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BAIRRO DOS MUSEUS

O Bairro dos Museus é um conceito inovador de cultura 
em Cascais. Num perímetro definido geograficamente, 
o Bairro dos Museus integra diversos equipamentos culturais 
que mantêm a sua identidade e representam a memória, 
a tradição e o património. Estes espaços evoluem e respondem 
com inovação e criatividade às expectativas de quem vive 
em Cascais e de quem visita este concelho, para que ninguém 
fique indiferente à sua dinâmica. 
Num concerto, numa exposição ou simplesmente num passeio 
são oferecidas diferentes oportunidades de fruição de cultura. 
Nesta área privilegiada pela natureza, o Bairro dos Museus 
é um destino com uma oferta diversificada que alimenta a paixão 
pela arte e o prazer pela vida. Dezanove lugares ligados à cultura 
proporcionam surpreendentes experiências em Cascais.
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BAIRRO DOS MUSEUS

O Bairro dos Museus é um conceito inovador de cultura 
em Cascais. Num perímetro definido geograficamente, 
o Bairro dos Museus integra diversos equipamentos culturais 
que mantêm a sua identidade e representam a memória, 
a tradição e o património. Estes espaços evoluem e respondem 
com inovação e criatividade às expectativas de quem vive 
em Cascais e de quem visita este concelho, para que ninguém 
fique indiferente à sua dinâmica. 
Num concerto, numa exposição ou simplesmente num passeio 
são oferecidas diferentes oportunidades de fruição de cultura. 
Nesta área privilegiada pela natureza, o Bairro dos Museus 
é um destino com uma oferta diversificada que alimenta a paixão 
pela arte e o prazer pela vida. Dezanove lugares ligados à cultura 
proporcionam surpreendentes experiências em Cascais.
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ENVOLVE-TE

O ENVOLVE-TE Programa Cultural e Educativo do Bairro dos Museus 
surge como contributo para o alargamento do território 
da ação educativa em contexto não formal, através do diálogo 
e da partilha de experiências de todos e para todos.
O objetivo do Bairro dos Museus é a interação com diversas 
comunidades – escolares e institucionais, familiares, entre 
outras – promovendo o enriquecimento de todos, construindo 
e proporcionando espaços de aprendizagem e produção criativa. 
Surge igualmente da intenção de tornar visível a dimensão cultural 
do espaço educativo e a dimensão educativa do espaço cultural.
Em contexto de Museu ou através dos Espaços Verdes do Bairro, 
o programa promove o encontro e o diálogo entre públicos, 
artistas e mediadores culturais, procurando envolver e transformar 
questões no âmbito da educação, cultura, arte contemporânea, 
património, paisagem/ambiente e ciência/investigação.

A Equipa do Serviço Cultural e Educativo do Bairro dos Museus’ 2019

FRUIÇÃO
RESPEITO 
BEM-ESTAR
CRIATIVIDADE
SOLIDARIEDADE
DIVERTIMENTO 
INOVAÇÃO 
INCLUSÃO 
PARTILHA
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CASA DAS HISTÓRIAS PAULA REGO

VISITAS ATELIÊ
3ª a 6ª feira 
10h-16h | 90min. | mín.6-máx.15pax

Mundo expectante
3 aos 9 anos    
O que nos prende ao chão? Qual 
a sensação de mergulhar no mar 
ou voar no céu? Como é que o nosso 
corpo vê as diferentes personagens 
nesses movimentos e sensações? Através 
da linha, forte e clara, e da mancha 
misteriosa, os participantes vão envolver-se 
com a obra de Paula Rego e fazer 
reaparecer novas figuras e situações.
Até 17 novembro

Contra o verso
Todos (+10)
Nesta visita, desmontam-se as diferentes 
técnicas de gravura utilizadas por 
Paula Rego nas obras em exposição, 
em particular os processos da água-forte 
e água-tinta. A Oficina de Gravura 
é igualmente visitada enquanto 
instrumento pedagógico. 
Até 17 novembro

VISITA ORIENTADA

Novas figurações
3ª a 6ª feira | Todos (+15) | 10h-16h | 90min. 
mín.6-máx.20pax
Ao longo do seu percurso artístico, 
Paula Rego tem pontuado a sua obra 
de uma forma interventiva a nível social 
e político em sintonia com 
o seu imaginário.
É na relação desta dicotomia 
realidade-fantasia que a artista constrói, 
através da gravura, obras que vivem 
do domínio da técnica e dos elementos 
simbólicos.
Até 17 novembro

PERCURSOS PARA A INCLUSÃO

Visitas à medida
3ª a 6ª feira | Todos (+12) | 10h-16h | 90min.  
mín.6-máx.20pax
Entre a observação e a experimentação, 
os participantes conhecem o processo 
artístico desenvolvido por Paula Rego. 
A metodologia a adotar implica a vivência 
prática e sensorial dos temas em função 
das características do grupo.
Até 17 novembro

CENTRO CULTURAL DE CASCAIS

VISITAS ATELIÊ
3ª a 6ª feira 
Todos (+3) | 10h-16h | 90min. | mín.6-máx.15pax

Uma coleção de técnicas: máscara
A partir da exposição permanente da Coleção da Fundação D. Luís I, 
aos participantes vão explorar o positivo e o negativo da “máscara”, 
tanto conceptualmente como tecnicamente, através do uso do stencil, da 
obstrução e da sobreposição em dinâmicas adequadas a cada faixa etária.

Voo criativo
Rosa Rubio pegou em sete motes e pintou, moldou, filmou… Um círculo 
de materiais convida ao voo artístico por entre as imagens e os conceitos 
que inspiraram a artista.
24 setembro a 23 novembro

VISITAS ORIENTADAS
3ª a 6ª feira 
10h-17h | 60min. | mín.6-máx.20pax

Visões e Visuais
Todos (+3)
Entre as décadas de 60 e 80, Antonio Lopez ilustrou de forma visionária 
a moda nova-iorquina e parisiense através de desenhos, colagens e 
fotografias. A abundância de movimento e expressão, que fez sobressair 
a obra do artista, é o fio condutor destas visitas adaptadas a cada faixa etária.
Até 12 outubro

Cor e grafia 
Todos (+3) 
Na pintura de Cristina Troufa, as cores tendem a acumular-se nas curvas 
e contracurvas do corpo e a escorregar nas zonas mais amplas. Nesta 
visita, sinais sonoros ritmados põem o corpo a mexer-se no espaço 
e as cores a agitarem-se no papel, como numa coreografia. Trata-se 
da experimentação do desenho, replicando o modelo da artista. 
Até 14 setembro

Voar em círculos 
3 aos 12 anos
No universo artístico de Rosa Rubio há elementos que nos mantêm 
presos ao chão, e outros que nos ajudam a subir. Nesta visita, há um jogo 
que resulta em desenhos e exploração visual. 

Nem tanto ao mar, nem tanto ao sol 
Todos (+12)
Ícaro voou demasiado perto do sol, mas também poderia ter planado 
perto do mar. A meio caminho entre os dois, as ideias sobre os pecados, 
as virtudes e o sagrado levantam voo. Talvez nunca cheguem a pousar, 
a não ser numa folha de papel através do desenho.
24 setembro a 23 novembro



98

FAROL-MUSEU DE SANTA MARTA

VISITA JOGO

3m de sol e 4 kg de vento
3ª a 6ª feira | 6 aos 10 anos | 10h e 14h | 60min. | mín.6-máx.20pax
O Farol-Museu de Santa Marta guarda uma coleção preciosa de aparelhos 
de medição, usados pelos antigos faroleiros para medir o estado 
do tempo. Os participantes vão medir a temperatura e saber como 
a meteorologia influencia as alterações no mar, com réplicas 
de materiais que remontam ao século XIX.

FORTE DE SÃO JORGE DE OITAVOS

VISITA ATELIÊ

Sopa da Pedra do Forte
3ª a 6ª feira | Todos (+5) | 10h30 e 14h30 | 90min. | mín.10-máx.25pax
Aconteceu um dia no Forte: Os soldados fizeram a sopa com a ajuda 
de uma pedra mágica. Com o envolvimento de todos, recontamos 
a lenda portuguesa A Sopa de Pedra e terminamos a visita com um ateliê 
de pintura de uma “pedra mágica”. 

VISITAS ORIENTADAS
3ª a 6ª feira  
Todos (+5) | 10h30 e 14h30 | 60min. | mín.10-máx.25pax

O Baú do Soldado 
Como viviam os soldados do Forte no séc. XVIII? Como ocupavam 
o tempo? Que tipos de trabalhos faziam? O que vestiam? O que comiam?
O soldado Tadeu Estêvão vai contar a sua história e desvendar alguns 
dos seus segredos guardados no baú. 

Canhões, canhões, canhões
Os canhões são sempre um fascínio para os mais novos … e não só! 
Com o apoio de uma réplica de um canhão em miniatura e as respetivas 
peças, vamos aprender como era disparado um canhão no século XVIII 
e brincar ao jogo de APONTAR-DISPARO. Com “balas”, tentamos afundar 
os barcos piratas sem atingir os navios da nossa costa!  
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TEATRO

Os Sapatos do Conde
3ª a 6ª feira | 3 aos 12 anos | 10h30 e 14h30  
90min. | mín.10-máx.60pax
Neste teatro de fantoches os sapatos 
do Conde Manuel de Castro Guimarães 
transportam-nos para episódios 
e memórias do seu quotidiano, relatos 
de viagens e curiosidades sobre esta figura 
benemérita, que doou o seu palácio 
para que nele fosse criado um museu.

VISITAS ORIENTADAS
3ª a 6ª feira
10h e 14h | 60min. | mín.10-máx.25pax

Emoções à flor da pele
4 aos 12 anos
As obras do museu guiam-nos para 
identificar sentimentos, criar um diário 
de emoções, recorrendo à mímica para 
expressar algumas delas.

Museu Condes de Castro 
Guimarães 
Todos (+6)
O mais antigo museu de Cascais revela 
o seu acervo. Em destaque a crónica 
de D. Afonso Henriques, da autoria 
de Duarte Galvão, bem como obras de 
Columbano Bordalo Pinheiro, João Vaz, 
Sousa Pinto ou Carlos Bonvalot.

Património ou Patrimónios?
8 aos 15 anos
A diversidade de Património (cultural, 
natural e imaterial) numa perspetiva 
global e multicultural, onde se cruzam 
conhecimentos e ideias para criar registos 
visuais dos diversos tipos de património, 
presentes no Museu Condes de Castro 
Guimarães.

VISITA ENCENADA

Pela mão da Condessa
3ª a 6ª feira | 4 aos 9 anos | 10h30 e 14h30 
45min. | mín.10-máx.25pax
A Condessa guia-nos numa visita lúdica 
pelo museu a evocar memórias guardadas 
na caixinha dos afetos relacionados 
com música, viagens, família e amigos.

VISITAS JOGO
3ª a 6ª feira
10h e 14h | 90min. | mín.10-máx.25pax

1, 2, 3… Um objeto de cada vez!
Todos (+3)
Uma caixa cheia de objetos com histórias 
é o ponto de partida desta visita-jogo. 
Convidamos-vos para uma viagem no 
tempo e no espaço, através das coleções 
do museu.

Saltando de pintura em pintura
5 aos 12 anos
Vem conhecer a coleção de pintura 
do museu: retratos, emoções e paisagens. 
Inspirados por esta atividade, propomos 
um olhar e uma perícia para desenhar 
um novo retrato.

Móveis a dar com o pau!
6 aos 12 anos
Os móveis também têm cachaço, 
cintura, pernas e pés?! Usam avental?! 
Esta visita-jogo dá a conhecer a coleção 
de mobiliário do museu, com um olhar 
e uma perícia que descobre madeiras, 
encaixes e outras curiosidades.

MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES

VISITAS ATELIÊ
3ª a 6ª feira
10h e 14h | 60min. | mín.10-máx.25pax

A Colcha de Retalhos da Condessa
6 aos 12 anos
O têxtil era uma forma de transmitir histórias. A Colcha de Retalhos 
da Condessa é um álbum de memórias da sua família e do valor afetivo 
que esta transporta de geração em geração. Os participantes recebem 
um retalho de pano para, no final, todos os retalhos serem ligados 
dando origem a uma colcha coletiva, que pode ser levada para casa.  

A Natureza na Porcelana Chinesa
Seniores | 10h e 14h | mín.6-máx.16pax
Viajamos até à China e, depois de algumas voltas, trazemos experiências 
e panos fascinantes… A cada participante é disponibilizado um saco 
de pano-cru para o momento do ateliê.
Esta atividade é composta por duas sessões de trabalho.
1 Sessão com duração de 3h30min.  
2 Sessões com duração de 1h45min. + 1h45min.

O azulejo mora ao lado
Todos (+6)
No museu e sua envolvência podemos encontrar inúmeros azulejos 
a partir dos quais descobrimos muitas histórias e memórias preservadas 
no tempo. Além da visita, os participantes podem pintar o seu próprio 
azulejo e surpreender-se com o resultado final.

Olhar os Novos Mundos
7 aos 17 anos
Uma visita repleta de objetos e histórias, algumas bizarras, que nos 
ligam ao mundo e uns aos outros. No regresso recolhe-se uma caricatura 
fascinante ou constrói-se uma câmara escura artesanal, conforme 
a preferência dos participantes.
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MUSEU DO MAR REI D. CARLOS

VISITAS ORIENTADA
3ª a 6ª feira
Todos (+3) | 10h e 14h | 60min. 
mín.10-máx.25pax

Uma aventura no fundo do mar 
Mergulhamos na exposição Oceano Aberto 
para ir ao encontro de maravilhosas 
criaturas marinhas. Zarpamos, de seguida, 
numa viagem imaginária na companhia 
de pescadores, piratas e cientistas. 

À descoberta das exposições 
e coleções do Museu
Um convite ao conhecimento e usufruto 
do património natural e cultural 
de Cascais, através das diferentes 
exposições patentes no museu.

TEATROS
3ª a 6ª feira
3 aos 10 anos | 10h e 14h | 60min. 
mín.10-máx.25pax

A cama de plástico
Era uma vez um Cavalo-Marinho que 
nasceu, numa gruta, rodeado por plástico.
De dia para dia adoecia sem perceber 
o porquê, até que o Rei D. Carlos, nas suas 
investigações oceanográficas, o encontrou 
neste apuro. Uma história que fala 
sobre a poluição do mar e sensibiliza 
para a sua prevenção. 

Nem tudo o que vem à rede é peixe
Numa peça de teatro de luz negra, 
abordamos a questão da poluição 
dos mares através de algumas espécies 
animais e personagens históricas 
relacionadas com o museu.
No final visitamos as exposições Oceano 
Aberto e Gentes do Mar de Cascais, para 
que sejam identificados algumas dessas 
personagens do teatro. 

ATELIÊ

Stop! 
O mar não é um caixote do Lixo
3ª a 6ª feira | 3 aos 15 anos | 10h e 14h  
90min. | mín.6-máx.20pax
Vamos ser biólogos por um dia? Depois 
de uma ida “à pesca” descobre-se, num 
laboratório improvisado, o que esse 
animal marinho andou a comer. Vamos 
saber com muita imaginação o que está 
na sua barriga, certos de que surpresas 
não vão faltar! 

PARQUES E JARDINS

VISITAS ATELIÊ
3ª e 4ª feira
Todos (+3) | 10h30 e 14h30 | 90min.
mín.10-máx.25pax

Arte e Paisagem  
As obras de Alberto Carneiro, Bordalo II 
e Marta Wengorovius habitam os espaços 
verdes do Bairro dos Museus. São trabalhos 
que nos falam do planeta Terra, do nosso 
corpo e do corpo das árvores enquanto 
“casas”. Fazem-nos refletir sobre 
o Ser Humano e convidam-nos a entrar, 
a brincar, a ler, a pensar e a criar. Entre 
verdes, esta viagem-percurso termina 
numa cabana de pedra e madeira, 
recriada num ateliê criativo a partir 
de materiais naturais.
Jardins da Casa Histórias Paula Rego 
e do Museu do Mar Rei D. Carlos | 
OHficina – Parque Marechal Carmona

Uma Árvore, uma História   
Todos os meses, convidamos 
à (re)descoberta de um novo trilho 
no Bairro dos Museus, enquanto 
reconhecemos o seu acervo e património 
vegetal. Uma caminhada para descobrir 
as histórias das árvores mais características 
deste Bairro, e assim receber tudo aquilo 
que estas nos oferecem de conhecimento, 
benefícios salutares e inspiração artística.
Outubro | Figueira da Austrália (Parque 
Marechal Carmona) 
Novembro | Eucalipto (Jardins Casa das 
Histórias Paula Rego e Museu do Mar Rei 
D. Carlos)
Dezembro | Alfarrobeira (Parque Marechal 
Carmona) 
Janeiro | Oliveira (Parque Marechal Carmona)  

Histórias com elementos da 
Natureza   
Uma oficina para criar e contar histórias 
a partir de elementos naturais respigados 
nos jardins. A partir de técnicas simples 
de construção de narrativas e da 
manipulação de objetos, criamos 
pequenos palcos onde as histórias 
ganham vida. 
Parque Marechal Carmona

ATELIÊ

Laboratório de materiais naturais
3ª e 4ª feira | Todos (+5) | 10h30 e 14h30 
90min. | mín.10-máx.25pax
Ateliês de experimentação com elementos 
da natureza recolhidos nos jardins 
do Bairro dos Museus, característicos 
nas estações do outono e do inverno. 
Os ateliês têm por base a exploração 
e aprendizagem de técnicas que nos 
permitem criar estruturas simples 
com cordas, fios e ramos, e sobre as quais 
a nossa criatividade pode expandir-se 
através de pintura, tecelagem e decoração. 
Outubro | Pincéis Naturais 
Novembro | Teares com folhas 
Dezembro | Estrelas   
Janeiro | Tecelagem Primitiva
OHficina – Parque Marechal Carmona
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BAIRRO DOS MUSEUS

PERCURSOS PARTILHADOS

Viagens improváveis na época dos Descobrimentos
9 aos 15 anos | 10h30 | 120min. | máx.30pax por escola
Nesta visita exploramos figuras e episódios da História 
dos Descobrimentos. O ponto de partida é a exposição Cascais na Rota 
dos Naufrágios, no Museu do Mar Rei D. Carlos, de onde seguimos 
à exploração de algumas das riquezas trazidas do Oriente que fazem 
parte do acervo do Museu Condes de Castro Guimarães. Guiados 
por náufragos e personagens memoráveis, contactamos com histórias, 
objetos e relatos, que permitem uma viagem improvável 
por dois museus.
16 Outubro | 13 novembro | 18 dezembro | 15 janeiro
Museu Condes de Castro Guimarães e Museu do Mar Rei D. Carlos

CASA DAS HISTÓRIAS PAULA REGO

OFICINA DE GRAVURA III 

A par da exposição dedicada à obra gráfica de Paula Rego Olhar para dentro, 
a terceira edição da oficina de gravura propõe a exploração de diversas 
técnicas usadas pela artista na criação da sua obra gráfica. O programa 
é diversificado e para diferentes públicos.

Ateliês para escolas e outras instituições
Todos (+3) | 120min. | mín.6-máx.20pax 
18 e 19 setembro | 10h30 às 12h30
2, 3, 8, 9, 10, 16, 23, 24 e 30 outubro | 6, 7 e 13 novembro | 10h30 às 12h30
2, 15, 22, 29 e 30 outubro | 5 e 12 novembro | 15h às 17h

Festa de Encerramento
Todos | 15h
17 novembro
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CENTRO CULTURAL DE CASCAIS

TEATRO MUSICAL

Diz-Concerto
10 aos 15 anos | 10h30 e 14h30 | 60min. | lotação do auditório
Um espetáculo de Teatro Musical que se insere na tradição das obras como 
“Pedro e o Lobo” de Prokoviev ou “Carnaval dos Animais” de Saint-Säens.
Um espaço musical e cénico que junta um narrador aos instrumentos da orquestra 
( flauta, clarinete, violina, viola, violoncelo e piano) e que nos traz textos e poemas 
com música.
Recorrendo essencialmente a textos e poemas de escritores de referência 
da literatura portuguesa, este espetáculo pelo Sond’Ar-te Electric Ensemble integra 
também a informática-musical para transformar o som da voz e dos instrumentos 
e alargar o nosso imaginário sonoro. [Sond’Ar-te Electric Ensemble]
16 Outubro

MUSEU DO MAR REI D. CARLOS

ATELIÊ

Nós e o mar, o mar e nós?
60 a 90min. | mín.6-máx.20pax
Que partes de nós sentem, veem e ouvem o mar? Será que gostamos 
do mar? Será que conhecemos o mar? Estamos à vossa espera para 
saber as respostas.  
Ateliê de movimento e dança com Leonor Beltrán
1 outubro | escolas e instituições | todos (+8) | 10h e 11h30
28 novembro | seniores | 10h30

FORTE DE SÃO JORGE DE OITAVOS

VISITA HISTÓRIA C/ATELIÊ

E o natal era assim!
3ª a 6ªfeira | Todos (+5) | 10h30 e 14h30 | 90min. | mín.6-máx.25pax
As noites de natal nem sempre são iguais, especialmente as noites 
passadas nas fortificações no séc. XVIII. É uma atividade que dá 
a conhecer as vivências da época conduzida pelo avô Tadeu, o soldado 
herói deste forte. A visita termina com um ateliê surpresa!
Dezembro

MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES

CONCERTO

Encontros Musicais de Natal
6 aos 15 anos (1º, 2º e 3º ciclos E.B.) | 15h | 120min. | máx.30pax por escola
Para despertar o gosto pela música, e aproveitando o encantamento 
da época natalícia, convidamos as escolas e academias musicais 
a participarem nos dois eventos. 
3 e 5 dezembro (inscrições de 23 set. a 22 nov.)

PARQUE MARECHAL CARMONA

VISITA ATELIÊ

OHficina
2ª, 5ª e 6ª feira | Todos (+2) | 10h30 e 14h30 | 60 a 90min. | máx.20pax
A OHficina é um projeto com foco na Educação, na Sustentabilidade 
Ambiental e nas Artes, tendo como base um armazém-laboratório 
de materiais improváveis. O espaço nasce da parceira entre a OHficina 
e a Fundação D. Luís I. O projeto pretende criar uma nova dinâmica 
no tecido urbano, orientando o público através da consciência ecológica, 
da partilha e da criatividade, enquanto oferece aos materiais um novo 
circuito de “vida”, levando cada um de nós a desenvolver competências 
transversais fundamentais.
O objetivo é desenvolver no indivíduo a valorização; o respeito 
e o potencial expressivo; o olhar a matéria como ferramenta viva; 
suscitar perguntas sobre as mais variadas questões e proporcionar 
experiências pedagógicas. 
Exploração Livre: O visitante explora o material proposto livremente.
Exploração Orientada: O visitante é orientado na escolha e na exploração 
do material utilizado.
Os temas a explorar são definidos trimestralmente | Parque Marechal Carmona
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CASA DAS HISTÓRIAS PAULA REGO

VISITA ATELIÊ

Mundo expectante 
Famílias (+4) | 11h | 90min. | mín.6-máx.16pax
O que nos prende ao chão? Qual a sensação de mergulhar no mar 
ou voar no céu? Como é que o nosso corpo vê as diferentes personagens 
nesses movimentos e sensações? Através da linha, forte e clara, 
e da mancha misteriosa os participantes vão envolver-se com a obra 
de Paula Rego e fazer reaparecer novas figuras e situações.
16 novembro

VISITA ORIENTADA

Novas figurações
Público em geral (+15) | 16h | 90min. | mín.6-máx.20pax
Ao longo do seu percurso artístico, Paula Rego tem pontuado a sua obra 
de uma forma interventiva a nível social e político em sintonia com 
o seu imaginário.
É na relação desta dicotomia realidade-fantasia que a artista constrói, 
através da gravura, obras que vivem do domínio da técnica e dos 
elementos simbólicos.
22 setembro 

CENTRO CULTURAL DE CASCAIS

VISITA ATELIÊ

Ateliês com Artistas
Público em geral* | 16h | 120min. | mín.6-máx.10pax
Os artistas do programa expositivo do Centro Cultural de Cascais 
disponibilizam-se para conversar com o público e orientam um ateliê 
inspirado no seu próprio processo criativo.
21 de setembro | 26 de outubro | 23 de novembro
*idade a definir por cada artista

VISITA ORIENTADA

Coleção da Fundação D. Luís I
Sábado | Todos (+6) | 10h-16h | 60min. | mín.6-máx.15pax
Através de um jogo de observação das obras expostas que integram 
a Coleção da Fundação Dom Luís I, vamos explorar diferentes conceitos 
de linguagem plástica.
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FORTE DE SÃO JORGE DE OITAVOS

VISITA ATELIÊ

Sopa da Pedra do Forte 
Famílias (+5) | 15h | 60min. | mín.10-máx.25pax
Aconteceu um dia no Forte: os soldados fizeram a sopa com a ajuda 
de uma pedra mágica. Com a participação e o envolvimento de todos, 
recontamos a lenda portuguesa A Sopa de Pedra e terminamos a visita 
com um ateliê de pintura de uma “pedra mágica”. 
19 outubro

FAROL-MUSEU DE SANTA MARTA

VISITAS LIVRES
3ª a domingo 
10h-17h | mín.4-máx.20pax

Que animais se escondem no Farol de Cascais?
Famílias (3 aos 10)
Os visitantes são convidados a descobrir o espaço na companhia 
de uma fauna particular.

Família de faróis
Famílias (10 aos 12)
Há uma visita orientada que dá a conhecer a história e as peças expostas. 
Vamos descobrir a coleção deste museu?

MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES

VISITA LIVRE

À descoberta do Palácio
3ª a sábado | Famílias (+5) | 10h-16h | 60min. | mín.2-máx.6pax
Neste jogo da glória, os peões são os participantes. Lançam-se 
os dados para se embarcar num percurso divertido e cheio de desafios, 
que desvendam o palácio e as suas coleções.
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MUSEU DO MAR REI D. CARLOS

VISITAS ATELIÊ
Famílias (+4) | 15h | 90min. | mín.6-máx.20pax

Uma aventura no fundo do mar 
Mergulhamos na exposição Oceano Aberto ao encontro de maravilhosas 
criaturas marinhas para, de seguida, desaguarmos no jardim do museu. 
Aqui somos desafiados a pintar uma tela sobre o tema da biodiversidade 
marinha. Vamos descobrir o Mar!
12 outubro

O livro do mar 
A exposição Oceano Aberto é o mote para a construção de um dicionário 
ilustrado sobre o mar. Os conceitos explorados são registados num livro 
que retrata essa “viagem” pelo oceano.
25 janeiro

VISITA LIVRE

Expedição ao Fundo do Mar
3ª a domingo | Famílias (+4) | 10h-16h | máx.6pax
Com um kit pedagógico em mãos, e através de um percurso, 
damos a conhecer este museu e as suas coleções de forma lúdica.

PARQUES E JARDINS

ATELIÊ

Laboratório de materiais naturais
Famílias (+6) | 15h | 90 min | mín.6-máx.12pax
Ateliês de experimentação com elementos da natureza recolhidos 
nos jardins do Bairro dos Museus, característicos nas estações do outono 
e do inverno. Os ateliês têm por base a exploração e aprendizagem 
de técnicas que nos permitem criar estruturas simples com cordas, fios 
e ramos, e sobre as quais a nossa criatividade pode expandir-se através 
da pintura, tecelagem e decoração. 
12 outubro | Pincéis Naturais 
23 novembro | Teares com folhas 
14 dezembro | Estrelas   
18 janeiro | Tecelagem Primitiva
Parque Marechal Carmona

VISITA ATELIÊ

Uma Árvore, uma História  
Famílias (+4) | 11h | 90min. | mín.6-máx.12pax
Todos os meses, convidamos à (re)descoberta de um novo trilho no 
Bairro dos Museus, enquanto reconhecemos o seu acervo e património 
vegetal. Uma caminhada para descobrir as histórias das árvores mais 
características deste Bairro, e assim receber tudo aquilo que estas nos 
oferecem de conhecimento, benefícios salutares e inspiração artística.
12 outubro | Figueira da Austrália (Parque Marechal Carmona) 
23 novembro | Eucalipto (Jardins Casa das Histórias Paula Rego e Museu 
do Mar Rei D. Carlos)
14 dezembro | Alfarrobeira (Parque Marechal Carmona) 
18 janeiro | Oliveira (Parque Marechal Carmona)

PROJETO COM A COMUNIDADE

No Colo da Natureza: Shantala  
Pais, mães e filhos bebés a partir do 1º mês | 11h30 | 60min.
No âmbito de um trabalho conjunto entre a unidade UCC Cascais Care 
e do ACES de Cascais, propomos um encontro entre a Saúde, o Bem-Estar, 
a Natureza e as Famílias.
A aprendizagem das técnicas da Massagem Shantala é uma prática 
tradicional e milenar de massagem do bebé. Aplicada na Índia, 
a Shantala apresenta inúmeros benefícios comprovados cientificamente 
no desenvolvimento do bebé e no reforço do seu vínculo com os seus 
progenitores, fazendo com que a criança se sinta amada, confiante, 
tranquila, calma.
20 setembro | 11 outubro | 8 novembro
Ponto de encontro a definir, mediante as condições meteorológicas
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CASA DAS HISTÓRIAS PAULA REGO

CONTA-ME HISTÓRIAS

Por 10 anos com histórias…
Todos (+4) | 45min. | Lotação da sala de exposição
No âmbito da comemoração do 10º aniversário do museu, algumas 
das personagens que por aqui passaram são recuperadas e reinventadas. 
Num momento envolvente entre a narrativa e a performance, 
os visitantes são surpreendidos num enredo renovado.
21 setembro às 15h | 22 setembro às 11h

EM CENA

Almofada da Paula
Todos (+4) | 14h30 | 60min. | Lotação da sala de exposição
Está de regresso o primeiro espetáculo de dança contemporânea 
inspirado na obra de Paula Rego para a Casa das Histórias. 
A performance coloca em diálogo aberto um conjunto de personagens 
que cruzam as várias décadas de criação da artista.
16 novembro
Sylvain Peker e Telma Pereira

OFICINA DE GRAVURA III

A par da exposição dedicada à obra gráfica de Paula Rego Olhar para dentro, 
na terceira edição da oficina de gravura exploramos diversas técnicas 
usadas pela artista na criação da sua obra gráfica. O programa 
é diversificado e para diferentes públicos.

Ateliês (Oficina Gravura - 10 anos)
Todos (+3) | 120 min. | mín.6-máx.20pax
21 setembro às 10h30 
Curso de gravura
Público em geral (+16) | 10h30 às 13h e 14h30 às 17h | mín.6-máx.8pax | 160€
12 e 26 de outubro | 9 de novembro

PROJEÇÃO DE DOCUMENTÁRIO

A Gravura: Esta mútua aprendizagem, de Jorge Silva Melo
Público em geral (+6) | 11h30 | 78min. | Auditório Maria de Jesus Barroso
16 novembro
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FORTE DE SÃO JORGE DE OITAVOS

VISITA HISTÓRIA C/ATELIÊ

E o natal era assim!
Famílias (+5) | 90min. | mín.6-máx.25pax
As noites de natal nem sempre são iguais, especialmente as noites 
passadas nas fortificações no séc. XVIII. É uma atividade que dá 
a conhecer as vivências da época conduzida pelo avô Tadeu, o soldado 
herói deste forte. A visita termina com um ateliê surpresa!
14 dezembro às 11h | 15 dezembro às 15h

MUSEU DO MAR REI D. CARLOS

ATELIÊ

Nós e o mar, o mar e nós?
Famílias (+5) | 15h | 60min. | mín.6-máx.20pax
Que partes de nós sentem, veem e ouvem o mar? Será que gostamos 
do mar? Será que conhecemos o mar? Estamos à vossa espera para 
saber as respostas. 
Ateliê de movimento e dança com Leonor Beltrán
16 novembro

CENTRO CULTURAL DE CASCAIS

FORMAÇÃO PARA TODOS

Oficinas de processos fotográficos alternativos
Público em geral (+15) | mín.4-máx.6pax | com acreditação*
Oficinas teórico-práticas de processos alternativos de impressão 
fotográfica do século XIX, que dispensam a câmara escura. As oficinas 
são conduzidas com destaque para as potencialidades plásticas, 
na liberdade de experimentação e na adequação a linguagens 
e meios contemporâneos.
Com Magda Fernandes e José Domingos | IMAGERIE – Casa de Imagens
10h-14h | 150€ (3 sessões)
28 setembro | Cianotipia
19 outubro | Papel Salgado
16 novembro | Van Dyke

10h30-18h | 95€
7 dezembro | Goma Bicromatada

*Ambas as formações encontram-se em processo de acreditação 
pelo Centro de Formação de Escolas do Concelho de Cascais 
(aguarda resposta à validação para os devidos efeitos) 
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PARQUES E JARDINS

EM FESTA

A Chegada do Equinócio
Todos (+4) | 60 a 120min. | mín.6-máx.20pax
Na semana dedicada à celebração do equinócio outono (23 a 28 
de setembro), os espaços verdes do Bairro dos Museus estão abertos 
a um conjunto de atividades para dar as boas vindas à nova estação do 
ano, explorando a paisagem entre o acervo cultural e o acervo natural.

Oficinas de experimentação para todos na OHficina
24 e 25 setembro | 10h30 e 14h30 | Parque Marechal Carmona
Atividades entre Museus e Jardins
23, 26 e 27 setembro | 10h30 | jardins Casa das Histórias Paula Rego e 
Museu do Mar Rei D. Carlos
Lançamento ENVOLVE-TE 2019/2020 para famílias e público em geral
28 setembro | 10h30 | jardim Casa das Histórias Paula Rego
Conta-me histórias, entre a Arte e a Natureza
28 setembro | 15h30 | jardim Casa das Histórias Paula Rego

PARQUE MARECHAL CARMONA

VISITA ATELIÊ

OHficina
Famílias* | 10h30 | 90 a 120min. | máx.20pax | 7€ (1criança + 1 adulto)
A OHficina é um projeto com foco na Educação, na Sustentabilidade 
Ambiental e nas Artes, tendo como base um armazém-laboratório 
de materiais improváveis. O espaço nasce da parceira entre a OHficina 
e a Fundação D. Luís I. O projeto pretende criar uma nova dinâmica 
no tecido urbano, orientando o público através da consciência ecológica, 
da partilha e da criatividade, enquanto oferece aos materiais um novo 
circuito de “vida”, levando cada um de nós a desenvolver competências 
transversais fundamentais.
O objetivo é desenvolver no indivíduo a valorização; o respeito e o 
potencial expressivo; o olhar a matéria como ferramenta viva; suscitar 
perguntas sobre as mais variadas questões e proporcionar experiências 
pedagógicas. 
Micro OHrganismos (exploração sensorial)
Famílias* (4 aos 12 anos) | 14 e 21 setembro
Famílias* (1 aos 3 anos) | 28 setembro
Parque Marechal Carmona



INFORMAÇÕES/ INSCRIÇÕES

Informações/ Inscrições: 
Programa sujeito a alterações. Participação nas atividades sujeita 
a pré-inscrição, de 3ª a 6ª feira, das 10h às 16h. As crianças 
deverão ser acompanhadas pelos adultos responsáveis dos grupos 
organizados e por um a dois adultos no caso das atividades para 
famílias e público em geral.

Casa das Histórias Paula Rego
sce.chpr@bairrodosmuseus.pt | 214826970
Centro Cultural de Cascais 
sce.ccc@bairrodosmuseus.pt | 214826970
Farol-Museu de Santa Marta
fmsm@cm-cascais.pt I 214 815 328
Forte de São Jorge de Oitavos
forte.oitavos@cm-cascais.pt | 21 481 59 49
Museu Condes de Castro Guimarães
mccg@cm-cascais.pt | 21 481 53 04
Museus do Mar Rei D. Carlos I
museumar@cm-cascais.pt | 21 4815954/5
OHficina
ohficina.pt@gmail.com | 917 145 553
Parques e Jardins
parques.jardins@bairrodosmuseus.pt | 214826970

Condições de acesso:
A participação nas atividades deste programa não dispensa 
o pagamento da bilheteira do Bairro dos Museus (gratuito até aos 
18 anos, escolas e instituições de educação; empresas e associações 
municipais; IPSS de cariz social sem fins lucrativos). 
Mais informações: www.fundacaodomluis.pt.
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