma se estabelecem as 
relações entre Oriente e 
Ocidente? E entre o Islão 
e a Cristandade? Quantas 
visões? Quantos lados? 
Qual o papel do livro, da 
religião, da iconografia? 
Que valores norteiam a vida 
e o pensamento das gentes 
que vivem nesta época? 
Como podemos ver isso 
numa iluminura ou num 
marfim? Ainda dominare-
mos os códigos?
E o que acontece a partir 
do século xV para que, 
uma vez mais, mude a 
visão do mundo? O que 
é o Renascimento e que 
novidades apresenta?  
Que obras da Coleção nos 
falam destas mudanças?

Quais as diferenças na 
representação? Na simbo-
logia? Nos códigos de inter-
pretação e representação?
Através de um percurso 
questionador pelas peças 
da Coleção, usando 
materiais e recursos que 
ajudam a explorar as obras, 
esta visita viaja entre dois 
períodos essenciais na 
história da Europa e pelas 
respetivas construções de 
um paradigma para a visão 
e leitura do mundo.
conceção e orientação:  
carlos carrilho, Diana 
pereira, filipa Soares, Hilda 
frias, mariana Abreu, paula 
ribeiro, Susana Guerreiro

viSiTA OriENTADA

De Versalhes aos 
impressionistas –  
percursos de poder 
e de mudança
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30

60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
ABSOLUTiSmO, pODEr, 
rEprESENTAçãO, ANTiGO 
rEGimE, iLUmiNiSmO, 
rEvOLUçãO, pErSpETivA, 
NATUrALiSmO, 
imprESSiONiSmO, 
mOvimENTOS ArTÍSTicOS

De que nos fala a arte deco-
rativa do século xVIII? Que 
tipo de sociedade serve? 
De que modos materia-
liza uma forma de poder e 
de visão do mundo? Que 
mudanças se percecionam 
nos objetos artísticos com 
a Revolução Francesa e 
os seus profundos ventos 
de mudança? Em que 
assentam as linhas de pen-
samento iluminista e que 
movimentos possibilitam? 
De que formas a Revolução 
Industrial e o advento das 
democracias propiciam 
novos posicionamentos e 
modos de representação. 
Que outras revoluções 
acontecem neste período?
A arte permite um olhar 
que nos devolve o mundo 
em constante mudança. 
Esta visita percorre assim 
o vasto núcleo de arte 
francesa da Coleção do 
Fundador, possibilitando um 
olhar atento e questionador 
sobre as manifestações 
artísticas deste período de 
grandes transformações.
conceção e orientação:  
carlos carrilho, cristina 
campos, Diana pereira, filipa 
Soares, Hilda frias, Hugo 
Barata, mariana Abreu, paula 
ribeiro, Susana Guerreiro

viSiTA OriENTADA

Século XX  
em perspetiva –  
Portugal em 
flagrante
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 90 miN 

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mODErNO, cONTEmpOrâNEO, 
HiSTÓriA, SOciEDADE, 
cULTUrA, mUDANçA

De que forma podemos 
visitar a história de  
Portugal do século xx 
através das obras da 
Coleção Moderna? Como 
podem estas espelhar ou 
contrapor visões do que  
se vai passando dentro  
e fora destas fronteiras?  
De que modo respondem  
os artistas ao tempo em 
que vivem? Que outras 
visões propõem?

A nova montagem da 
Coleção Moderna propõe 
uma leitura abrangente e 
cronológica do Portugal 
recente. A instauração 
da República e a Grande 
Guerra, o Estado Novo, 
a industrialização e as 
grandes obras públicas, 
a propaganda de Estado 
através da ação artística  
e da arquitetura, o ativismo 
político e as formas de 
resistência ao regime, 
a integração na União 
Europeia e a crise presente 
constituem grandes 
momentos a partir dos 
quais obras de arte e docu-
mentos vários são reunidos. 
Revistas, catálogos, 
fotografias e livros acom-
panham as propostas 
artísticas de cada época. 
Apanhado em flagrante  
na sua diversidade cultural 
e histórica, Portugal é 
nesta visita palco e ator 
de uma narrativa em que 
arte, arquitetura, literatura, 
documentário, política e 
sociedade seguem a par  
do ar do tempo.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, carla rebelo, 
carlos carrilho, cristina 
campos, Hilda frias, Hugo 
Barata, maria João carvalho, 
raquel feliciano, Sara 
inácio, Sílvia moreira, 
Susana pires



“Venho dedicando boa parte  
da minha vida a ensinar. 

Tempo suficiente para haver 
aprendido que essa tarefa, o  

ensinar, é praticamente impossível.  
Descobri que o melhor que posso 

fazer é facilitar o aprendizado 
e ajudar a quem estiver 

interessado em aprender.”rUBEN ALvES
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 mATEriAiS  
 TÉcNicAS  
 prOcESSOS ArTÍSTicOS 

viSiTA OriENTADA

Da matéria  
e da obra
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 60 miN 

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mATEriAiS, TÉcNicAS, 
mATÉriA-primA, prOcESSO 
criATivO, TEcNOLOGiA

Onde começa a ideia e 
acaba a matéria? Serão 
separáveis? De que 
materiais se pode fazer uma 
obra? Como influenciam 
a nossa perceção? Que 
processos implicam? O que 
nos diz o artista com a sua 
escolha? Quais as maté-
rias-primas do processo 
criativo? Que ventos  
de mudança preconizam  
ou refletem?

As obras de arte falam-nos 
sempre de questões do seu 
(e do nosso) tempo, não 
só através das intenções 
e escolhas dos artistas, 
mas também através das 
matérias, tecnologias e 
processos usados para 
lhes dar corpo. Esta visita 
pretende ser assim um 
olhar crítico e atento, 
centrado no conhecimento 
das obras de arte, dos seus 
materiais e técnicas, dos 
processos criativos, das 
opções dos artistas e dos 
encomendadores e suas 
implicações na perceção  
do objeto artístico.
conceção e orientação: carla 
rebelo, filipa Soares, Hilda 
frias, Hugo Barata, paula 
ribeiro, Susana Guerreiro

Nota: Na altura da marcação, 
o professor deverá indicar se 
pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

 NATUrEZA  
 mATEmÁTicA  
 ciêNciA 

viSiTA OriENTADA

Descobrir  
a matemática  
na arte
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
GEOmETriA, EScALA, 
SimETriA, ÁrEA, 
NúmErOS rAciONAiS E 
irrAciONAiS, vOLUmE, 
DimENSãO, pLANO, ESpAçO

Será que a matemática 
e a arte estão assim tão 
afastadas? 
Ao longo da História 
sempre houve cruzamentos 
entre ciência e arte, como 
é o caso da aplicação da 
matemática no trabalho 
plástico de alguns artistas. 
E, no entanto, na maior 
parte das vezes a presença 
da matemática na arte não  
é descortinável apenas  
com um simples olhar. 
Requer uma observação 
atenta, refletida, para lá  
do que é mais visível.

Reforçando alguns dos 
conteúdos abordados nos 
currículos escolares de 
cada nível de ensino e intro-
duzindo conceitos que habi-
tualmente se encontram 
mais ausentes da esfera 
curricular, esta é uma visita 
excecional para o cruza-
mento interdisciplinar, per-
mitindo criar pontes dura-
douras e estimulantes entre 
as aprendizagens escolares 
e as não escolares, de 
forma extremamente 
criativa e apelativa.
conceção e orientação: 
cecília costa, margarida 
carmona, raquel feliciano

Nota: Na altura da marcação, 
o professor deverá indicar se 
pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

Os percursos e recursos 
utilizados variam em função 
do nível de ensino dos alunos, 
uma vez que para cada ano 
letivo há uma cuidadosa 
adaptação das estratégias  
e dos conteúdos.

viSiTA OriENTADA

Começar: 
uma viagem 
matemática 
por Almada 
Negreiros
OUT A JUN / 4ª E 6ª

EDifÍciO SEDE

10H10-13H00 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
GEOmETriA, pENTÁGONOS, 
pOLÍGONOS, prOpOrçãO, 
pLANO, LiNHA, NúmErOS 
primOS, NúmErO DE OUrO

O painel Começar, de 
Almada Negreiros, recebe-
-nos quando entramos na 
Fundação Gulbenkian. 
O que nos diz este grande 
novelo de linhas retas e 
curvas? Que significado 
têm os números inscritos 
na pedra? Qual a motivação 
de Almada em juntar neste 
painel estes elementos 
geométricos e não outros? 
Seremos capazes de 
descobrir como construiu 
grande parte destas 
figuras? E porquê? O que 
nos dizem as cores neste 
aparente emaranhado? 
Quantas figuras consegui-
mos identificar e conhecer?
Nesta visita participativa 
vamos tentar compreender 
algumas destas inscrições, 
interagindo com elas e 
pondo-as em relação com 
alguns conteúdos dos 
programas escolares.
conceção e orientação:  
pedro freitas,  
Simão palmeirim

 pENSAmENTO crÍTicO  
 E criATivO 

viSiTA-JOGO

Cubo 
secundárias
DiSpONÍvEL

A pArTir DE 17 OUT

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10 – 17H30 / 75 miN

mÍN. 12 – mÁx. 30 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: iNTEr-
prETAçãO, ArGUmENTAçãO, 
NEGOciAçãO 

O Cubo Secundárias 
é um jogo de explora-
ção, interpretação e 
descoberta do Museu 
Gulbenkian – Coleção do 
Fundador, pensado para ser 
conduzido autonomamente 
pelo professor, num registo 
original e dinâmico. 
O jogo estimula a 
observação atenta de 36 
objetos, levando os alunos 
a encontrar relações 
temáticas inesperadas 
entre peças muito 
diferentes, reveladoras da 
diversidade e do caráter 
da Coleção. O processo 
pressupõe a partilha de 
experiências e o debate 
em torno das obras de 
arte e das suas múltiplas 
narrativas.
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Para uma fruição mais 
completa deste jogo, e 
visando uma experiência 
preparatória do que será 
vivenciado, o professor 
pode encontrar no site 
do Descobrir o manual 
de utilização, o qual 
disponibiliza algumas 
sugestões de atividades 
para desenvolvimento em 
contexto de sala de aula 
(depois da visita), que 
incidem sobre diferentes 
áreas disciplinares.
conceção: João Lizardo

Nota: O agendamento desta 
visita-jogo deverá ser feito 
através de marcação prévia.

viSiTA OriENTADA

Exposições 
temporárias
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

Ao longo do ano, o Museu 
Gulbenkian realiza diferen-
tes exposições temporárias 
sobre temáticas variadas, 
muitas vezes ampliando as 
leituras e relações com as 
obras das suas coleções. 
Por este motivo, além das 
restantes visitas temáticas 
presentes na programação, 
é sempre possível realizar 
visitas específicas a cada 
exposição temporária, para 
um conhecimento mais 
aprofundado da proposta 
curatorial, das obras e dos 
artistas representados. 
Nesta temporada, dedicamos 
visitas especiais a algumas 
das exposições em cartaz.

Linhas do tempo. 
As coleções 
Gulbenkian. 
Caminhos 
contemporâneos
23 JUN A 2 JAN 2017 

Obra / Trienal  
de Arquitetura  
de Lisboa 2016
6 OUT A 18 DEZ

António Ole: 
Luanda, Los 
Angeles, Lisboa
16 SET A 2 JAN 2017

Almada Negreiros: 
Uma maneira  
de ser moderno
2 fEv A 5 JUN 2017

Versailles
16 fEv A 22 mAi 2017

conceção e orientação:  
Equipa educativa

Nota: para saber mais sobre 
toda a programação de 
exposições temporárias, 
consulte o site gulbenkian.pt  
e aconselhe-se com a nossa 
central de marcações.

viSiTA OriENTADA

Isto é arte?!
Desafios e 
questões da arte 
contemporânea
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mODErNiDADE, 
cONTEmpOrANEiDADE, 
mUDANçA, mOvimENTOS, 
criAçãO ArTÍSTicA

Como compreender 
e debater os desafios 
colocados pelas obras 
e pelos artistas nossos 
contemporâneos? O que 
aconteceu nos últimos 
cem anos de produção 
artística? Que papel é 
exigido ao visitante? Como 
mudam e se transformam 
as premissas da criação 
artística nos nossos dias?

Tomando como ponto de 
partida as obras expostas 
na Coleção Moderna, esta 
visita promove um percurso 
panorâmico pelas grandes 
questões e desafios da Arte 
Moderna e Contemporânea, 
do início do século xx aos 
nossos dias, com particular 
enfoque na produção por-
tuguesa do mesmo período. 
Os percursos, estratégias e 
recursos utilizados variam 
de forma a potenciar uma 
relação dinâmica e intera-
tiva com o que está exposto.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, carla rebelo, 
carlos carrilho, cristina 
campos, Hilda frias, Hugo 
Barata, maria João carvalho, 
raquel feliciano,  
Sara inácio, Sílvia moreira, 
Sofia cabrita, Susana pires

Nota: Se o professor tiver 
um interesse particular num 
determinado autor, obra ou 
período histórico, deverá 
mencioná-lo na altura da 
marcação.

viSiTA OriENTADA

Momentos 
de viragem – 
momentos  
de mudança
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30

60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mUDANçA, prOGrESSO, 
rEprESENTAçãO, 
ESTÉTicA, pArADiGmA

De que forma a arte 
expressa a mudança dos 
tempos? E como a provoca? 
Será que a mudança de 
ideologia da Revolução 
Francesa tem impacto na 
forma de ver e representar 
o mundo? E a mudança de 
um Portugal de ditadura 
para um Portugal democrá-
tico, que obras produz e que 
artistas implica? E a des-
coberta da perspetiva, que 
revoluções provoca? De 
quantas viragens se faz a 
leitura artística do mundo?

Nas coleções do Fundador 
e Moderna, as possibilida-
des de leitura são múltiplas 
e cobrem um período 
muito alargado de tempo. 
Esta visita centra-se nos 
momentos de viragem e 
oferece percursos diferen-
ciados, explorando quer 
as relações da arte com as 
mudanças políticas, sociais 
e culturais do seu tempo, 
quer os avanços da técnica 
e da perspetiva e seus 
efeitos na criação artística 
e estética.
conceção e orientação:  
carlos carrilho, cristina 
campos, Diana pereira,  
filipa Soares, Hilda frias, 
mariana Abreu, paula ribeiro, 
raquel feliciano, Sílvia 
moreira, Susana Guerreiro, 
Susana pires

Nota: Na altura da marcação, 
o professor deverá indicar se 
pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

A atual montagem da coleção 
moderna portugal em 
flagrante – Operação 1, 2 
e 3 permite acompanhar de 
forma contextualizada toda 
a história de portugal do 
século xx até aos nossos 
dias, dando uma perspetiva 
abrangente das suas 
influências políticas, 
culturais e artísticas.
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viSiTA OriENTADA

Olhar, ver, 
interpretar
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
pErcEçãO, cULTUrA 
viSUAL, SENTiDO 
crÍTicO, cONTExTO, 
rEfErENTE

Como vemos e o que 
vemos realmente? Olhar 
e ver significarão exata-
mente a mesma coisa? 
Haverá olhares que não 
envolvam o pensamento? 
Interpretar uma obra con-
temporânea será diferente 
de interpretar uma obra 
do século xVIII? E ver uma 
obra europeia e uma obra 
do Médio Oriente? Como 
lemos uma obra de arte?

Numa visita que incide 
sobre o olhar e a perceção, 
os alunos discutem, 
observam, tomam decisões, 
escolhem perspetivas e 
pontos de vista na leitura 
das obras de arte segundo  
o seu universo de referentes. 
A partir de uma seleção de 
obras da Coleção Moderna 
ou da Coleção do Fundador, 
utilizando uma metodologia 
participativa e um conjunto 
rico de materiais de apoio 
à observação e ao debate, 
esta visita torna visível 
o processo de leitura e 
de interpretação de uma 
obra de arte em diferentes 
contextos e tempos.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, Diana pereira, 
filipa Soares, maria João 
carvalho, raquel feliciano, 
Sílvia moreira, Sofia 
cabrita, Sofia martinho, 
Susana Guerreiro,  
Susana pires 

Nota: Na altura da marcação,  
o professor deverá indicar  
se pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

viSiTA OriENTADA

Quem sou eu?  
Género, 
representação  
e retrato através 
dos tempos
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30

60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
rETrATO, AUTOrrETrATO, 
iDENTiDADE, 
rEprESENTAçãO, GÉNErO

O retrato transformou-se ao 
longo dos séculos, enquanto 
reflexo de sociedades e 
mentalidades em mudança. 
Tanto na afirmação de 
poder e de estatutos 
sociais, como na afirmação 
de identidades individuais.

A relação de confiança 
que se estabelece entre o 
representado e o artista é 
crucial na compreensão da 
arte do retrato, tal como os 
símbolos e ícones presentes 
na composição traduzem 
identidades e questões de 
género fundamentais para 
uma leitura completa do 
que se pretende dar a ver.
O artista é escolhido pelas 
suas qualidades técnicas 
e criativas e participa na 
construção dos códigos de 
representação. Será que 
ainda reconhecemos esses 
códigos? Serão os mesmos 
ou outros? O retrato hoje 
desempenha as mesmas 
funções que outrora? O que 
permanece e o que muda 
ao longo dos tempos?
conceção e orientação: 
cristina campos, Diana 
pereira, filipa Soares, Hilda 
frias, mariana Abreu, paula 
ribeiro, Susana Guerreiro

viSiTA OriENTADA

Ser moderno é...?
Modernismo, 
modernidade  
e vanguardas
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 90 miN 

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mODErNiDADE, 
mODErNiSmO, vANGUArDA, 
cUBiSmO, SUrrEALiSmO, 
ABSTrAçãO

O que é ser-se moderno? 
De onde surge a ideia de 
vanguarda? O que preconiza 
o pensamento sobre a moder-
nidade e que reflexos dele 
encontramos ainda hoje? 
Esta visita proporciona um 
olhar sobre o modernismo, 
as vanguardas e a própria 
ideia de modernidade, 
procurando abordar e 
levantar questões em torno 
das obras, dos artistas e 
dos contextos portugueses 
mais significativos no seu 
surgimento e repercussões. 

Este ano, a visita poderá 
passar-se em espaços dife-
rentes: na Coleção Moderna 
(onde existirá um pequeno 
núcleo de obras deste 
período), na exposição tem-
porária Linhas do tempo 
(onde estarão, até 2 de 
janeiro de 2017, muitas das 
obras modernistas habi-
tualmente em exposição) 
ou na exposição antoló-
gica dedicada a Almada 
Negreiros, que terá o seu 
início a 2 de fevereiro  
de 2017.
conceção e orientação: Andreia 
Dias, carla rebelo, carlos 
carrilho, cristina campos, 
Hilda frias, Hugo Barata, 
raquel feliciano, Sara inácio, 
Sílvia moreira, Susana pires

Nota: O núcleo de obras 
modernistas na nova montagem 
da coleção moderna exige que 
as entradas de grupos sejam 
feitas com 60 minutos de 
intervalo, uma vez que não 
permite a coexistência de 
mais do que um grupo no mesmo 
espaço. A visita à exposição 
Almada Negreiros: Uma maneira 
de ser moderno, só se pode 
realizar a partir de 2 de 
fevereiro de 2017.



© GONçALO BArriGA



78 79

 HiSTÓriA  
 SOciEDADE  
 cULTUrA 

Século XX  
em perspetiva –  
Portugal em 
flagrante
83

 mATEriAiS  
 TÉcNicAS  
 prOcESSOS ArTÍSTicOS 

Da matéria  
e da obra
83

 NATUrEZA  
 mATEmÁTicA  
 ciêNciA 

Descobrir  
a matemática  
na arte
84

Começar: 
uma viagem 
matemática 
por Almada 
Negreiros
85

FameLab 2017
113

 pENSAmENTO crÍTicO  
 E criATivO 

Exposições 
temporárias
85

Isto é arte?! 
Desafios e 
questões da arte 
contemporânea
86

Momentos 
de viragem – 
momentos  
de mudança
86

Olhar, ver, 
interpretar
87

Ser moderno é...? 
Modernismo, 
modernidade  
e vanguardas
87

 ArQUiTETUrA 

A obra  
ou o campo  
de batalha  
da arquitetura
80

Visita ao Edifício 
Gulbenkian
80

Visita ao Jardim 
Gulbenkian
80

 ArTES  
 LETrAS  
 pALAvrA  
 EScriTA 

Artes e letras 
no modernismo 
português
81

 BASTiDOrES  
 pONTOS DE ENcONTrO 

Visitas à medida
81

Visitas 
pedagógicas
82

 cOLEciONiSmO 

Calouste 
Gulbenkian: 
história e viagem 
de uma coleção
82

Linhas do tempo: 
caminhos 
contemporâneos
82

Ensino  
Superior



ENSiNO SUpEriOr 8180 ENSiNO SUpEriOr

 ArQUiTETUrA 

viSiTA OriENTADA

A obra  
ou o campo  
de batalha  
da arquitetura
6 OUT A 18 DEZ

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEriA piSO iNfEriOr – 

EDifÍciO SEDE

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
ArQUiTETUrA 
cONTEmpOrâNEA, 
ESTALEirO, OBrA, fOrçA, 
mATEriAL, cOmUNicAçãO
(vEr DETALHES NA  

pÁGiNA 110. DESTAQUE 

TriENAL DE ArQUiTETUrA)

conceção e orientação:  
carlos carrilho, Joana 
Andrade, madalena marques,  
rita cortez pinto

viSiTA OriENTADA

Visita ao Edifício 
Gulbenkian
SET A JUN / 2ª A 6ª

EDifÍciO SEDE

10H10-17H30 / 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 24 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
ArQUiTETUrA, mOvimENTO 
mODErNO, prOJETO

O conjunto Sede, Museu 
e Jardim da Fundação 
Calouste Gulbenkian é 
uma obra de referência no 
panorama da arquitetura 
moderna em Portugal. 
A inovação que o projeto 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian representou 
no panorama arquitetónico 
e paisagístico português 
dos anos 60, em termos 
de conceção e construção, 
em simultâneo com a 
manutenção do nível de 
excelência ao longo dos 
anos, foi determinante 
para que este conjunto 
fosse classificado como 
Monumento Nacional. 
Com 60 anos, esta 
obra paradigmática do 
movimento moderno 
espelha ainda a 
personalidade do fundador, 
o génio da vasta equipa 
que a concebeu e um 
momento único na história 
da arquitetura e cultura 
portuguesas.
conceção e orientação:  
Equipa educativa do Jardim

viSiTA OriENTADA

Visita ao Jardim 
Gulbenkian
SET A JUN / 2ª A 6ª

EDifÍciO SEDE

10H10-17H30 / 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 24 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
ArQUiTETUrA pAiSAGiSTA, 
pAiSAGEm, prOJETO, 
cULTUrA

“Na idealização deste 
jardim, procurou-se que 
a forma dos bosques e 
clareiras, a presença da 
água, o contraste da luz e 
da sombra respondessem 
ao apelo de uma cultura 
mediterrânica e à essência 
das nossas paisagens.” 
GONçALO riBEirO TELLES

Esta visita explora o Jardim 
Gulbenkian e o seu projeto, 
revela a relação simbiótica 
do jardim com os edifícios 
da Fundação e o modo 
como se concretiza esta 
obra-prima da arquitetura 
paisagista do século xx.
conceção e orientação:  
Equipa educativa do Jardim 

Nota: A realização da 
atividade está sujeita às 
condições meteorológicas.

 ArTES  
 LETrAS  
 pALAvrA  
 EScriTA 

viSiTA OriENTADA

Artes e letras 
no modernismo 
português
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
LiTErATUrA, pOESiA, 
mANifESTO, TErTúLiA

A ideia de modernidade 
está ligada a uma vontade 
de reinvenção do mundo e 
dos homens. Para a maioria 
dos artistas da primeira 
metade do século xx as 
artes cruzavam-se em 
tertúlias, ateliês, publica-
ções e manifestos. 
Cenografia, escultura, 
pintura e escrita coexis-
tiam e alimentavam-se 
criativamente.

Esta visita, apoiada em 
textos e poesias de diversas 
figuras importantes do 
modernismo português, 
explora uma série de pontes 
possíveis entre estes dois 
campos da criação, e 
sublinha diversas ligações 
e influências existentes 
nestes anos de intensa 
atividade criativa, salien-
tando ainda alguns dos 
reflexos que este cruza-
mento de campos tem nos 
artistas contemporâneos 
dos nossos dias.
conceção e orientação:  
carlos carrilho, Hilda frias, 
Susana pires

Nota: Durante a exposição 
Almada Negreiros: Uma maneira 
de ser moderno, o grupo pode 
escolher realizar a visita 
dedicando uma especial 
atenção a este autor e às suas 
múltiplas manifestações 
artísticas.

 BASTiDOrES  
 pONTOS DE ENcONTrO 

viSiTA OriENTADA

Visitas à medida
OUT A JUN / 2ª A 6ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA  

(ExcETO 3ª) / JArDim / 

múSicA

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
prOJETO, crUZAmENTO, 
pArcEriA

Os professores que desejem 
desenvolver temas espe-
cíficos de interesse curri-
cular para os seus grupos 
devem encaminhar para o 
Descobrir as suas suges-
tões. As diferentes equipas 
educativas (Museu Calouste 
Gulbenkian, Música e 
Jardim) podem estruturar 
visitas em função das suges-
tões apresentadas, desde 
que os temas a tratar se inte-
grem no âmbito das suas ati-
vidades. As equipas também 
podem realizar visitas de 
preparação para os próprios 
professores, caso haja um 
grupo que o solicite.
Os percursos, estratégias 
e recursos utilizados são 
adaptados de acordo com 
as coleções, as exposições 
temporárias em cartaz,  
o património, o monitor e 
o nível de ensino dos alunos.
As visitas musicais à 
medida permitem assistir a 
ensaios-gerais da Orquestra 
Gulbenkian ou de agrupa-
mentos convidados, bem 
como a encontros informais 
com músicos e maestros. 
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conceção e orientação: 
variável em função  
das características  
dos projetos

Nota: requer marcação prévia 
com a coordenadora do setor 
educativo e reunião com os 
professores responsáveis.

viSiTA OriENTADA

Visitas 
pedagógicas
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: mETAvi-
SiTA, mETA-AprENDiZAGEm, 
mETODOLOGiAS, ESTrATÉ-
GiAS, fErrAmENTAS

Quais as questões e pro-
cessos que levaram à 
criação de uma determi-
nada visita guiada? Como 
escolher o enfoque e a 
abordagem mais adequa-
dos? Como desenhar estra-
tégias para uma criança  
de três anos? E para uma  
de seis? Como criar mate-
riais mediadores que 
reforcem verdadeiramente 
o trabalho de exploração  
de uma obra e potenciem  
a aprendizagem?
Estas visitas pedagógicas 
pretendem ser uma pos-
sibilidade de responder a 
estas e outras questões 
a partir da demonstra-
ção e desconstrução dos 
nossos projetos educati-
vos, dando a conhecer as 
suas premissas, opções e 
estratégias.

conceção e orientação: 
Andreia Dias, Diana pereira, 
paula ribeiro, rita cortez 
pinto, Susana Gomes da Silva, 
Susana Guerreiro, Susana pires

Nota: Na altura da marcação, 
o professor deverá indicar se 
pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

 cOLEciONiSmO 

viSiTA OriENTADA

Calouste 
Gulbenkian: 
história e viagem 
de uma coleção
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30

60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
cOLEciONiSmO, ArTE, 
viAGEm, miGrAçãO, 
ExÍLiO, OriENTE, 
OciDENTE, TEmpO

Calouste Gulbenkian nasce 
perto de Istambul, estuda 
em França e Inglaterra, 
passa os últimos anos 
da sua vida em Lisboa. 
Engenheiro, diplomata, 
homem de negócios e 
colecionador visionário, 
começa muito jovem a sua 
coleção, com a compra de 
uma moeda antiga.

Ao longo da vida vai reunir 
peças do Oriente e do 
Ocidente, da Antiguidade 
ao início do século xx. 
Nesta visita, através das 
obras de uma das mais 
interessantes e importantes 
coleções privadas da 
primeira metade do  
século xx, faremos um 
percurso que nos leva  
do Egito faraónico à Europa 
do século xx.
conceção e orientação: carlos 
carrilho, cristina campos, 
Hilda frias, Hugo Barata, 
filipa Soares, margarida 
carmona, mariana Abreu, paula 
ribeiro, Sílvia moreira, 
Susana Guerreiro

viSiTA OriENTADA

Linhas do 
tempo: caminhos 
contemporâneos
ATÉ 2 JAN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEriA priNcipAL

(ENTrADA pELO mUSEU)

10H10-17H30

60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: TEmpO, 
cONTEmpOrANEiDADE, 
mODErNiDADE, LiGAçãO, 
ESpAçO, BiOGrAfiA

(vEr DETALHES NA  

pÁGiNA 103. DESTAQUE 

LiNHAS DO TEmpO)

conceção e orientação:  
carlos carrilho, Diana 
pereira, filipa Soares,  
Hilda frias, margarida 
carmona, paula ribeiro

 HiSTÓriA  
 SOciEDADE  
 cULTUrA 

viSiTA OriENTADA

Século XX  
em perspetiva –  
Portugal em 
flagrante
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 90 miN 

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mODErNO, cONTEmpOrâNEO, 
HiSTÓriA, SOciEDADE, 
cULTUrA, mUDANçA

De que forma podemos 
visitar a história de 
Portugal do século xx 
através das obras da 
Coleção Moderna? Como 
podem estas espelhar ou 
contrapor visões do que 
se vai passando dentro e 
fora destas fronteiras? De 
que modos respondem os 
artistas ao tempo em que 
vivem? Que outras visões 
propõem?

A nova montagem da 
Coleção Moderna propõe 
uma leitura abrangente e 
cronológica do Portugal 
recente. A instauração 
da República e a Grande 
Guerra, o Estado Novo, 
a industrialização e as 
grandes obras públicas, 
a propaganda de Estado 
através da ação artística  
e da arquitetura, o ativismo 
político e as formas de 
resistência ao regime, 
a integração na União 
Europeia e a crise presente 
constituem grandes 
momentos a partir dos 
quais obras de arte e docu-
mentos vários são reunidos. 
Revistas, catálogos, 
fotografias e livros acom-
panham as propostas 
artísticas de cada época. 
Apanhado em flagrante  
na sua diversidade cultural 
e histórica, Portugal é 
nesta visita palco e ator 
de uma narrativa em que 
arte, arquitetura, literatura, 
documentário, política e 
sociedade seguem a par  
do ar do tempo.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, carla rebelo, 
carlos carrilho, cristina 
campos, Hilda frias, Hugo 
Barata, maria João carvalho, 
raquel feliciano, Sara 
inácio, Sílvia moreira, 
Susana pires

 mATEriAiS  
 TÉcNicAS  
 prOcESSOS ArTÍSTicOS 

viSiTA OriENTADA

Da matéria  
e da obra
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mATEriAiS, TÉcNicAS, 
mATÉriA-primA, prOcESSO 
criATivO, TEcNOLOGiA

Onde começa a ideia e 
acaba a matéria? Serão 
separáveis? De que 
materiais se pode fazer uma 
obra? Como influenciam 
a nossa perceção? Que 
processos implicam? O que 
nos diz o artista com a sua 
escolha? Quais as matérias- 
-primas do processo 
criativo? Que ventos  
de mudança preconizam  
ou refletem?
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As obras de arte falam-nos 
sempre de questões do seu 
(e do nosso) tempo, não 
só através das intenções 
e escolhas dos artistas, 
mas também através das 
matérias, tecnologias e 
processos usados para 
lhes dar corpo. Esta visita 
pretende ser assim um 
olhar crítico e atento, 
centrado no conhecimento 
das obras de arte, dos seus 
materiais e técnicas, dos 
processos criativos, das 
opções dos artistas e dos 
encomendadores e suas 
implicações na perceção  
do objeto artístico.
conceção e orientação:  
carla rebelo, filipa Soares, 
Hilda frias, Hugo Barata, 
paula ribeiro, Susana 
Guerreiro

Nota: Na altura da marcação, 
o professor deverá indicar se 
pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

 NATUrEZA  
 mATEmÁTicA  
 ciêNciA 

viSiTA OriENTADA

Descobrir  
a matemática  
na arte
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
GEOmETriA, EScALA, 
SimETriA, ÁrEA, 
NúmErOS rAciONAiS E 
irrAciONAiS, vOLUmE, 
DimENSãO, pLANO, ESpAçO

Será que a matemática 
e a arte estão assim tão 
afastadas? 
Ao longo da História 
sempre houve cruzamentos 
entre ciência e arte, como 
é o caso da aplicação da 
matemática no trabalho 
plástico de alguns artistas. 
E, no entanto, na maior 
parte das vezes a presença 
da matemática na arte não  
é descortinável apenas  
com um simples olhar. 
Requer uma observação 
atenta, refletida, para lá  
do que é mais visível.

Reforçando alguns dos 
conteúdos abordados nos 
currículos escolares de 
cada nível de ensino e intro-
duzindo conceitos que habi-
tualmente se encontram 
mais ausentes da esfera 
curricular, esta é uma visita 
excecional para o cruza-
mento interdisciplinar, per-
mitindo criar pontes dura-
douras e estimulantes entre 
as aprendizagens escolares 
e as não escolares, de 
forma extremamente 
criativa e apelativa.
conceção e orientação: 
cecília costa, margarida 
carmona, raquel feliciano

Nota: Na altura da marcação, 
o professor deverá indicar se 
pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.
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viSiTA OriENTADA

Começar: 
uma viagem 
matemática 
por Almada 
Negreiros
OUT A JUN / 4ª E 6ª

EDifÍciO SEDE

10H10-13H00 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
GEOmETriA, pENTÁGONOS, 
pOLÍGONOS, prOpOrçãO, 
pLANO, LiNHA, NúmErOS 
primOS, NúmErO DE OUrO

O painel Começar, de 
Almada Negreiros, recebe-
-nos quando entramos na 
Fundação Gulbenkian. 
O que nos diz este grande 
novelo de linhas retas e 
curvas? Que significado 
têm os números inscritos 
na pedra? Qual a motivação 
de Almada em juntar neste 
painel estes elementos 
geométricos e não outros? 
Seremos capazes de 
descobrir como construiu 
grande parte destas 
figuras? E porquê? O que 
nos dizem as cores neste 
aparente emaranhado? 
Quantas figuras consegui-
mos identificar e conhecer?
Nesta visita participativa 
vamos tentar compreender 
algumas destas inscrições, 
interagindo com elas e 
pondo-as em relação com 
alguns conteúdos dos 
programas escolares.
conceção e orientação:  
pedro freitas, Simão palmeirim

 pENSAmENTO crÍTicO  
 E criATivO 

viSiTA OriENTADA

Exposições 
temporárias
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

Ao longo do ano, o Museu 
Gulbenkian realiza diferen-
tes exposições temporárias 
sobre temáticas variadas, 
muitas vezes ampliando as 
leituras e relações com as 
obras das suas coleções. 
Por este motivo, além das 
restantes visitas temáticas 
presentes na programação, 
é sempre possível realizar 
visitas específicas a cada 
exposição temporária, para 
um conhecimento mais 
aprofundado da proposta 
curatorial, das obras e dos 
artistas representados. 
Nesta temporada, 
dedicamos visitas especiais 
a algumas das exposições 
em cartaz.
conceção e orientação:  
equipa educativa

Linhas do tempo. 
As coleções 
Gulbenkian. 
Caminhos 
contemporâneos
23 JUN A 2 JAN 2017 

Obra / Trienal  
de Arquitetura  
de Lisboa 2016
6 OUT A 18 DEZ

António Ole: 
Luanda, Los 
Angeles, Lisboa
16 SET A 2 JAN 2017

Almada Negreiros: 
Uma maneira  
de ser moderno
2 fEv A 5 JUN 2017

Versailles
16 fEv A 22 mAi 2017

conceção e orientação:  
Equipa educativa

Nota: para saber mais sobre 
toda a programação de 
exposições temporárias, 
consulte o site gulbenkian.pt  
e aconselhe-se com a nossa 
central de marcações.
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viSiTA OriENTADA

Olhar, ver, 
interpretar
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
pErcEçãO, cULTUrA 
viSUAL, SENTiDO 
crÍTicO, cONTExTO, 
rEfErENTE

Como vemos e o que 
vemos realmente? Olhar 
e ver significarão exata-
mente a mesma coisa? 
Haverá olhares que não 
envolvam o pensamento? 
Interpretar uma obra con-
temporânea será diferente 
de interpretar uma obra 
do século xVIII? E ver uma 
obra europeia e uma obra 
do Médio Oriente? Como 
lemos uma obra de arte?
Numa visita que incide 
sobre o olhar e a perceção, 
os alunos discutem, 
observam, tomam decisões, 
escolhem perspetivas e 
pontos de vista na leitura 
das obras de arte segundo o 
seu universo de referentes. 
A partir de uma seleção de 
obras da Coleção Moderna 
ou da Coleção do Fundador, 
utilizando uma metodologia 
participativa e um conjunto 
rico de materiais de apoio 
à observação e ao debate, 
esta visita torna visível 
o processo de leitura e 
de interpretação de uma 
obra de arte em diferentes 
contextos e tempos.

conceção e orientação: 
Andreia Dias, Diana pereira, 
filipa Soares, maria João 
carvalho, raquel feliciano, 
Sílvia moreira, Sofia 
cabrita, Sofia martinho, 
Susana Guerreiro,  
Susana pires 

Nota: Na altura da marcação,  
o professor deverá indicar  
se pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

viSiTA OriENTADA

Ser moderno é...?
Modernismo, 
modernidade  
e vanguardas
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 90 miN 

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mODErNiDADE, 
mODErNiSmO, vANGUArDA, 
cUBiSmO, SUrrEALiSmO, 
ABSTrAçãO

O que é ser-se moderno? 
De onde surge a ideia 
de vanguarda? O que 
preconiza o pensamento 
sobre a modernidade e que 
reflexos dele encontramos 
ainda hoje? 
Esta visita proporciona um 
olhar sobre o modernismo, 
as vanguardas e a própria 
ideia de modernidade, 
procurando abordar e 
levantar questões em torno 
das obras, dos artistas e 
dos contextos portugueses 
mais significativos no seu 
surgimento e repercussões. 

Este ano, a visita poderá 
passar-se em espaços 
diferentes: na Coleção 
Moderna (onde existirá 
um pequeno núcleo de 
obras deste período), na 
exposição temporária 
Linhas do tempo (onde 
estarão, até 2 de janeiro 
de 2017, muitas das obras 
modernistas habitualmente 
em exposição) ou na 
exposição antológica 
dedicada a Almada 
Negreiros, que terá o seu 
início a 2 de fevereiro  
de 2017.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, carla rebelo, 
carlos carrilho, cristina 
campos, Hilda frias, Hugo 
Barata, raquel feliciano,  
Sara inácio, Sílvia moreira, 
Susana pires

Nota: O núcleo de obras 
modernistas na nova montagem 
da coleção moderna exige que 
as entradas de grupos sejam 
feitas com 60 minutos de 
intervalo, uma vez que não 
permite a coexistência de 
mais do que um grupo no mesmo 
espaço. A visita à exposição 
Almada Negreiros: Uma maneira 
de ser moderno, só se pode 
realizar a partir de 2 de 
fevereiro de 2017.

viSiTA OriENTADA

Isto é arte?!
Desafios e 
questões da arte 
contemporânea
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mODErNiDADE, 
cONTEmpOrANEiDADE, 
mUDANçA, mOvimENTOS, 
criAçãO ArTÍSTicA

Como compreender 
e debater os desafios 
colocados pelas obras 
e pelos artistas nossos 
contemporâneos? O que 
aconteceu nos últimos 
cem anos de produção 
artística? Que papel é 
exigido ao visitante? Como 
mudam e se transformam 
as premissas da criação 
artística nos nossos dias?
Tomando como ponto de 
partida as obras expostas 
na Coleção Moderna, esta 
visita promove um percurso 
panorâmico pelas grandes 
questões e desafios da Arte 
Moderna e Contemporânea, 
do início do século xx aos 
nossos dias, com particular 
enfoque na produção por-
tuguesa do mesmo período. 
Os percursos, estratégias e 
recursos utilizados variam 
de forma a potenciar uma 
relação dinâmica e intera-
tiva com o que está exposto.

conceção e orientação: 
Andreia Dias, carla rebelo, 
carlos carrilho, cristina 
campos, Hilda frias, Hugo 
Barata, maria João carvalho, 
raquel feliciano,  
Sara inácio, Sílvia moreira, 
Sofia cabrita, Susana pires

Nota: Se o professor tiver 
um interesse particular num 
determinado autor, obra ou 
período histórico, deverá 
mencioná-lo na altura da 
marcação.

viSiTA OriENTADA

Momentos 
de viragem – 
momentos  
de mudança
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30

60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mUDANçA, prOGrESSO, 
rEprESENTAçãO, 
ESTÉTicA, pArADiGmA

De que forma a arte 
expressa a mudança dos 
tempos? E como a provoca? 
Será que a mudança de 
ideologia da Revolução 
Francesa tem impacto na 
forma de ver e representar 
o mundo? E a mudança de 
um Portugal de ditadura 
para um Portugal democrá-
tico, que obras produz e que 
artistas implica? E a des-
coberta da perspetiva, que 
revoluções provoca? De 
quantas viragens se faz a 
leitura artística do mundo?
Nas coleções do Fundador 

e Moderna, as possibilida-
des de leitura são múltiplas 
e cobrem um período 
muito alargado de tempo. 
Esta visita centra-se nos 
momentos de viragem e 
oferece percursos diferen-
ciados, explorando quer 
as relações da arte com as 
mudanças políticas, sociais 
e culturais do seu tempo, 
quer os avanços da técnica 
e da perspetiva e seus 
efeitos na criação artística 
e estética.
conceção e orientação:  
carlos carrilho, cristina 
campos, Diana pereira,  
filipa Soares, Hilda frias, 
mariana Abreu, paula ribeiro, 
raquel feliciano, Sílvia 
moreira, Susana Guerreiro,  
Susana pires

Nota: Na altura da marcação, 
o professor deverá indicar se 
pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

A atual montagem da coleção 
moderna portugal em 
flagrante – Operação 1, 2 
e 3 permite acompanhar de 
forma contextualizada toda 
a história de portugal do 
século xx até aos nossos 
dias, dando uma perspetiva 
abrangente das suas 
influências políticas, 
culturais e artísticas.
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 ArQUiTETUrA 

viSiTA OriENTADA

Visita ao Edifício 
Gulbenkian
SET A JUN / 2ª A 6ª

EDficÍciO SEDE

10H10-17H30 / 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 24 / 6€

pALAvrAS-cHAvE: 
ArQUiTETUrA, mOvimENTO 
mODErNO, prOJETO

O conjunto Sede, Museu 
e Jardim da Fundação 
Calouste Gulbenkian é 
uma obra de referência no 
panorama da arquitetura 
moderna em Portugal. 
A inovação que o projeto 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian representou 
no panorama arquitetónico 
e paisagístico português 
dos anos 60, em termos 
de conceção e construção, 
em simultâneo com a 
manutenção do nível de 
excelência ao longo dos 
anos, foi determinante 
para que este conjunto 
fosse classificado como 
Monumento Nacional. 
Com 60 anos, esta 
obra paradigmática do 
movimento moderno 
espelha ainda a 
personalidade do fundador, 
o génio da vasta equipa 
que a concebeu e um 
momento único na história 
da arquitetura e cultura 
portuguesas.
conceção e orientação:  
Equipa educativa do Jardim 

viSiTA OriENTADA

Visita ao Jardim 
Gulbenkian
SET A JUN / 2ª A 6ª

EDficÍciO SEDE

10H10-17H30 / 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 24 / 6€

pALAvrAS-cHAvE: 
ArQUiTETUrA pAiSAGiSTA, 
pAiSAGEm, prOJETO, 
cULTUrA

“Na idealização deste 
jardim, procurou-se que 
a forma dos bosques e 
clareiras, a presença da 
água, o contraste da luz e 
da sombra respondessem 
ao apelo de uma cultura 
mediterrânica e à essência 
das nossas paisagens.” 
GONçALO riBEirO TELLES

Esta visita explora o Jardim 
Gulbenkian e o seu projeto, 
revela a relação simbiótica 
do jardim com os edifícios 
da Fundação e o modo 
como se concretiza esta 
obra-prima da arquitetura 
paisagista do século xx.
conceção e orientação:  
Equipa educativa do Jardim 

Nota: A realização da 
atividade está sujeita às 
condições meteorológicas.

 ArTES  
 LETrAS  
 pALAvrA  
 EScriTA 

viSiTA OriENTADA

Artes e letras 
no modernismo 
português
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 6€

pALAvrAS-cHAvE: 
LiTErATUrA, pOESiA, 
mANifESTO, TErTúLiA

A ideia de modernidade 
está ligada a uma vontade 
de reinvenção do mundo e 
dos homens. Para a maioria 
dos artistas da primeira 
metade do século xx as 
artes cruzavam-se em 
tertúlias, ateliês, publica-
ções e manifestos. 
Cenografia, escultura, 
pintura e escrita coexis-
tiam e alimentavam-se 
criativamente.

Esta visita, apoiada em 
textos e poesias de diversas 
figuras importantes do 
modernismo português, 
explora uma série de pontes 
possíveis entre estes dois 
campos da criação, e 
sublinha diversas ligações 
e influências existentes 
nestes anos de intensa 
atividade criativa, salien-
tando ainda alguns dos 
reflexos que este cruza-
mento de campos tem nos 
artistas contemporâneos 
dos nossos dias.
conceção e orientação:  
carlos carrilho, Hilda frias, 
Susana pires

Nota: Durante a exposição 
Almada Negreiros: Uma maneira 
de ser moderno, o grupo pode 
escolher realizar a visita 
dedicando uma especial 
atenção a este autor e às suas 
múltiplas manifestações 
artísticas.

 cOLEciONiSmO 

viSiTA OriENTADA

Calouste 
Gulbenkian: 
história e viagem 
de uma coleção
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30

60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 6€

pALAvrAS-cHAvE: 
cOLEciONiSmO, ArTE, 
viAGEm, miGrAçãO, 
ExÍLiO, OriENTE, 
OciDENTE, TEmpO

Calouste Gulbenkian nasce 
perto de Istambul, estuda 
em França e Inglaterra, 
passa os últimos anos 
da sua vida em Lisboa. 
Engenheiro, diplomata, 
homem de negócios e 
colecionador visionário, 
começa muito jovem a sua 
coleção, com a compra de 
uma moeda antiga.
Ao longo da vida vai reunir 
peças do Oriente e do 
Ocidente, da Antiguidade 
ao início do século xx. 
Nesta visita, através das 
obras de uma das mais 
interessantes e importantes 
coleções privadas da 
primeira metade do  
século xx, faremos um 
percurso que nos leva do 
Egito faraónico à Europa  
do século xx.

conceção e orientação:  
carlos carrilho, cristina 
campos, Hilda frias, Hugo 
Barata, filipa Soares, 
margarida carmona, mariana 
Abreu, paula ribeiro, Sílvia 
moreira, Susana Guerreiro

viSiTA OriENTADA

Linhas do 
tempo: caminhos 
contemporâneos
ATÉ 2 JAN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEriA priNcipAL

(ENTrADA pELO mUSEU)

10H10-17H30

60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 6€

pALAvrAS-cHAvE: TEmpO, 
cONTEmpOrANEiDADE, 
mODErNiDADE, LiGAçãO, 
ESpAçO, BiOGrAfiA
(vEr DETALHES NA  

pÁGiNA 103. DESTAQUE 

LiNHAS DO TEmpO)

conceção e orientação:  
carlos carrilho, Diana 
pereira, filipa Soares,  
Hilda frias, margarida 
carmona, paula ribeiro
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 HiSTÓriA  
 SOciEDADE  
 cULTUrA 

viSiTA OriENTADA

De Versalhes aos 
impressionistas –  
percursos de 
poder e de 
mudança
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H10-17H30

60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 6€

pALAvrAS-cHAvE: 
ABSOLUTiSmO, pODEr, 
rEprESENTAçãO, ANTiGO 
rEGimE, iLUmiNiSmO, 
rEvOLUçãO, pErSpETivA, 
NATUrALiSmO, 
imprESSiONiSmO, 
mOvimENTOS ArTÍSTicOS

De que nos fala a arte deco-
rativa do século xVIII? Que 
tipo de sociedade serve? 
De que modos materia-
liza uma forma de poder e 
de visão do mundo? Que 
mudanças se percecionam 
nos objetos artísticos com 
a Revolução Francesa e 
os seus profundos ventos 
de mudança? Em que 
assentam as linhas de pen-
samento iluminista e que 
movimentos possibilitam? 
De que formas a Revolução 
Industrial e o advento das 
democracias propiciam 
novos posicionamentos e 
modos de representação. 
Que outras revoluções 
acontecem neste período?
A arte permite um olhar 
que nos devolve o mundo 

em constante mudança. 
Esta visita percorre assim 
o vasto núcleo de arte 
francesa da Coleção do 
Fundador, possibilitando um 
olhar atento e questionador 
sobre as manifestações 
artísticas deste período de 
grandes transformações.
conceção e orientação:  
carlos carrilho, cristina 
campos, Diana pereira, filipa 
Soares, Hilda frias, Hugo 
Barata, mariana Abreu, paula 
ribeiro, Susana Guerreiro

viSiTA OriENTADA

Século XX  
em perspetiva –  
Portugal em 
flagrante
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 90 miN 

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 6€

pALAvrAS-cHAvE: 
mODErNO, cONTEmpOrâNEO, 
HiSTÓriA, SOciEDADE, 
cULTUrA, mUDANçA

De que forma podemos 
visitar a história de 
Portugal do século xx 
através das obras da 
Coleção Moderna? Como 
podem estas espelhar ou 
contrapor visões do que 
se vai passando dentro e 
fora destas fronteiras? De 
que modo respondem os 
artistas ao tempo em que 
vivem? Que outras visões 
propõem?

A nova montagem da 
Coleção Moderna propõe 
uma leitura abrangente e 
cronológica do Portugal 
recente. A instauração 
da República e a Grande 
Guerra, o Estado Novo, 
a industrialização e as 
grandes obras públicas, 
a propaganda de Estado 
através da ação artística  
e da arquitetura, o ativismo 
político e as formas de 
resistência ao regime, 
a integração na União 
Europeia e a crise presente 
constituem grandes 
momentos a partir dos 
quais obras de arte e docu-
mentos vários são reunidos. 
Revistas, catálogos, 
fotografias e livros acom-
panham as propostas 
artísticas de cada época. 
Apanhado em flagrante  
na sua diversidade cultural 
e histórica, Portugal é 
nesta visita palco e ator 
de uma narrativa em que 
arte, arquitetura, literatura, 
documentário, política e 
sociedade seguem a par  
do ar do tempo.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, carla rebelo, 
carlos carrilho, cristina 
campos, Hilda frias, Hugo 
Barata, maria João carvalho, 
raquel feliciano, Sara 
inácio, Sílvia moreira, 
Susana pires

 mATEriAiS  
 TÉcNicAS  
 prOcESSOS ArTÍSTicOS 

viSiTA OriENTADA

Da matéria  
e da obra
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 60 miN 

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 6€

pALAvrAS-cHAvE: 
mATEriAiS, TÉcNicAS, 
mATÉriA-primA, prOcESSO 
criATivO, TEcNOLOGiA

Onde começa a ideia e 
acaba a matéria? Serão 
separáveis? De que 
materiais se pode fazer uma 
obra? Como influenciam 
a nossa perceção? Que 
processos implicam? O que 
nos diz o artista com a sua 
escolha? Quais as maté-
rias-primas do processo 
criativo? Que ventos  
de mudança preconizam  
ou refletem?

As obras de arte falam-nos 
sempre de questões do seu 
(e do nosso) tempo, não 
só através das intenções 
e escolhas dos artistas, 
mas também através das 
matérias, tecnologias e 
processos usados para 
lhes dar corpo. Esta visita 
pretende ser assim um 
olhar crítico e atento, 
centrado no conhecimento 
das obras de arte, dos seus 
materiais e técnicas, dos 
processos criativos, das 
opções dos artistas e dos 
encomendadores e suas 
implicações na perceção  
do objeto artístico.
conceção e orientação:  
carla rebelo, filipa Soares, 
Hilda frias, Hugo Barata, 
paula ribeiro, Susana 
Guerreiro

Nota: Na altura da marcação,  
o professor deverá indicar  
se pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

 pENSAmENTO crÍTicO  
 E criATivO 

viSiTA OriENTADA

Exposições 
temporárias
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 6€

Ao longo do ano, o Museu 
Gulbenkian realiza diferen-
tes exposições temporárias 
sobre temáticas variadas, 
muitas vezes ampliando as 
leituras e relações com as 
obras das suas coleções. 
Por este motivo, além das 
restantes visitas temáticas 
presentes na programação, 
é sempre possível realizar 
visitas específicas a cada 
exposição temporária, para 
um conhecimento mais 
aprofundado da proposta 
curatorial, das obras e dos 
artistas representados. 
Nesta temporada, 
dedicamos visitas especiais 
a algumas das exposições 
em cartaz.
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Linhas do tempo. 
As coleções 
Gulbenkian. 
Caminhos 
contemporâneos
23 JUN A 2 JAN 2017 

Obra / Trienal  
de Arquitetura  
de Lisboa 2016
6 OUT A 18 DEZ

António Ole: 
Luanda, Los 
Angeles, Lisboa
16 SET A 2 JAN 2017

Almada Negreiros: 
Uma maneira  
de ser moderno
2 fEv A 5 JUN 2017

Versailles
16 fEv A 22 mAi 2017

conceção e orientação:  
Equipa educativa

Nota: para saber mais sobre 
toda a programação de 
exposições temporárias, 
consulte o site gulbenkian.pt  
e aconselhe-se com a nossa 
central de marcações.

viSiTA OriENTADA

Isto é arte?!
Desafios e 
questões da arte 
contemporânea
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 6€

pALAvrAS-cHAvE: 
mODErNiDADE, 
cONTEmpOrANEiDADE, 
mUDANçA, mOvimENTOS, 
criAçãO ArTÍSTicA

Como compreender 
e debater os desafios 
colocados pelas obras 
e pelos artistas nossos 
contemporâneos? O que 
aconteceu nos últimos 
cem anos de produção 
artística? Que papel é 
exigido ao visitante? Como 
mudam e se transformam 
as premissas da criação 
artística nos nossos dias?
Tomando como ponto de 
partida as obras expostas 
na Coleção Moderna, esta 
visita promove um percurso 
panorâmico pelas grandes 
questões e desafios da Arte 
Moderna e Contemporânea, 
do início do século xx aos 
nossos dias, com particular 
enfoque na produção por-
tuguesa do mesmo período. 
Os percursos, estratégias e 
recursos utilizados variam 
de forma a potenciar uma 
relação dinâmica e intera-
tiva com o que está exposto.

conceção e orientação: 
Andreia Dias, carla rebelo, 
carlos carrilho, cristina 
campos, Hilda frias, Hugo 
Barata, maria João carvalho, 
raquel feliciano,  
Sara inácio, Sílvia moreira, 
Sofia cabrita, Susana pires

Nota: Se o professor tiver 
um interesse particular num 
determinado autor, obra ou 
período histórico, deverá 
mencioná-lo na altura da 
marcação.

viSiTA OriENTADA

Momentos 
de viragem – 
momentos  
de mudança
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO DO fUNDADOr /

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30

60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 6€

pALAvrAS-cHAvE: 
mUDANçA, prOGrESSO, 
rEprESENTAçãO, 
ESTÉTicA, pArADiGmA

De que forma a arte 
expressa a mudança dos 
tempos? E como a provoca? 
Será que a mudança de 
ideologia da Revolução 
Francesa tem impacto na 
forma de ver e representar 
o mundo? E a mudança de 
um Portugal de ditadura 
para um Portugal democrá-
tico, que obras produz e que 
artistas implica? E a des-
coberta da perspetiva, que 
revoluções provoca? De 
quantas viragens se faz a 
leitura artística do mundo?

Nas coleções do Fundador 
e Moderna, as possibilida-
des de leitura são múltiplas 
e cobrem um período 
muito alargado de tempo. 
Esta visita centra-se nos 
momentos de viragem e 
oferece percursos diferen-
ciados, explorando quer 
as relações da arte com as 
mudanças políticas, sociais 
e culturais do seu tempo, 
quer os avanços da técnica 
e da perspetiva e seus 
efeitos na criação artística 
e estética.
conceção e orientação: 
carlos carrilho, cristina 
campos, Diana pereira, filipa 
Soares, Hilda frias, mariana 
Abreu, paula ribeiro, raquel 
feliciano, Sílvia moreira, 
Susana Guerreiro,  
Susana pires

Nota: Na altura da marcação, 
o professor deverá indicar se 
pretende visitar a coleção 
do fundador ou a coleção 
moderna.

A atual montagem da coleção 
moderna portugal em 
flagrante – Operação 1, 2 
e 3 permite acompanhar de 
forma contextualizada toda 
a história de portugal do 
século xx até aos nossos 
dias, dando uma perspetiva 
abrangente das suas 
influências políticas, 
culturais e artísticas.

viSiTA OriENTADA

Ser moderno é...?
Modernismo, 
modernidade  
e vanguardas
OUT A JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

cOLEçãO mODErNA

10H10-17H30 / 90 miN 

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 6€

pALAvrAS-cHAvE: 
mODErNiDADE, 
mODErNiSmO, vANGUArDA, 
cUBiSmO, SUrrEALiSmO, 
ABSTrAçãO

O que é ser-se moderno? 
De onde surge a ideia 
de vanguarda? O que 
preconiza o pensamento 
sobre a modernidade e que 
reflexos dele encontramos 
ainda hoje? 
Esta visita proporciona um 
olhar sobre o modernismo, 
as vanguardas e a própria 
ideia de modernidade, 
procurando abordar e 
levantar questões em torno 
das obras, dos artistas e 
dos contextos portugueses 
mais significativos no seu 
surgimento e repercussões. 

Este ano, a visita poderá 
passar-se em espaços 
diferentes: na Coleção 
Moderna (onde existirá 
um pequeno núcleo de 
obras deste período), na 
exposição temporária 
Linhas do tempo (onde 
estarão, até 2 de janeiro 
de 2017, muitas das obras 
modernistas habitualmente 
em exposição) ou na 
exposição antológica 
dedicada a Almada 
Negreiros, que terá o seu 
início a 2 de fevereiro  
de 2017.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, carla rebelo, 
carlos carrilho, cristina 
campos, Hilda frias, Hugo 
Barata, raquel feliciano,  
Sara inácio, Sílvia moreira, 
Susana pires

Nota: O núcleo de obras 
modernistas na nova montagem 
da coleção moderna exige que 
as entradas de grupos sejam 
feitas com 60 minutos de 
intervalo, uma vez que não 
permite a coexistência de 
mais do que um grupo no mesmo 
espaço. A visita à exposição 
Almada Negreiros:  
Uma maneira de ser moderno,  
só se pode realizar a partir 
de 2 de fevereiro de 2017.
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viSiTA / viSiTA-OficiNA

À flor da pele
OUT A JUN / 2ª, 4ª, 6ª

cOLEçãO mODErNA

10H30; 14H30

60 (viSiTA) A 90 miN 

(viSiTA-OficiNA)

mÍN. 5 – mÁx. 12

GrATUiTO

pALAvrAS-cHAvE: 
iDENTiDADE, cONSciêNciA 
cOrpOrAL, mOvimENTO, 
rOSTO, TrAçO, ExprESSãO, 
cOmUNicAçãO

Visitas e/ou oficinas que 
convidam o participante  
a “mergulhar” nas obras de 
arte da Coleção Moderna.
Através de diferentes 
percursos, e utilizando 
diversos recursos e estraté-
gias, pretende-se estimular 
o contacto sensorial com 
objetos e situações que 
estão fora e dentro de nós. 
A dança e o movimento,  
o desenho e a pintura,  
o som e a música; o que 
vejo, o que toco, o que sinto, 
o que escuto são pontos 
de partida para o trabalho 
a desenvolver com estes 
públicos.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, Hugo Barata, 
Joana Andrade, margarida 
rodrigues, margarida vieira, 
miguel Horta, Sofia martinho

viSiTA OriENTADA

Sentir o museu
OUT A JUN / 2ª, 4ª, 6ª

cOLEçãO DO fUNDADOr

10H30; 14H30 / 60 miN

mÍN. 5 – mÁx. 12

GrATUiTO

pALAvrAS-cHAvE: 
SENTiDOS, mATEriAiS, 
NATUrEZA, TrAJO, 
TExTUrAS, rEprESENTAçãO

Um museu é um espaço 
acessível para todos?
Um museu é um espaço 
inclusivo?
Que desafios e alternativas 
pode um museu propor aos 
públicos com necessidades 
especiais?
A partir da Coleção 
do Fundador, vamos 
tentar responder a estas 
perguntas e a outras 
através de um conjunto 
de atividades que visam a 
interação com as obras de 
arte através dos sentidos.
Os recursos exploratórios 
serão adequados às 
diferentes necessidades 
especiais e interesses 
específicos, despertando 
novos conhecimentos  
e competências.
conceção e orientação:  
Ana margarida campos,  
Diana pereira, miguel Horta

TODAS AS ATiviDADES 
pArA NEcESSiDADES 
EDUcATivAS ESpEciAiS 
rEQUErEm mArcAçãO 
prÉviA E rEUNiãO cOm OS 
TÉcNicOS rESpONSÁvEiS 
pELO GrUpO. O NúmErO 
DE SESSõES, A SUA 
DUrAçãO E TipOLOGiA 
SãO DESENHADOS A 
pArTir DESSA rEUNiãO 
prÉviA, cONSTiTUiNDO 
Um prOGrAmA ESpEcÍficO 
ADApTADO AO pErfiL E AO 
riTmO DE cADA GrUpO.

viSiTA-OficiNA

O mundo  
no jardim
OUT; mAr A JUN / 6ª

cOLEçãO mODErNA / JArDim

10H30; 14H30 / 120 miN

mÍN. 5 – mÁx. 12

GrATUiTO

pALAvrAS-cHAvE: mUNDO 
ExTEriOr, JArDim, 
mETAmOrfOSES, fOrmAS 
vEGETAiS, cONSciêNciA 
DE Si, imAGiNAçãO

As formas e padrões 
orgânicos do Jardim 
Gulbenkian expressam a 
sua dinâmica, vitalidade e 
interdependência. Vamos 
descobrir, observando 
cuidadosamente, a riqueza 
destas formas, cores, 
texturas, sons, odores,  
metamorfoses, ciclos  
e ritmos no jardim. 
As nossas experiências 
multissensoriais, refor-
çadas com momentos de 
expressão corporal, per-
mitirão que nos aproxime-
mos do mundo vegetal ao 
mesmo tempo que trabalha-
mos a perceção do corpo, 
as emoções e a abertura 
relacional com os outros, 
despertando a consciência 
de um “eu” que habita um 
mundo encantador...
conceção e orientação:  
Ana manta, Susana varatojo

viSiTA / viSiTA-OficiNA

Som contigo
OUT A JUN / 2ª, 4ª, 6ª

cOLEçãO mODErNA

10H30; 14H30

60 (viSiTA) A 90 miN 

(viSiTA-OficiNA)

mÍN. 5 – mÁx. 12

GrATUiTO

pALAvrAS-cHAvE: 
iDENTiDADE, cONSciêNciA 
cOrpOrAL, ESpAçO, 
cOmpOSiçãO, cOmUNicAçãO

Será que uma pintura é 
como uma composição 
musical?
Será que uma pintura foi 
feita da mesma maneira 
que se faz uma música?
O som vê-se? Tem cor? 
Tem movimento?
Nesta atividade vamos 
tentar descobrir algumas 
das características do som, 
bem como o seu uso como 
meio de comunicação, tal 
como a pintura.
conceção e orientação: 
margarida vieira, Simão costa

Necessidades 
Educativas 
Especiais
A nossa oferta pedagógica 
parte dos diferentes 
acervos da Fundação 
Calouste Gulbenkian, 
procurando, de uma 
forma transversal, cruzar 
atividades que vão ao 
encontro do público com 
necessidades educativas 
especiais.
As atividades que 
realizamos com populações 
portadoras de deficiência 
e/ou doença mental assenta 
numa lógica de trabalho 
que pretende alargar a 
acessibilidade, promover 
os museus, a música e os 
jardins enquanto espaços 
inclusivos, e reforçar a ideia 
de uma educação artística 
como parte integrante da 
formação completa de 
qualquer indivíduo.
Existem propostas artís-
ticas para serem tocadas, 
cheiradas, ouvidas, ou 
somente observadas. Estas 
atividades adaptam-se de 
acordo com as característi-
cas específicas do público 
visitante, e adequam-se 
tanto a grupos de ensino 
especial como a turmas 
mistas, no âmbito do ensino 
integrado.
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viSiTA-JOGO

Nos bolsos de... 
um curador
ATÉ 2 JAN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEriA priNcipAL

(ENTrADA pELO mUSEU)

10H10-17H30 / 45 A 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
cONTExTO, mUSEOGrAfiA, 
rELAçãO, DEciSãO, 
ExpOSiçãO
prÉ-EScOLAr (+ 5 ANOS)

1º E 2º cicLOS  

DO ENSiNO BÁSicO

Quantas vezes encontra-
mos pequenos objetos, 
papéis, memórias, dentro 
dos bolsos? Que coisas 
encontraríamos nos bolsos 
de um curador? Sabes o 
que faz exatamente um 
curador? Que descober-
tas faríamos sobre esta 
profissão tão importante 
nos museus a partir das 
suas memórias de bolso?
Um curador pensa e faz 
exposições. É ele quem 
decide que peças expor, 
como fazê-lo, o que dizer e 
contar sobre elas. Haverá 
diferentes formas de pensar 
e montar uma exposição? 
Quantas decisões se 
tomam durante o processo?

Que relações se estabe-
lecem entre as diferentes 
obras de arte? Nesta visita, 
a partir da exposição Linhas 
do tempo. As coleções 
Gulbenkian. Caminhos 
contemporâneos, e das 
pequenas pistas encontra-
das nos bolsos dos seus 
curadores, exploraremos 
as galerias, descobrindo 
e conversando sobre as 
muitas histórias e curiosida-
des por trás de cada obra  
e de cada escolha feita.
conceção e orientação: Ana 
campos, Diana pereira, Hugo 
Barata, paula ribeiro,  
Susana Guerreiro

viSiTA OriENTADA

Linhas do 
tempo: caminhos 
contemporâneos
ATÉ 2 JAN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEriA priNcipAL

(ENTrADA pELO mUSEU)

10H10-17H30

60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: TEmpO, 
cONTEmpOrANEiDADE, 
mODErNiDADE, LiGAçãO, 
ESpAçO, BiOGrAfiA
3º cicLO DO ENSiNO 

BÁSicO, ENSiNO 

SEcUNDÁriO E 

prOfiSSiONAL,  

ENSiNO SUpEriOr, 

AcADEmiAS DE SENiOrES

Com que linhas se desenha 
o tempo de uma coleção? 
Que encontros promove,  
no tempo e no espaço?  
Que relações desenha  
e que leituras propõe? De  
que forma desafia a noção 
de contemporaneidade?
Sabemos que o tempo é 
tudo menos linear, mas 
habituámo-nos a pensá-lo 
de forma evolutiva como 
uma linha cronológica inter-
minável. A exposição Linhas 
do tempo confunde-nos 
neste propósito ao estabe-
lecer relações cronológicas 
curiosas e surpreendentes 
entre peças, aquisições, 
a biografia de Calouste 
Gulbenkian e a própria 
história da Fundação.
Integrada na comemoração 
dos 60 anos, a presente 
exposição usa como marco 
o ano de 1956 (data de 
criação da Fundação) e 
recua e avança 60 anos a 
partir desta data-âncora.
conceção e orientação: carlos 
carrilho, Diana pereira, 
filipa Soares, Hilda frias, 
margarida carmona, paula 
ribeiro

Linhas do tempo. 
As coleções 
Gulbenkian. Caminhos 
contemporâneos
Com que linhas se 
desenha e escreve o 
tempo de uma coleção? 

A partir de uma data-âncora 
– 1956, ano da criação da 
Fundação Gulbenkian –, 
esta exposição proporciona 
um olhar retrospetivo,  
que nos leva a recuar  
60 anos em relação àquela 
data, conduzindo-nos até 
1896, para nos transportar 
de novo, num eixo de  
120 anos, até aos dias 
de hoje. Entre uma e 
outra datas, a exposição 
propõe um encontro entre 

a Coleção do Fundador, 
adquirida por Calouste 
Sarkis Gulbenkian até 
1955, e a Coleção 
Moderna, constituída após 
a sua morte e formada por 
obras do século xx até aos 
nossos dias. Num tempo 
elástico, como aliás todos 
os tempos, a exposição 
recua e avança de modo  
a estabelecer uma linha  
de tempo (1896-1956- 
-2016) onde as pontes, os 

encontros, as datas e as 
circunstâncias artísticas 
e históricas das coleções 
se vão manifestando. 
Juntas, partilhando um 
mesmo espaço, as obras 
contam pequenas histórias, 
desenham associações 
improváveis, criando opor-
tunidades para uma leitura 
diferente e múltipla do 
património Gulbenkian.

Exposição
Galeria Principal
Até 2 Jan 2017
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Em fevereiro de 2017 
a Fundação Calouste 
Gulbenkian inaugura 
a exposição Almada 
Negreiros: Uma maneira de 
ser moderno, sobre a obra 
de um artista multifacetado 
que atravessa o século xx  
e marca indelevelmente  
a modernidade. 
José de Almada Negreiros 
(1893-1970) trabalhou as 
mais diversas linguagens 
artísticas: pintura e 
desenho, coreografia, 
cenografia, teatro, romance, 
conto, conferência, ensaio, 
livro manuscrito ilustrado, 

Almada Negreiros: 
Uma maneira  
de ser moderno

“Isto de ser moderno  
é como ser elegante: 
não é uma maneira  
de vestir, mas sim  
uma maneira de ser.
Ser moderno não  
é fazer a caligrafia 
moderna, é ser o 
legítimo descobridor  
da novidade.”
José de Almada Negreiros na 
conferência “Modernismo”, 1926

Exposição
Galeria Principal
2 Fev a 5 Jun 2017

poesia, narrativa gráfica, 
pintura mural, artes 
gráficas, cinema, sendo 
ainda o autor dos quatro 
manifestos artísticos 
produzidos em Portugal 
nos anos de 1910. Almada 
considerou que todas as 
formas artísticas fariam 
parte do “espetáculo” que 
o artista tem por missão 
apresentar perante o 
público, implicando em 
cada obra, em cada gesto 
ou atitude, uma ideia total 
de modernidade. Almada, 
enquanto artista moderno, 
desdobra-se em todas as 
tarefas que o chamam. 

A programação educativa 
desenhada em torno desta 
exposição procura fazer 
justiça a esta diversidade 
de abordagens artísticas 
e criativas e apresenta 
diferentes formatos. Uma 
peça de teatro de novo 
circo, uma visita que 
explora as memórias de 
bolso de um artista de uma 
singularidade inegável, 
visitas sobre a própria 
ideia de modernidade e 
seu cruzamento de áreas 
artísticas e um mergulho 
na geometria matemática 
do painel Começar – estas 
são algumas das propostas 
desenhadas numa clara 
intenção de convidar a 
visitar e a revisitar esta  
obra vibrante.

pEçA DE TEATrO

Antes de 
começar, 
de Almada 
Negreiros
8, 9, 10, 13 mAr;

10, 11, 12, 15 mAi

10H30; 15H00

SALA pOLivALENTE

DUrAçãO 50 miN

(SEGUiDA DE cONvErSA

cOm OS ATOrES) 

mÁx. 140 ESpEcTADOrES

(5 TUrmAS) / 3€/ALUNO

1º, 2º E 3º cicLOS

DO ENSiNO BÁSicO,

ENSiNO SEcUNDÁriO

E prOfiSSiONAL

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, 
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 e rita fernandes
figurinos: rita fernandes
Execução de guarda-roupa: 
Ateliê Alda cabrita

Nota: As escolas que 
necessitem de transporte 
poderão contactar a companhia 
da Esquina para obtenção de 
preços e condições especiais. 

Joana rodrigues
companhia da Esquina
968 060 047 / 91 754 94 48
geral@companhiadaesquina.com
escolas@companhiadaesquina.com
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viSiTA OriENTADA

Artes e letras 
no modernismo 
português
2 fEv A 18 JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEirA priNcipAL

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
LiTErATUrA, pOESiA, 
mANifESTO, TErTúLiA
3º cicLO DO ENSiNO BÁSicO,

ENSiNO SEcUNDÁriO E

prOfiSSiONAL, ENSiNO

SUpEriOr, AcADEmiAS 

E SENiOrES

A ideia de modernidade 
está ligada a uma vontade 
de reinvenção do mundo  
e dos homens. Para a 
maioria dos artistas da 
primeira metade do  
século xx as artes cruza-
vam-se em tertúlias, ateliês, 
publicações e manifestos. 
Cenografia, escultura, 
pintura e escrita coexis-
tiam e alimentavam-se 
criativamente. 

Esta visita, apoiada em 
textos e poesias de diversas 
figuras importantes do 
modernismo português, 
explora uma série de 
pontes possíveis entre 
estes dois campos da 
criação, e sublinha diversas 
ligações e influências 
existentes nestes anos 
de intensa atividade 
criativa, salientando 
ainda alguns dos reflexos 
que este cruzamento de 
campos tem nos artistas 
contemporâneos dos 
nossos dias.
conceção e orientação:  
carlos carrilho, Hilda frias, 
Susana pires

viSiTA OriENTADA

Começar: 
uma viagem 
matemática 
por Almada 
Negreiros
OUT A JUN / 4ª E 6ª

EDifÍciO SEDE

10H10-13H00 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
GEOmETriA, pENTÁGONOS, 
pOLÍGONOS, prOpOrçãO, 
pLANO, LiNHA, NúmErOS 
primOS, NúmErO DE OUrO
3º cicLO DO ENSiNO BÁSicO,

ENSiNO SEcUNDÁriO E

prOfiSSiONAL, ENSiNO

SUpEriOr

O painel Começar, de 
Almada Negreiros, recebe-
-nos quando entramos na 
Fundação Gulbenkian. 
O que nos diz este grande 
novelo de linhas retas e 
curvas? Que significado 
têm os números inscritos 
na pedra? Qual a motivação 
de Almada em juntar neste 
painel estes elementos 
geométricos e não outros? 
Seremos capazes de 
descobrir como construiu 
grande parte destas 
figuras? E porquê? O que 
nos dizem as cores neste 
aparente emaranhado? 
Quantas figuras consegui-
mos identificar e conhecer?
Nesta visita participativa 
vamos tentar compreender 
algumas destas inscrições, 
interagindo com elas e 
pondo-as em relação com 
alguns conteúdos dos 
programas escolares.
conceção e orientação:  
pedro freitas, Simão palmeirim

viSiTA OriENTADA

Nos bolsos de... 
um artista
2 fEv A 18 JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEriA priNcipAL

10H10-17H30 / 60 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25

(mÁx. 20 pArA criANçAS

DE 3 ANOS) / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mEmÓriAS, BiOGrAfiA, 
TÉcNicA, cONTExTO
prÉ-EScOLAr, 1º, 2º E 3º

cicLOS DO ENSiNO BÁSicO,

ENSiNO SEcUNDÁriO

E prOfiSSiONAL

Quantas vezes levamos as 
mãos aos bolsos e encon-
tramos pequenos objetos 
perdidos? Que coisas 
encontraríamos nos bolsos 
de um artista? O que nos 
poderiam contar esses 
pequenos objetos, essas 
memórias de bolso?

Nesta visita exploramos as 
memórias esquecidas nos 
bolsos de um antigo colete, 
como forma de melhor 
conhecermos alguns 
artistas das nossas exposi-
ções temporárias, as suas 
biografias, ideias, técnicas, 
inspirações e contexto 
artístico. Num percurso 
que é sempre diferente de 
cada vez que mudam as 
exposições e que este ano 
se dedica a António Ole e a 
Almada Negreiros, as obras 
de arte são analisadas por 
observação atenta, desco-
berta, associação e compa-
ração, de modo a ajudar os 
visitantes a descobrirem, a 
partir das pequenas pistas 
guardadas nos bolsos, as 
muitas histórias e curiosida-
des por trás de cada obra.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, carla rebelo, 
Joana manaças, madalena 
marques, maria de fátima 
menezes, maria João carvalho, 
rita cortez pinto,  
Sofia martinho

viSiTA OriENTADA

Ser moderno é...?
Modernismo, 
modernidade  
e vanguardas
2 fEv A 18 JUN

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEriA priNcipAL

10H10-17H30 / 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
mODErNiDADE, mODErNiSmO, 
vANGUArDA, cUBiSmO, 
SUrrEALiSmO, ABSTrAçãO
3º cicLO DO ENSiNO BÁSicO,

ENSiNO SEcUNDÁriO E

prOfiSSiONAL, ENSiNO

SUpEriOr, AcADEmiAS 

E SENiOrES

O que é ser-se moderno? 
De onde surge a ideia 
de vanguarda? O que 
preconiza o pensamento 
sobre a modernidade e que 
reflexos dele encontramos 
ainda hoje? 
Esta visita proporciona um 
olhar sobre o modernismo, 
as vanguardas e a própria 
ideia de modernidade, pro-
curando abordar e levantar 
questões em torno das 
obras, dos artistas e dos 
contextos portugueses 
mais significativos no seu 
surgimento e repercussões. 
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Os estaleiros de obra 
são espaços onde tudo 
acontece, onde a ideia 
se materializa em força, 
engenho, coreografia, 
experimentação e trabalho. 
Tal como as formas da 
arquitetura determinam a 
organização de um estaleiro 
de obra, as tecnologias 
e a estrutura económica 
com que a sociedade 
organiza os seus modos 
de produção condicionam, 

e estimulam, a conceção 
dos projetos. Numa obra, 
muitos interesses requerem 
negociação, e o papel da 
arquitetura desenrola-se 
transformando projetos em 
edifícios.
O trabalho dos arquitetos 
serve de ferramenta para 
contrabalançar a ansiedade 
do cliente perante muitos 
fatores, ou a necessidade 
de conjugar prazos de 
construção e otimização  
de custos com padrões  
de qualidade. 
Até que ponto as recentes 
transformações na indústria 
da construção e na organi-
zação da obra transformam 
a prática da arquitetura?
A presente exposição 
suscita um olhar curioso 
sobre estas questões. 
Organizada em módulos, 
articulados por um fio 
condutor, apresenta 
diferentes formas de 
abordar o tema estimulando 
uma visão abrangente e 
questionadora que propõe 
uma reflexão sobre as 
transformações e desafios 
dos estaleiros de obra 
contemporâneos e do 
seu impacto na prática da 
arquitetura contemporânea.

Exposição
Obra

Este ano, a visita poderá 
passar-se em espaços dife-
rentes: na Coleção Moderna 
(onde existirá um pequeno 
núcleo de obras deste 
período), na exposição tem-
porária Linhas do tempo 
(onde estarão, até 2 de 
janeiro de 2017, muitas das 
obras modernistas habi-
tualmente em exposição) 
ou na exposição antoló-
gica dedicada a Almada 
Negreiros, que terá o seu 
início a 2 de fevereiro  
de 2017.
conceção e orientação: 
Andreia Dias, carla rebelo, 
carlos carrilho, cristina 
campos, Hilda frias, Hugo 
Barata, raquel feliciano, 
Sara inácio, Sílvia moreira, 
Susana pires

cUrSO TEÓricO-prÁTicO

Modernismo(s): 
A arte e os 
artistas
11 mAr; 8 ABr / SÁB.

SALA 2 – EDifÍciO SEDE

10H00-13H00 / 12H

(4 SESSõES DE 3 HOrAS)

mÍN. 15 – mÁx 25 / 50€
prOfESSOrES DE TODOS

OS NÍvEiS DE ENSiNO

A pArTir DO 2º cicLO

DO ENSiNO BÁSicO

A propósito da exposição 
Almada Negreiros: Uma 
maneira de ser moderno 
este workshop procura 
fortalecer o vínculo com a 
criação moderna através de 
visitas ao museu e através 
do diálogo e leitura indivi-
dual e coletiva das obras 
expostas. Realizado em 
quatro sessões, com con-
textualizações e material 
de apoio fornecido sobre 
as novas leituras do(s) 
modernismo(s), iremos 
desenvolver exercícios 
práticos e de reflexão em 
torno de itinerários e temas 
centrais do modernismo 
português e da obra de 
Almada Negreiros, como 
seja a ação e expressão 
modernizantes, o uso de 
diversas linguagens artís-
ticas e a visão integradora 
e transversal da interven-
ção artística na sociedade 
moderna, perspetivando a 
sua contemporaneidade e 
significado na atualidade.
conceção e orientação:  
Sandra vieira Jürgens 
(historiadora e crítica  
de arte, investigadora  
iHA-fcSH, Universidade  
NOvA de Lisboa)

wOrkSHOp

Uso criativo do 
retroprojetor de 
transparências
18, 25 mAr; 22 ABr / SÁB.

SALA 2 – EDifÍciO SEDE

10H00 àS 13H00;

14H30 àS 17H30

DUrAçãO 15H

(5 SESSõES DE 3 HOrAS)

mÍN. 15 – mÁx. 25 / 50€

prOfESSOrES DE TODOS

OS NÍvEiS DE ENSiNO E

OUTrOS AGENTES DE AçãO

EDUcATivA

Como utilizar materiais 
transparentes e objetos 
do quotidiano para criar 
imagens projetadas? Como 
conjugar as sombras de 
recortes com as nossas 
próprias sombras? Como 
fotografar e usar essas 
imagens? Como criar 
dinâmicas narrativas com  
o retroprojetor?
A formação dará a ver 
estratégias plásticas – ao 
alcance de todos – para 
criação e manipulação de 
objetos em retroprojetor. 
Escolha e manufatura de 
materiais, técnicas per-
formativas, interação da 
projeção com o corpo 
humano serão algumas das 
questões abordadas.
Os participantes partirão de 
uma história para criar uma 
narrativa que utilize de forma 
concreta estas linguagens.
conceção e orientação: 
António Jorge Gonçalves

Este curso está em processo  
de creditação.

Obra / Trienal  
de Arquitetura  
de Lisboa
Que transformações 
sofre a arquitetura 
contemporânea  
no estaleiro?  
Que “batalhas”  
se travam em todas  
as grandes obras? 

Exposição
Galeria Piso Inferior – 
Edifício Sede
6 Out a 18 Dez 2016
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À conversa com  
os curadores
Um conjunto de três 
encontros na exposição 
Obra, que terão como 
missão refletir, alargar e pôr 
em prática alguns dos seus 
conceitos fundamentais. 

Obra portátil / 
Portable  
building site
22 OUT / SÁB. 16H00

ENTrADA LivrE

Na sequência de uma visita 
à exposição e de uma  
ação prática, propõe-se 
problematizar os temas 
nela explorados: o tempo,  
a mobilização de meios e  
as pessoas que estão subja-
centes à materialização de 
um projeto de arquitetura 
em obra construída.
conceção e orientação:  
ivo poças martins,  
cocurador da exposição

Visita à Obra
16 NOv / 4ª 17H30

ENTrADA LivrE

Visita comentada pelo 
curador da exposição. 
Numa visita com o público 
à exposição, André Tavares 
irá desvendar alguns 
dos temas fundamentais 
presentes no seu projeto 
curatorial.
conceção e orientação: André 

Tavares, curador da exposição

O fascínio 
do estaleiro 
incompleto: 
processo,  
drama e ruína
10 DEZ / SÁB. 16H00

ENTrADA LivrE

Visita comentada por Inês 
Moreira. A obra incompleta 
desperta diversas leituras 
– da banal conversa dos 
mirones que discutem a 
interrupção do dia-a-dia, às 
controvérsias económicas e 
sociais escondidas por trás 
dos tapumes, às ruínas con-
temporâneas que pontuam 
a paisagem e o território 
como memórias de um 
futuro que nunca chegou.
conceção e orientação: 
inês moreira, Arquiteta, 
investigadora e curadora

cONfErêNciAS

Talk Talk Talk
17 NOv / 5ª

10H00 àS 18H00

fUNDAçãO cALOUSTE 

GULBENkiAN – AUDiTÓriO 2

As exposições centrais da 
Trienal de Arquitetura 2016 
serão o ponto de partida 
para três conferências a 
17, 18 e 19 de novembro, 
representando um segundo 
momento alto do seu 
programa.
Realizadas em espaços de 
conferência contíguos às 
exposições na Fundação 
Calouste Gulbenkian, no 
Centro Cultural de Belém 
e no MAAT, trarão a palco 
arquitetos, investigado-
res e atores destacados 
do panorama internacio-
nal da arquitetura. Estas 
conversas irão aprofundar 
a reflexão sobre os temas 
abordados nas exposições, 
lançando novos olhares 
e questões e abrindo 
caminhos para o debate. 

mAiS iNfOrmAçõES Em

TriENALDELiSBOA.cOm/

THEfOrmOffOrm

viSiTA OriENTADA

Nos bolsos de... 
um arquiteto
6 OUT A 18 DEZ

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEriA piSO iNfEriOr –

EDifÍciO SEDE

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: ArQUi-
TETUrA cONTEmpOrâNEA, 
ESTALEirO, OBrA, fOrçA, 
mATEriAL, cOmUNicAçãO
prÉ-EScOLAr, 1º E 2º

cicLOS DO ENSiNO BÁSicO

Quantas vezes levamos as 
mãos aos bolsos e encon-
tramos pequenos objetos 
perdidos? Que coisas 
encontraríamos nos bolsos 
de um arquiteto? Quantas 
coisas nos poderiam contar 
esses pequenos objetos, 
essas memórias de bolso?
Desde o momento em que  
o arquiteto desenha os 
planos do novo edifício  
até ao momento em que a 
obra fica terminada, muitas 
fases acontecem. Conhece- 
-las todas? Como se usam 
os planos do arquiteto nos 
grandes estaleiros de obra? 
Quanto tempo demora a 
construção de um grande 
projeto? Que pessoas estão 
envolvidas na construção 
final da obra? Como se 
organizam? Será que a 
ideia se mantém sempre 
a mesma até ao momento 
final? Que decisões se vão 
tomando pelo caminho? 
E que materiais se 
experimentam?

Nesta visita, exploramos 
as memórias esquecidas 
nos bolsos de um colete de 
trabalho, como forma de 
melhor conhecer o universo 
dos arquitetos e o processo 
de construção de uma 
grande obra.
conceção e orientação:  
carlos carrilho, Joana 
Andrade, madalena marques,  

rita cortez pinto

viSiTA OriENTADA

A obra  
ou o campo  
de batalha  
da arquitetura
6 OUT A 18 DEZ

DiAS úTEiS, ExcETO 3ª

GALEriA piSO iNfEriOr –

EDifÍciO SEDE

10H10-17H30 / 60 A 90 miN

mÍN. 10 – mÁx. 25 / 1€

pALAvrAS-cHAvE: 
ArQUiTETUrA 
cONTEmpOrâNEA, 
ESTALEirO, OBrA, fOrçA, 
mATEriAL, cOmUNicAçãO

3º cicLO DO ENSiNO BÁSicO,

ENSiNO SEcUNDÁriO 

E prOfiSSiONAL, ENSiNO

SUpEriOr

Que combates trava a 
arquitetura no estaleiro? 
Que desafios coloca 
a construção e a obra 
aos planos iniciais? Que 
“batalhas” se travam em 
todas as grandes obras?
Os estaleiros de obra 
são espaços onde tudo 
acontece, onde a ideia 
se materializa em força, 
engenho, coreografia, expe-
rimentação e trabalho.

Ocupam centenas de traba-
lhadores utilizando maqui-
naria pesada, edificando 
estruturas, andaimes, 
grandes gruas, num 
movimento de crescimento 
em altura, barulhento, 
sujo, bem longe dos planos 
desenhados no ateliê. 
Estas grandes emprei-
tadas tornam-se muitas 
vezes acesos campos de 
discussão e debate quanto 
ao produto final, aos inves-
timentos feitos, às opções 
tomadas. Neste campo de 
batalha, os desenhos e as 
decisões do arquiteto são 
um instrumento poderoso 
para traçar rumos, negociar 
resultados e expectativas, 
manter padrões e prazos, 
conciliar equipas e práticas 
de trabalho.
Nesta visita, todas estas 
questões são abordadas 
de forma participativa, 
recorrendo a alguns 
exemplos históricos que 
permitem pensar e debater 
as mudanças da prática da 
arquitetura contemporâ-
nea e seus desafios atuais. 
Mãos à obra?
conceção e orientação:  
carlos carrilho, Joana 
Andrade, margarida carmona,  
rita cortez pinto
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SEmifiNAL: 22 ABr, 2017 

11H00 àS 18H00

AUDiTÓriO 3 –  

EDifÍciO SEDE

ENTrADA LivrE, SUJEiTA  

à LOTAçãO DA SALA

mASTErcLASS: 

29, 30 ABr, 2017

SALA 1 – EDifÍciO SEDE

fOrmADOr: mALcOLm LOvE

fiNAL: 14 mAi, 2017 

pAviLHãO DO cONHEcimENTO

O conhecimento e a 
reflexão sobre a ciência 
são fundamentais para o 
entendimento das muitas 
questões levantadas pelo 
avanço científico e tecno-
lógico e preparam-nos para 
uma atitude mais inter-
ventiva e crítica quando 
é necessário avaliar os 
impactos da ciência na 
sociedade. O FameLab 
pretende, precisamente, 
estimular a boa comunica-
ção de temas científicos, 
despertar a curiosidade 
dos públicos pelos temas 

FameLab
O mais popular 
concurso internacional 
de comunicação 
científica dirigido  
ao grande público.

TEmA: AS DOENçAS 

cArDiOvAScULArES

prAZO DE ENTrEGA DE 

cANDiDATUrAS: 9 JAN, 2017

wOrkSHOp: 11, 12 mAr, 2017 

EDifÍciO SEDE

fiNAL: 18 mAr, 2017

AUDiTÓriO 2 –  

EDifÍciO SEDE

ESpETÁcULO SOLiDÁriO 

mArATONA DA SAúDE:

DATA A ANUNciAr

Este concurso permitirá 
explorar temas, emoções 
e factos relacionados 
com a saúde e a ciência, 
despertando o interesse dos 
jovens participantes pelo 
conhecimento científico, 
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 
são desafiados a explorar as 
doenças cardiovasculares.

Ciência em cena
Concurso de ideias 
criativas sobre temas 
ligados à ciência e  
à saúde, dinamizado 
pela Associação 
Maratona da Saúde  
e pelo Descobrir.

As doenças 
cardiovasculares

O concurso está aberto  
aos alunos dos 9 , 10 ,  
11  e 12  anos e do ensino 
profissional que estejam 
inscritos em qualquer 
escola portuguesa, pública 
ou privada. Os seus profes-
sores, 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 demons-
tração 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. 

científicos e desenvolver as 
competências daqueles que 
já demonstram ter interesse 
e talento para comunicar 
ciência. 
Criado em 2005 pelo 
Cheltenham Science 
Festival, o FameLab ganhou 
expressão mundial com  
o apoio do British Council, 
que o expandiu a mais de 
25 países concorrentes,  
da Europa a Hong Kong. Em 
Portugal, o FameLab é orga-
nizado desde 2010 pela 
Ciência Viva e pelo British 
Council, a que se juntou, em 
2014, a Fundação Calouste 
Gulbenkian como entidade 
parceira.
O FameLab destina-se a 
qualquer pessoa com mais 
de 18 anos que trabalhe 
ou estude em ciência e 
tecnologia. Cada concor-
rente tem três minutos 
para demonstrar a sua 
capacidade de comunicar 
o tema científico da sua 
escolha, recorrendo apenas 
à palavra e ao gesto. 
Os candidatos selecionados 
na primeira fase realizam 
a sua apresentação na 
semifinal do concurso, 
perante o júri e o público.  
É a partir desta apresen-
tação pública que são 
apurados os dez finalistas. 
Segue-se uma formação 
intensiva (masterclass) 
com um especialista inter-
nacional, que prepara os 
dez candidatos para a final 
nacional. Nessa final, o 
júri terá a difícil tarefa de 
escolher o vencedor que 
representará Portugal na 
grande final internacional.
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Concertos  
comentados

 cONcErTOS  
 cOmENTADOS 

Senhoras e senhores, eis  
a Orquestra Gulbenkian! 
Pensados para estimular 
o interesse e o gosto pela 
música, os concertos 
escolares da Orquestra 
Gulbenkian são uma forma 
diferente e divertida de 
aprender. Com o recurso 
a um comentador e a 
exemplos musicais, 
pretende-se uma maior 
identificação do público 
com o repertório escolhido. 
Senhoras e senhores, 
abram alas para o maestro!

Romeu e Julieta
Sergei Prokofiev 
– Romeu e Julieta 
(excertos)
25 NOv / 6ª

GrANDE AUDiTÓriO –

EDifÍciO SEDE

11H00 / 60 miN / 7€

TODOS OS NÍvEiS

DE ENSiNO A pArTir

DO 1º cicLO DO ENSiNO

BÁSicO

Em 1935, Sergei Prokofiev 
inspirou-se na peça 
homónima de William 
Shakespeare para compor  
a partitura do bailado 
Romeu e Julieta, para 
o Teatro Kirov, de 
Leninegrado. 
Por razões artísticas e 
políticas, a estreia viria a ter 
lugar apenas em 1938, em 
Brno, na Checoslováquia.  
A sua apresentação 
no Teatro Bolshoi, em 
Moscovo, só ocorreria 
em 1940. Até então, a 
música do bailado foi dada 
a conhecer através de 
excertos, nomeadamente 
através de três suites 
orquestrais.
Orquestra Gulbenkian
maestro: Ernest  
martínez izquierdo

E a estrela  
é a Orquestra
Johann Sebastian 
Bach – Ária da 
Suite nº 3, em Ré 
maior, BWV 1068
Benjamin Britten – 
Guia da Orquestra 
para Jovens 
Wolfgang Amadeus 
Mozart – Sinfonia  
nº 40, em Sol 
menor, K. 550  
(1º andamento)
Maurice Ravel – 
Bolero
9, 10 fEv / 5ª, 6ª

GrANDE AUDiTÓriO –

EDifÍciO SEDE

11H00 / 60 miN / 7€

TODOS OS NÍvEiS

DE ENSiNO A pArTir

DO 1º cicLO DO ENSiNO

BÁSicO

Neste concerto, onde ponti-
ficam três dos mais reconhe-
cíveis momentos musicais  
da história da música, nomea- 
damente de Bach, Mozart 
e Ravel, a composição de 
Benjamin Britten introduz-
-nos de uma forma simples 
no universo tímbrico dos 
instrumentos musicais e das 
secções da orquestra, ao 
mesmo tempo que destaca 
as suas características e 
capacidades individuais.
Orquestra Gulbenkian
maestro: rui pinheiro
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O boi no 
telhado e outras 
modernices
Darius Milhaud –  
O Boi no Telhado, 
op. 58 
Erik Satie – Desfile
24 mAr / 6ª

GrANDE AUDiTÓriO –

EDifÍciO SEDE

11H00 / 60 miN / 7€

TODOS OS NÍvEiS

DE ENSiNO A pArTir

DO 1º cicLO DO ENSiNO

BÁSicO

A música para bailado 
inunda este programa, 
preenchido com duas 
obras escritas em Paris no 
início do século xx. Num 
rico ambiente de diálogo 
artístico e de cruzamento 
entre as artes, ambos os 
bailados resultam de uma 
visão estética surrealista a 
partir dos argumentos de 
Jean Cocteau.
Orquestra Gulbenkian
maestro: Nuno coelho Silva

As misteriosas 
montanhas 
chinesas
Guo Wenjing –  
The Rite of 
Mountains 
(Concerto para 
percussão  
e orquestra)
19 mAi / 6ª

GrANDE AUDiTÓriO –

EDifÍciO SEDE

11H00 / 60 miN / 7€

TODOS OS NÍvEiS

DE ENSiNO A pArTir

DO 1º cicLO DO ENSiNO

BÁSicO

Em The Rite of Mountains, 
o compositor chinês Guo 
Wenjing reflete sobre o 
terramoto que castigou 
a zona de Wenchuan em 
2008, explorando a relação 
entre a catástrofe natural e 
a vida humana. Esta emble-
mática peça será interpre-
tada por Li Biao, um dos 
mais talentosos e reputados 
percussionistas asiáticos 
da atualidade.
Orquestra Gulbenkian
maestrina: Joana carneiro
percussão: Li Biao

 prÉ-cONcErTOS 

Guia de audição 
– conhecer  
uma obra
SESSõES úNicAS

EDifÍciO SEDE

DUrAçãO cErcA 30 miN

ENTrADA LivrE (SUJEiTA

à DiSpONiBiLiDADE

DE LUGArES)

cOmENTADOrES A ANUNciAr

+ 16

Pequenas intervenções 
antes de alguns dos 
concertos, a título de apre-
sentação do repertório em 
programa, no sentido de o 
tornar mais acessível e de 
promover um aprofunda-
mento de conhecimentos.

Gustav Mahler 
– A Trompa 
Maravilhosa  
do Rapaz
30 SET / 6ª 20H00

Pedro Amaral 
– Deux portraits 
imaginaires
Dmitri 
Chostakovitch 
– Concerto para 
violoncelo e 
orquestra nº 1
28 OUT / 6ª 18H00

Claudio Monteverdi 
– Vespro della 
Beata Vergine
4 NOv / 6ª 18H00

Georg Friedrich  
Händel – Messias
8, 9 DEZ / 5ª, 6ª 18H00

Ernest Chausson  
– Poème de l’amour 
et de la mer
Alexander Scriabin  
– Le Poème  
de l’extase
13 JAN / 6ª 18H00

Johannes Brahms 
– Sinfonia nº 3
20 JAN / 6ª 18H00

Dmitri 
Chostakovitch  
– Sinfonia nº 5
17 fEv / 6ª 18H00

Georg Friedrich  
Händel – Acis  
e Galatea
24 fEv / 6ª 18H00

Histórias de 
colaboração 
entre artistas – 
os bailados e a 
lanterna mágica de 
Almada Negreiros
23 mAr / 6ª 20H00

AUDiTÓriO 3

Igor Stravinsky  
– Sinfonia em  
três andamentos
30 mAr / 5ª 20H00

Johannes Brahms 
– Concerto  
para piano e 
orquestra nº 2
31 mAr / 6ª 18H00

Wolfgang Amadeus 
Mozart – Requiem
11 ABr / 3ª 20H00

12 ABr / 4ª 18H00

Camille Saint-Saëns  
– Concerto para 
violoncelo e 
orquestra nº 1
21 ABr / 6ª 18H00

Ludwig van 
Beethoven  
– Sinfonia nº 9
28 ABr / 6ª 18H00

Richard Strauss  
– Morte e 
Transfiguração
5 mAi / 6ª 18H00

Guo Wenjing  
– The Rite  
of Mountains
19 mAi / 6ª 18H00

Edward Elgar  
– The Dream  
of Gerontius
26 mAi / 6ª 18H00
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 mATEriAS DiDÁTicOS 

Arte e 
matemática
128

Escrever  
sobre mim
128

Construção  
de narrativas
128

Livro de autor
129

Ilustração
129

Criar com o 
retroprojetor
129

Vamos som’ dar 
o que é som
130

O jazz e a 
improvisação
130

Descobrir 
o Jardim 
Gulbenkian
130

It Sketches
131

Cubo 
secundárias
131

 BLOGUE 

131

Professores

 cUrSOS 

Professor e 
artista: “práticas 
colaborativas  
em sala de aula”
124

Aula no jardim 
– ensinar a 
aprender com  
a natureza
124

Uso criativo  
do retroprojetor
125

Modernismo(s):  
a arte e os 
artistas
125

Speaking  
for science
125

 fÓrUNS DE pArTiLHA 

10×10
126

Descobrir  
a diferença
126

Encontro com 
professores
127



124 prOfESSOrES prOfESSOrES 125

wOrkSHOp

Uso criativo  
do retroprojetor
18, 25 mAr; 22 ABr / SÁB.

SALA 2 – EDifÍciO SEDE

10H00 àS 13H00;

14H30 àS 17H30

DUrAçãO 15H

(5 SESSõES DE 3 HOrAS)

mÍN. 15 – mÁx. 25 / 50€
prOfESSOrES DE TODOS

OS NÍvEiS DE ENSiNO E

OUTrOS AGENTES DE AçãO

EDUcATivA

Como utilizar materiais 
transparentes e objetos 
do quotidiano para criar 
imagens projetadas? Como 
conjugar as sombras de 
recortes com as nossas 
próprias sombras? Como 
fotografar e usar essas 
imagens? Como criar 
dinâmicas narrativas com  
o retroprojetor?
A formação dará a ver 
estratégias plásticas – ao 
alcance de todos – para 
criação e manipulação de 
objetos em retroprojetor. 
Escolha e manufatura de 
materiais, técnicas per-
formativas, interação da 
projeção com o corpo 
humano serão algumas das 
questões abordadas.
Os participantes partirão de 
uma história para criar uma 
narrativa que utilize de forma 
concreta estas linguagens.
conceção e orientação: 
António Jorge Gonçalves

Este workshop está em 
processo de creditação.

cUrSO TEÓricO-prÁTicO

Modernismo(s): 
a arte e os 
artistas 
A pArTir DA ExpOSiçãO 
ALmADA NEGrEirOS:  
UmA mANEirA DE  
SEr mODErNO

20 E 27 mAiO / SÁB.

SALA 2 – EDifÍciO SEDE

10H00 àS 13H00

DUrAçãO 12H

(2 SESSõES DE 6 HOrAS)

mÍN. 15 – mÁx. 25 / 50€
prOfESSOrES DE TODOS

OS NÍvEiS DE ENSiNO

A pArTir DO 2º cicLO

DO ENSiNO BÁSicO

A propósito da exposição 
Almada Negreiros: Uma 
maneira de ser moderno, 
este workshop procura  
fortalecer o vínculo com  
a criação moderna através 
de visitas ao museu e do 
diálogo e leitura indivi-
dual e coletiva das obras 
expostas. Realizado em 
quatro sessões, com con-
textualizações e material 
de apoio fornecido sobre 
as novas leituras do(s) 
modernismo(s), iremos 
desenvolver exercícios 
práticos e de reflexão em 
torno de itinerários e temas 
centrais do modernismo 
português e da obra de 
Almada Negreiros, como 

seja a ação e expressão 
modernizantes, o uso de 
diversas linguagens artís-
ticas e a visão integradora 
e transversal da interven-
ção artística na sociedade 
moderna, perspetivando  
a sua contemporaneidade  
e significado na atualidade. 
conceção e orientação:  
Sandra vieira Jürgens 
(historiadora e crítica  
de arte, investigadora  
iHA-fcSH, Universidade  
Nova de Lisboa)

Este curso está em processo  
de creditação.

wOrkSHOp DE cOmUNicAçãO 
Em ciêNciA

Speaking  
for science
28 ABr / 6ª

SALA 4 – EDifÍciO SEDE

10H00 àS 13H00 –

14H30 àS 17H30

DUrAçãO 6H

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 20€
prOfESSOrES, EDUcADOrES,

JOrNALiSTAS E OUTrOS

AGENTES DE cOmUNicAçãO

Em ciêNciA

Aproveitando a passagem 
por Lisboa do conceituado 
professor de comunicação 
de ciência Malcolm Love, 
este workshop de um dia 
intensivo abordará tópicos-
-chave para o desenvolvi-
mento das nossas capaci-
dades de comunicação em 
ciência:

 cUrSOS 

wOrkSHOp

Professor e 
artista: “práticas 
colaborativas  
em sala de aula”
14 E 21 JAN / SÁB.

SALA 2 – EDifÍciO SEDE

10H00 àS 13H00 –

14H30 àS 17H30

DUrAçãO 12H

(2 SESSõES DE 6H)

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 50€
prOfESSOrES DE TODOS

OS NÍvEiS DE ENSiNO

E OUTrOS AGENTES DE

AçãO EDUcATivA

O que pode guardar o 
espaço escolar e da sala de 
aula além do currículo? Do 
ponto de vista criativo, tudo. 
Vindo a ser experimentado 
por professores, artistas 
e alunos ao longo das 
quatro edições do projeto 
10 × 10, em várias escolas 
do país, este projeto peda-
gógico de valorização dos 
conteúdos curriculares do 
ensino secundário através 
das práticas artísticas tem 
implicado, por um lado, 
um trabalho de parceria 
entre artistas e professores 
de diversas disciplinas e, 
por outro, a participação 
dinâmica dos alunos.
Inserido no espírito do 
projeto 10 × 10, este 
workshop apresenta um 
conjunto de pedagogias 
criativas que constituem 
atualmente um repertório 
variado de estratégias, 
metodologias e ferramentas 
passíveis de apropriação e 

de aplicação em diferentes 
contextos educativos e em 
diferentes disciplinas, para 
que o ato de ensinar e de 
aprender constitua uma 
experiência motivadora  
e significante.
O jogo teatral, a voz, o corpo 
no espaço, a escrita auto-
biográfica, a observação,  
a escuta, o diálogo e o pen-
samento próprio são alguns 
dos tópicos que irão ser 
tratados nesta formação, 
que se pretende prática  
e reflexiva.
conceção e orientação:  
maria Gil, Sofia cabrita

Este workshop está em 
processo de creditação.

cUrSO TEÓricO-prÁTicO

Aula no jardim 
– ensinar a 
aprender com  
a natureza
25 fEv; 6, 7 mAi

SALA 2 – EDifÍciO SEDE

SÁB. 10H00 àS 13H00 –

14H30 àS 17H30

DOm. 10H00 àS 13H00

DUrAçãO 15H

mÍN. 10 – mÁx. 20 / 50€
prOfESSOrES DO 1º E 2º 

cicLOS DO ENSiNO BÁSicO

A familiaridade das 
crianças com o mundo 
natural é indispensável 
para uma aprendizagem 
pela experiência e com 
entusiasmo, trazendo 
benefícios a muitos 
níveis, do educacional 
ao bem-estar físico e 
emocional. 

Neste curso propõe-se a 
exploração de estratégias 
práticas para o ensino e a 
aprendizagem fora da sala 
de aula, em contacto com  
o exterior.
Tendo como ponto de 
partida alguns conteúdos 
curriculares do 1  e 2   
ciclos, leva-se a mate-
mática, o português e as 
ciências da natureza ao 
encontro da arte, numa 
exploração direta ao ar livre.
A natureza e os seus 
elementos tornam-se ferra-
menta e laboratório para  
a aquisição de conhecimen-
tos de uma forma lúdica, 
criativa e experimentalista.
As propostas deste curso 
inserem-se numa filosofia 
de aprendizagem em 
contacto com a natureza 
e o espaço exterior. 
Pretende-se estimular  
o desenvolvimento  
psicológico, social, inter-
pessoal e estético através 
do aguçar da curiosidade  
e o despertar dos sentidos.
conceção e orientação: 
catarina Dias pereira,  
Leonor pêgo, vanda vilela

Nota: Grande parte do curso 
decorre no Jardim Gulbenkian, 
independentemente das 
condições climatéricas. 
Os participantes devem 
trazer vestuário e calçado 
adequados.

Este curso está em processo  
de creditação.
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Encontro com 
professores
21 SET / 4ª

SALA 1 – EDifÍciO SEDE

9H00 àS 18H00

ENTrADA LivrE mEDiANTE

mArcAçãO prÉviA

Num registo informal  
de convívio e de partilha,  
o “Encontro com 
professores” pretende 
ser uma mais-valia para 
o desenho de programas 
complementares da relação 
escola/museu. 
O programa está estrutu-
rado por níveis de ensino  
e apoia-se em diferentes 
tipologias de atividades 
educativas, que, sob a 
forma de visitas-demons-
tração, abrangem áreas 
temáticas e espaços da 
Fundação distintos.

Programa  
de encontros
rEcEçãO DOS 
pArTicipANTES

09H00

SESSãO DE ABErTUrA

10H00; 14H00 

Pré-escolar
10H30 E àS 14H30

ErA UmA vEZ E DEpOiS  
LOGO vêS! (múSicA) 

11H15 E àS 15H15

NOS BOLSOS DE Um… 
ArTiSTA (cOLEçãO 
mODErNA) 

12H00 E àS 16H00

OBrAS DE ArTE cONTAm 
HiSTÓriAS (cOLEçãO  
DO fUNDADOr)

12H45 E àS 16H45

Um JArDim fEiTO  
DE múSicA (JArDim)

1º ciclo
10H30 E àS 14H30

NOS BOLSOS DE Um… 
cUrADOr (cOLEçãO 
mODErNA) 

11H15 E àS 15H15

O JArDim, DE OLHOS 
fEcHADOS (JArDim)

12H00 E àS 16H00

cOmpOSiTOr EU? (múSicA)

12H45 E àS 16H45

NOS BOLSOS DE Um… 
cOLEciONADOr (cOLEçãO 
DO fUNDADOr)

2º e 3º ciclos
10H30 E àS 14H30

wALDEN – NÓS E A NATUrEZA 
(JArDim) 

11H15 E àS 15H15

OLHAr, vEr E iNTErprETAr 
(cOLEçãO mODErNA)

12H00 E àS 16H00

OLHAr, vEr E iNTErprETAr 
(cOLEçãO DO fUNDADOr) 

12H45 E àS 16H45

EU, cOmpOSiTOr?!? 
(múSicA)

Secundário  
e profissional
10H30 E àS 14H30

O EDifÍciO GULBENkiAN  
E A ArQUiTETUrA mODErNA 
Em pOrTUGAL (JArDim)

11H15 E àS 15H15

mOmENTOS DE virAGEm –  
mOmENTOS DE mUDANçA 
(cOLEçãO DO fUNDADOr) 

12H00 E àS 16H00

mOmENTOS DE virAGEm –  
mOmENTOS DE mUDANçA 
(cOLEçãO mODErNA)

– O desafio de ter de falar 
em público
– A arte de contar histórias
– Desenvolver uma 
linguagem corporal eficaz
– O uso e o abuso dos audio-
visuais (PowerPoint, etc.)
– As melhores dicas dos 
melhores comunicadores
– Como dar uma entrevista 
à comunicação social
– Saber lidar com o 
chamado stage fright 
ou com a ansiedade do 
desempenho

A formação tem uma forte 
componente prática, com a 
realização de vários exercí-
cios e trabalhos de grupo.
conceção e orientação: 

malcolm Love

Este workshop é ministrado  
em língua inglesa.

 fÓrUNS DE pArTiLHA 

10×10
28 JAN / SÁB.

SALA 2 – EDifÍciO SEDE

10H00 àS 18H00

ENTrADA LivrE

Inscritas no projeto 10 × 10, 
as “aulas públicas” corres-
pondem a um momento de 
partilha de experiências 
pedagógicas desenvolvidas 
por artistas e professores  
de diferentes áreas, 
contando ainda com  
a participação dinâmica  
dos alunos.
Através da aplicação de 
ferramentas dinâmicas e de 
abordagens diferentes, que 
estabelecem conexões com 
o universo de referências 
dos alunos do ensino 
secundário, este projeto 
promove e estimula a 
reflexão entre professores 
e artistas, com o objetivo 
de pensar e potenciar os 
conteúdos curriculares. 
Nesta edição do 10 × 10 
participaram quatro  
escolas secundárias: 
Seomara da Costa Primo 
(Amadora), Cerco (Porto), 
Dr  Laura Ayres (Loulé)  
e Aquilino Ribeiro (Oeiras). 
Nas “vozes” dos participan-
tes centrais dos projetos 
realizados na 5  edição, 
serão apresentadas “quatro 
aulas”, com formatos dife-
renciados de acordo com 
a decisão de cada núcleo 
(professor/artista/turma).
As disciplinas em foco são a 
Biologia, a Educação Física, 
o Português, o Inglês e a 
História.

Descobrir  
a diferença
26 NOv / SÁB.

SALA 2 – EDifÍciO SEDE

10H30 àS 12H30 

GrATUiTO 

Fóruns de partilha em torno 
das ferramentas e ideias 
desenvolvidas pelos atores 
que todos os dias trabalham 
com as necessidades edu-
cativas especiais. Encontro 
de 90 minutos dirigido a 
professores, assistentes 
operacionais, terapeutas, 
mediadores culturais, edu-
cadores, pais e a todos os 
interessados no trabalho 
com este público.
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viDEOTUTOriAS E GUiõES

Livro de autor
EScriTA / LEiTUrA / 

NArrATivAS / iLUSTrAçãO
1º E 2º cicLOS

DO ENSiNO BÁSicO

O livro de autor, ou livro de 
artista, começou  
com William Blake, no 
século xVIII. Este foi o 
primeiro artista a pensar  
o livro como suporte  
para uma obra de arte. 
Desde então,  
e até aos nossos dias, 
muitos autores têm 
pensado esse objeto como 
meio para o seu trabalho, 
desafiando os conceitos 
de forma e conteúdo. Além 
de abordar a temática do 
livro de autor, este conjunto 
de vídeos aborda de forma 
muito prática diferen-
tes tipos de construção, 
ensinando a fazer um livro 
pop-up, um leporello, um 
livro instantâneo ou uma 
encadernação japonesa.
conceção e orientação:  
Ana João romana 
realização e produção:  
Tiago Augusto

viDEOTUTOriAS E GUiõES

Ilustração
EScriTA / LEiTUrA / 

NArrATivAS / iLUSTrAçãO
1º E 2º cicLOS

DO ENSiNO BÁSicO

Vamos fazer a ilustração 
de um livro de autor. Por 
onde se começa? Como 
fazer um storyboard? Que 
técnicas plásticas temos à 
nossa disposição? Como 
fazer a composição gráfica 
de um livro, a relação 
texto-imagem? 
Estas videotutorias convi-
dam-no a fazer uma viagem 
pelo processo criativo da 
ilustração para livros, com 
muitos exemplos práticos 
de utilização de diferentes 
técnicas e materiais.
conceção e orientação: 
margarida Botelho
realização e produção:  
Tiago Augusto

viDEOTUTOriAS E GUiõES

Criar com o 
retroprojetor
EScriTA / LEiTUrA / 

NArrATivAS / iLUSTrAçãO
TODOS OS NÍvEiS

DE ENSiNO

Como utilizar materiais 
transparentes e objetos 
do quotidiano para criar 
imagens projetadas? Como 
conjugar as sombras de 
recortes com as nossas 
próprias sombras? Como 
fotografar e usar essas 
imagens? Como criar 
dinâmicas teatrais com o 
retroprojetor? O artista 
visual António Jorge 
Gonçalves demonstra 
nestas videotutorias 
algumas das técnicas 
que tem usado nos seus 
espetáculos, e que estão 
ao alcance de todos e de 
várias disciplinas (como o 
Desenho, Educação Visual  
e Teatral).
conceção e orientação: 
António Jorge Gonçalves

realização e produção:  
kinéma – Associação 
cinematográfica

 mATEriAiS DiDÁTicOS 

O Descobrir tem disponí-
vel no seu site uma série 
de materiais de apoio 
(guiões, videotutorias, jogos 
e materiais interativos) 
ao trabalho do professor, 
dentro e fora da sala de 
aula. Neles, encontra 
pistas para renovar o 
repertório de técnicas e 
materiais, sugestões para 
explorar outras aborda-
gens a conteúdos de dis-
ciplinas nucleares, como o 
Português ou a Matemática, 
bem como contributos  
para enriquecer as  
atividades que realiza  
aqui na Fundação Calouste 
Gulbenkian.
Para saber mais, visite-nos 
em gulbenkian.pt/descobrir. 

viDEOTUTOriA E GUiãO

Arte e 
matemática
mATEmÁTicA / ArTE / 

GEOmETriA / fiLOSOfiA 
A pArTir DO 2º cicLO

DO ENSiNO BÁSicO

É um facto que podemos 
encontrar matemática 
em tudo – e a arte não é 
exceção. Esta videotutoria 
assume a forma de uma 
visita orientada a várias 
obras da Coleção Moderna 
do Museu Gulbenkian, para 
explorar uma viagem por 
entre dimensões, do plano 
ao espaço. Abordando 
conceitos matemáticos que 
fazem parte do currículo 

escolar a partir do 2  ciclo, 
esta videotutoria pretende 
proporcionar abordagens 
novas, explorando as 
dimensões poéticas dos 
cruzamentos disciplinares 
entre arte, matemática, 
geometria e filosofia. 
conceção e orientação: 
cecília costa

realização e produção:  
Tiago Augusto

viDEOTUTOriAS E GUiõES

Escrever  
sobre mim
EScriTA / LEiTUrA / 

NArrATivAS / iLUSTrAçãO
rEALiZAçãO E prODUçãO: 
vENDE-SE fiLmES
ENSiNO SEcUNDÁriO

Como pôr os alunos a 
escrever? Como pôr os 
alunos a escrever de uma 
forma que não seja penosa, 
dolorosa para eles e, por 
arrasto, para os professo-
res. Eis uma das razões que 
nos levaram a realizar estas 
videotutorias: partilhar 
estratégias e exercícios 
que permitam aos alunos 
escrever muito, não em 
dimensão, mas muitas, 
muitas, muitas vezes, até 
que esta atividade se trans-
forme numa rotina, até que 
a escrita deixe de ser um 
bicho, uma coisa muito 
assustadora, para ser algo 
que se sentem capazes de 
fazer, e de fazer bem.
conceção e orientação:  
maria Bárcia, maria Gil 

viDEOTUTOriAS E GUiõES

Construção  
de narrativas
EScriTA / LEiTUrA / 

NArrATivAS / iLUSTrAçãO
1º E 2º cicLOS

DO ENSiNO BÁSicO

Incentivar os alunos para 
a escrita nem sempre é 
tarefa fácil. É preciso muita 
energia para ultrapassar 
certos bloqueios, entre eles 
o medo da folha em branco. 
A partir destas videotuto-
rias poderá experimentar 
várias ferramentas e dis-
positivos para “massajar 
a criatividade” dos seus 
alunos, introduzindo no 
processo de escrita um 
caráter lúdico que pode 
facilitar a concretização 
dos objetivos. Descobrirá 
que podemos escrever a 
partir de palavras, de letras, 
de imagens, de sons, e 
que o treino é tão impor-
tante como em qualquer 
outra tarefa. Uma longa 
caminhada pelas possibili-
dades da escrita criativa!
conceção e orientação: 
catarina requeijo

realização e produção:  
Tiago Augusto
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ApLicAçãO pArA ipAD

It Sketches
DESENHO / ESBOçO / TrAçO
ENSiNO SEcUNDÁriO, 

prOfiSSiONAL E SUpEriOr

It Sketches é uma aplicação 
para exercício do olhar. 
Transforma olhar em ver 
através do exercício do 
desenho. É uma ferramenta 
para desenhar, desenhar 
e desenhar outra vez. 
O desafio é apanhar as 
formas, esboçar rapida-
mente a realidade visível 
com rigor de proporção e 
perspetiva. Sem detalhe 
de representação mas 
como exercício de esboço. 
Foi desenvolvida para ser 
usada por todos os que 
dizem que sabem desenhar 
e por aqueles que dizem 
que não sabem desenhar. 
O enfoque está no desenho 
como processo, como 
exercício. Treinar a síntese, 
treinar o olhar, aprender  
a desenhar à vista.
conceção: Simão costa, mário 
rainha campos, rui madeira  
© Gulbenkian Descobrir

parceria: câmara municipal  
de Almada / casa da cerca – 
centro de Arte contemporânea

Aplicação disponível  
para download e instalação  
na App Store.

 pENSAmENTO crÍTicO  
 E criATivO 

mANUAL pArA viSiTA 
SEm mONiTOr AO mUSEU 
cALOUSTE GULBENkiAN

Cubo 
secundárias
ENSiNO SEcUNDÁriO

O “Cubo secundárias” é 
um jogo de exploração, 
interpretação e desco-
berta da Coleção do 
Fundador, pensado para ser 
conduzido autonomamente 
pelo professor, num registo 
original e dinâmico. 
O jogo estimula a obser-
vação atenta de 36 
objetos, levando os alunos 
a encontrar relações 
temáticas inesperadas entre 
peças muito diferentes, 
reveladoras da diversidade 
e do caráter da Coleção. 
O processo pressupõe a 
partilha de experiências e o 
debate em torno das obras 
de arte e das suas múltiplas 
narrativas. 
Para uma fruição mais 
completa deste jogo, e 
visando uma experiência 
preparatória do que será 
vivenciado, o professor 
pode encontrar no site 
do Descobrir o manual de 
utilização, o qual disponibi-
liza algumas sugestões de 
atividades para desenvolvi-
mento em contexto de sala 
de aula (depois da visita),  
e que incidem sobre dife-
rentes áreas disciplinares.
mais detalhes sobre a visita 
na página 73.

 BLOGUE 

Criado a pensar, em 
primeiro lugar, nos 
professores, mas também 
nos alunos, aqui encontrará 
novidades sobre os nossos 
projetos e os projetos 
dos nossos parceiros. 
Neste espaço de partilha, 
convidamo-lo a pôr-se em 
contacto direto connosco, 
apresentando sugestões 
e comentando as suas 
experiências. Saiba mais 
em gulbenkian.pt/descobrir  
e ajude-nos a multiplicar  
a cultura.

LivrO iNTErATivO

Vamos som’ dar 
o que é o som
SOm / múSicA / riTmO / 

iNSTrUmENTOS
2º cicLO DO ENSiNO

BÁSicO

Dentro ou fora... mas... 
podemos ver e tocar  
no som? 
O som é a propagação  
de uma frente de 
compressão mecânica  
ou onda mecânica.
Esta onda propaga-se 
de forma circuncêntrica, 
apenas em meios materiais 
que têm massa e elastici-
dade, como os sólidos,  
os líquidos ou os gasosos.  
O Armando Som, a perso-
nagem principal deste livro 
interativo, vai ajudar-nos  
a compreender o som e  
as suas particularidades.
conceção e orientação:  
Simão costa

viDEOTUTOriAS

O jazz e a 
improvisação
SOm / múSicA / riTmO / 

iNSTrUmENTOS
A pArTir DO 1º cicLO 

DO ENSiNO BÁSicO

Tendo nascido nos 
Estados Unidos da 
América no princípio do 
século passado, o jazz 
é um estilo de música 
cheio de variantes, hoje 
propagado por todo o 
mundo. Para dar conta de 
algumas características 
fundamentais do jazz, 
f izemos pequenos vídeos 
dedicados a cada um dos 
instrumentos nucleares  
de uma banda jazz –  
o trompete, o saxofone,  
o piano, a bateria  
e o contrabaixo –, bem 
como um vídeo sobre 
a forma como estes 
instrumentos conversam 
uns com os outros, desde 
o lançamento dos temas 
até às estruturas rítmicas 
e ao papel fundamental da 
improvisação. Pela voz de 
Gonçalo Marques, estas 
videotutorias podem servir 
de apoio a uma aula de 
Educação Musical. 
conceção e orientação: 
Gonçalo marques 
realização e produção:  
márcia Lessa

LivrO DiGiTAL pArA 
viSiTA SEm mONiTOr  
AO JArDim GULBENkiAN

Descobrir 
o Jardim 
Gulbenkian
JArDim / NATUrEZA / 

BiODivErSiDADE
1º, 2º E 3º cicLOS 

DO ENSiNO BÁSicO

Neste livro encontra  
ideias e atividades para 
conhecer e explorar  
o Jardim Gulbenkian.  
O formato é self-service. 
É só ler, imprimir e 
experimentar. O material 
didático foi concebido a 
pensar nos professores do 
ensino básico que podem 
visitar o Jardim Gulbenkian  
com os seus alunos 
dispensando o recurso  
a um monitor.  
O professor, antes de nos 
visitar, pode usar este 
material na sala de aula  
e explorá-lo com os alunos. 
Ao longo deste livro digital 
encontra curiosidades, 
dicas, links e propostas  
de atividades, que pode 
depois explorar na página.
conceção: Leonor pêgo, paula 
côrte-real, vanda vilela 
(verificar na página 135 das 
reservas e informações úteis 
como marcar uma visita sem 
monitor)



“Se fosse ensinar a uma criança a 
beleza da música não começaria 
com partituras, notas e pautas.

Ouviríamos juntos as melodias mais 
gostosas e lhe contaria sobre os 

instrumentos que fazem a música.
Aí, encantada com a beleza da música, 

ela mesma me pediria que lhe ensinasse 
o mistério daquelas bolinhas pretas 

escritas sobre cinco linhas.
Porque as bolinhas pretas e as cinco 
linhas são apenas ferramentas para 

a produção da beleza musical. 
A experiência da beleza tem de vir antes.”rUBEN ALvES
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 viSiTAS OriENTADAS 

Partindo do património  
da Fundação, estas visitas 
procuram estimular os 
sentidos, sobretudo o ver e 
o ouvir, estabelecendo uma 
atmosfera de diálogo com 
os grupos participantes e 
utilizando materiais de 
exploração para promove-
rem uma análise vivenciada  
das obras, das situações  
e dos espaços envolventes. 
Abordam conceitos-chave 
que permitem contextuali-
zar, descodificar, interpre-
tar e relacionar os 
elementos em análise.

 viSiTAS-JOGO 

Visitas em forma de jogo, 
dirigidas a um público mais 
jovem, onde o diálogo 
orientado e o recurso a 
materiais de apoio, únicos  
e extremamente apelativos, 
reforçam um processo  
de descoberta e aprendiza-
gem lúdica através do 
contacto direto com o 
património da Fundação.

 viSiTAS mUSicAiS 

Sob a orientação de forma-
dores especializados, 
trabalham-se conceitos 
musicais adaptados à idade 
e formação do grupo, 
visando fornecer pistas 
para estimular o diálogo, a 
aprendizagem e a partilha 
de experiências, com  
o objetivo de potenciar a 
fruição dos objetos artísti-
cos e promover a experiên-
cia musical, por exemplo  
do Coro e da Orquestra 
Gulbenkian. Nestas ativida-
des o grupo é convidado  
a ter uma atitude não de 
espectador, mas de 

“fazedor”, de criador, 
potenciando-se a audição 
ativa e critica, o envolvi-
mento de todo o grupo 
enquanto entidade 
orgânica, o envolvimento  
e capacitação dos profes-
sores que o acompanham, 
fornecendo-lhes pistas 
para poderem continuar  
a trabalhar em ambiente  
de sala de aula.

 OficiNAS 

Atividades centradas no 
fazer, tendo como traço 
característico a interdisci-
plinaridade e a interativi-
dade. Propõem-se ideias, 
materiais e ferramentas 
para explorar ações 
criativas, que os partici-
pantes têm a oportunidade 
de desenvolver individual 
ou coletivamente, utili-
zando diferentes expres-
sões artísticas: dramática, 
corporal, audiovisual, 
escrita, plástica e musical. 
Estão sempre associadas 
ao património da Fundação, 
incluindo a multiplicidade 
de plantas e outros seres 
vivos que habitam o seu 
jardim.

 viSiTAS / viSiTAS-  
 -OficiNA pArA  
 NEcESSiDADES  
 EDUcATivAS ESpEciAiS 

Partindo dos diferentes 
acervos da Fundação 
Calouste Gulbenkian, estas 
visitas procuram, de uma 
forma transversal, cruzar 
atividades que vão ao 
encontro do público com 
necessidades educativas 
especiais. As propostas 
apresentadas podem ser 
tocadas, cheiradas, 

ouvidas, ou somente obser-
vadas; são adaptadas de 
acordo com as característi-
cas específicas do público 
visitante e são adequadas 
tanto para grupos de 
ensino especial como para 
turmas mistas, no âmbito 
do ensino integrado.

 cONcErTOS  
 cOmENTADOS 

Concertos concebidos  
com o intuito de estimular  
o interesse e o gosto pela 
música, recorrendo a 
estratégias de aproxima-
ção /identif icação do 
público com o repertório 
escolhido, designadamente 
através de comentários,  
da execução de exemplos 
musicais ou da participa-
ção ativa do público. 

 prÉ-cONcErTOS 

Pequenas intervenções 
antes de alguns dos 
concertos, a título de apre-
sentação do repertório em 
programa, no sentido de  
o tornar mais acessível e 
promover o aprofundar de 
conhecimentos. A escolha 
do lugar para a sua realiza-
ção, o Foyer da Zona de 
Congressos, tem como 
objetivo a dinamização do 
espaço circundante à sala 
onde decorre o concerto,  
e queremos que acrescente 
alguma simbologia celebra-
tiva ao momento.

 cUrSOS 

Os cursos têm formatos, 
horários e durações 
variados, de forma a 
servirem diferentes tipos 
de interesses, objetivos e 
disponibilidades. Incluem 
desde cursos teóricos ao 
f inal do dia, dirigidos a 
todos os interessados, a 
cursos intensivos de f im de 
semana, com uma compo-
nente teórico-prática, para 
agentes de ação educativa, 
passando por formações 
específicas para guias e 
intérpretes, e por cursos de 
caráter puramente oficinal 
de técnicas artísticas. 
Estão agrupados, de 
acordo com a sua natureza, 
em Cursos Práticos, Cursos 
Teóricos e Cursos de 
Formação Pedagógica,  
e muitos deles possibilitam 
a creditação de professores.

 viDEOTUTOriAS 

As videotutorias, conforme 
o nome indica, consistem 
em filmes de cariz didático, 
apresentados por um tutor, 
normalmente um artista.

 GUiõES 

Documentos onde se 
especifica a estrutura de 
uma atividade educativa, 
incluindo informação sobre 
os objetivos, as estratégias 
e as ferramentas utilizadas.

 fÓrUNS  
 DE pArTiLHA 

Eventos de formatos  
diversif icados em que  
se procura refletir com o 
contributo de todos, orien-
tadores e participantes, 
sobre questões nucleares 
das práticas educativas.

Glossário Reservas e 
informações úteis
 viSiTAS E OficiNAS 

Marcação prévia:
217 823 800
descobrirmarcacoes@
gulbenkian.pt

Para contactos por e-mail, 
solicita-se aos interessados 
que forneçam informações 
o mais completas possível, 
com indicação do nome da 
escola e do responsável 
pela marcação e dos 
respetivos contactos,  
bem como da designação 
da atividade e do nível  
de ensino.

Todas as marcações 
exigem confirmação pelo 
Descobrir e pela escola  
ou grupo.

É necessário apresentar  
a f icha de confirmação 
para levantar os bilhetes.

 viSiTAS SEm  
 mONiTOr 

Pede-se a todas as 
escolas e grupos orga-
nizados que desejem 
visitar o Museu Calouste 
Gulbenkian sem recurso 
aos nossos educadores 
que façam a marcação 
prévia junto do Programa 
Descobrir. As visitas 
livres requerem bilhete de 
entrada no Museu Calouste 
Gulbenkian e só é auto-
rizada a entrada de uma 
turma (média de 20 alunos) 
de cada vez. Poderemos 
assim melhorar a nossa 
organização, evitando a 
sobreposição de grupos e 
a concentração excessiva 
de pessoas, o que muito 
beneficiará a qualidade das 
visitas. Neste sentido,  
e à semelhança do que 
acontece para as visitas 

orientadas, a marcação 
prévia é obrigatória e 
deverá ser feita através  
do telefone 217 823 800 
ou pelo e-mail  
descobrirmarcacoes@ 
gulbenkian.pt, f icando 
sujeita a confirmação. 

 cUrSOS 

Em geral, não requerem 
marcação prévia, exceto no 
caso em que se pretenda 
a creditação. Os bilhetes 
podem ser comprados por 
telefone, pela Internet ou 
diretamente na bilheteira 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian. 

 cONcErTOS 

A marcação prévia não  
é obrigatória, embora seja 
possível reservar bilhetes 
através dos contactos do 
Descobrir. É obrigatório o 
levantamento dos bilhetes 
até 15 dias antes do 
concerto; após essa data, 
as reservas serão automa-
ticamente canceladas.

Os bilhetes podem ser 
comprados por telefone, 
pela Internet ou diretamente 
na bilheteira da Fundação 
Calouste Gulbenkian. 

 OBSErvAçõES 

É de grande utilidade que 
no momento da compra 
dos bilhetes para 
concertos e cursos sejam 
fornecidos os contactos 
essenciais: nome, idade, 
telefone e e-mail.

O atraso da escola pode 
pôr em causa a realização 
da atividade.

Agradecemos que a escola 
nos informe sempre que  
o número de alunos for 
alterado relativamente  
aos dados da marcação. 

As desistências devem  
ser comunicadas com  
a máxima antecedência,  
até 20 dias antes da data 
da atividade. Quando feitas 
no próprio dia, obrigam  
o grupo ao pagamento  
do valor mínimo de 10 
euros. O mesmo se aplica 
às faltas de comparência.

 rEGiSTO  
 DE imAGENS 

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

A programação está sujeita 
a alterações

 BiLHETES 

Os preços estão indicados 
junto de cada atividade.

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

Os descontos não são 
acumuláveis.

 iNÍciO DAS mArcAçõES 

12 de setembro de 2016

 ATENDimENTO  
 DEScOBrir 

Dias úteis (exceto 3 )  
das 10h00 às 12h00  
e das 15h00 às 17h00, 
através do telefone  
217 823 800, ou do site  
gulbenkian.pt/descobrir
(a partir de 12 de setembro)

 mUSEU cALOUSTE  
 GULBENkiAN 

Seg. a dom., das 10h00  
às 18h00 (encerra às 
terças 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 e uma hora antes  
do início dos espetáculos
217 823 700
bilheteira@gulbenkian.pt

 AcESSOS 

Metro: São Sebastião 
(Linha Azul e Linha 
Vermelha) | Praça de 
Espanha (Linha Azul)
Autocarros: 716, 756,  
718, 726, 742, 746
Estacionamento:  
Parque Berna 
(subterrâneo);  
Parque Valbom 
(subterrâneo); Parque 
Praça de Espanha (exterior, 
junto ao restaurante  
La Gondola);  
o parque da Fundação 
Calouste Gulbenkian está 
aberto ao público nos dias 
dos concertos e dos 
cursos.
GPS: 38.737541, -9.154649 

 mOrADAS 

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

Edifício Coleção Moderna
Rua Dr. Nicolau  
de Bettencourt 
1050-078 Lisboa
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Edifício Sede
AUDiTÓriOS, LivrAriA, 
cAfETAriA, BiLHETEirA, wc

Coleção  
do Fundador
cAfETAriA, BiLHETEirA, wc

Coleção  
Moderna
cAfETAriA, BiLHETEirA, wc

Centro 
Interpretativo  
Gonçalo  
Ribeiro Telles
cAfETAriA, wc

Anfiteatro  
ao Ar Livre

Gulbenkian 
Descobrir
DirEçãO

mAriA DE ASSiS 
SwiNNErTON

cOmUNicAçãO

ANA mAriA LOpES
JOANA GriLO

prODUçãO

iSABEL GOUvEiA
mAriANA OLivEirA

rELAçõES púBLicAS

LUÍSA mONTEirO
JOANA mAriA 
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)
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