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CASCAIS

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. Surge 
igualmente da intenção de tornar visível a dimensão cultural do 
espaço educativo e a dimensão educativa do espaço cultural.

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. 

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’ 2020

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

O Fazer Guloso
3 aos 9 anos
Nesta visita-ateliê brinca-se, constroem-se figuras inspiradoras 
e coreografam-se gestos de afeto, vingança e humor.
Até 22 de maio

Estudo para Sem Título
Todos (+10)
Por que é que Paula Rego cria obras com e sem título? Nesta visita-ateliê 
desmitifica-se o antes e o depois de um trabalho final da artista, em que 
a tentativa e o erro são admitidos, “não é destruir, é fazer” e “só fazendo 
se descobre o que se está a fazer”, diz a artista. 
Até 22 de maio

VISITA ORIENTADA

O desenho é uma pronúncia*
3ª a 6ª feira | Todos (+15) | 10h-16h | 90min. | mín.6-máx.20pax
Pedidos de ajuda, trocadilhos jocosos, escândalos, crises de fecundidade 
criativa, seduções tácteis… histórias vividas no feminino são algumas 
das razões do fazer voraz da artista que vamos abordar nesta visita.
*Paula Rego, In As Meninas de Agustina Bessa-Luís
Até 22 de maio

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, percorre-se o caminho artístico 
desenvolvido por Paula Rego. A metodologia a adotar implica a vivência 
prática e sensorial dos temas em função das características do grupo.
Até 22 de maio
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FORTE DE SÃO JORGE DE OITAVOS

VISITAS ORIENTADAS
3ª a 6ª feira  
10h30 e 14h30 | 60min. | mín.10-máx.25pax

O Baú do Soldado
Todos (+5)  
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
Todos (+5)  
Os canhões são sempre um fascínio para os mais novos … e não só! 
Com o apoio de uma réplica de um canhão em miniatura aprende-se 
como era disparado um canhão no século XVIII e brinca-se ao jogo 
de APONTAR-DISPARO. Com “balas”, tenta-se afundar os barcos piratas 
sem atingir os navios da nossa costa!

O Forte de S. Jorge de Oitavos está cercado!
Todos (+5)  
Sabia que muitas das espécies da flora que rodeiam o Forte têm 
importantes funções? Por exemplo, colonizam as areias soltas das dunas, 
enquanto formam uma barreira à movimentação e avanço das mesmas. 
Depois da visita realiza-se um ateliê com lindas flores. 

Como é que os soldados comunicavam sem telemóvel?
Todos (+7)  
Como era a comunicação com as outras fortificações da costa durante 
os séculos XVIII e XIX? 
Esta visita parte à descoberta de respostas. 
A partir de maio 

CENTRO CULTURAL DE CASCAIS

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

Arte Contemporânea
Todos (+3)
Estas visitas contribuem para a observação 
e interpretação das várias exposições 
temporárias, incluindo dinâmicas 
participativas adequadas às necessidades 
e aos interesses dos vários públicos, bem 
como um momento de expressão plástica.

Acervo
Todos (+3) 
Um percurso de exploração da Coleção 
da Fundação D. Luís I, onde vários 
conceitos da linguagem plástica 
são abordados através de um jogo de 
observação e registo das obras expostas.

De alto a baixo
Todos (+6)
Uma contextualização histórica 
da arquitetura do antigo convento 
de Nossa Sr.ª da Piedade (Centro Cultural 
de Cascais) ao longo dos séculos leva 
os visitantes a percorrer as diversas 
exposições patentes.

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

Arte Contemporânea
Visitas adaptadas a cada faixa etária 
que privilegiam a expressão plástica 
em função dos conceitos-chave abordados 
durante uma curta visita a uma 
das exposições temporárias.

Uma coleção de técnicas: banda 
desenhada
A partir da exposição permanente 
da Coleção da Fundação D. Luís I 
e das técnicas da Banda Desenhada, 
os participantes criam elementos 
destacáveis que preenchem vinhetas 
gigantes de acordo com uma narrativa 
estruturada coletivamente. 
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ATELIÊ

A Natureza na Porcelana Chinesa
3ª a 6ª feira | Seniores | 10h-13h e 14h-17h 
mín.6-máx.16pax
Trata-se de uma viagem até à China. 
Depois de algumas voltas, trazem-se 
experiências e panos fascinantes… A cada 
participante é disponibilizado um saco 
de pano-cru para o momento do ateliê. 
É uma atividade composta por duas 
sessões de trabalho.

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 os participantes para 
episódios e memórias do seu quotidiano. 
São relatos de viagens e curiosidades 
sobre esta figura benemérita, que doou 
o seu palácio para que nele fosse criado 
um museu.

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. Fica 
o convite para uma viagem no tempo 
e no espaço, através das coleções do museu.

Saltando de pintura em pintura
5 aos 12 anos
Mostra-se a coleção de pintura do museu: 
retratos, emoções e paisagens. Inspirados 
por esta atividade, os participantes 
são desafiados para desenhar um 
novo retrato.

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 os visitantes 
para que estes identifiquem sentimentos 
e criem um diário de emoções, recorrendo 
à mímica para expressarem 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?
10 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.

MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES

VISITAS ATELIÊ
3ª a 6ª feira
10h e 14h | 60 a 90min. | mín.10-máx.25pax

A Colcha de Retalhos da Condessa
6 aos 12 anos
A Colcha de Retalhos da Condessa é um álbum de memórias da sua 
família. Os participantes recebem um retalho de pano para, no final, 
todos os retalhos serão ligados dando origem a uma colcha coletiva, 
que pode ser levada para casa.
1 sessão com duração de 3h30min. 
2 Sessões com duração de 1h45min. + 1h45min.

Da pintura à caricatura
7 aos 16 anos
Trata-se de um percurso através da História da Arte, da Flandres 
até Lisboa. Na volta traz-se uma caricatura fascinante, através 
de uma atividade de desenho.

O azulejo mora ao lado
Todos (+6)
No museu e sua envolvência podem encontrar-se inúmeros azulejos 
com 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 15 anos
Uma visita repleta de objetos e histórias. No regresso recolhe-se 
uma caricatura fascinante ou constrói-se uma câmara escura artesanal.
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MUSEU DO MAR REI D. CARLOS

TEATROS
3ª a 6ª feira
3 aos 10 anos | 10h e 14h | 60min. 
mín.10-máx.30pax

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 o que está na sua barriga, certos 
de que surpresas não vão faltar! 

VISITA-ATELIÊ

O livro do mar 
3ª a 6ª feira | 6 aos 18 anos | 10h e 14h 
90min. | mín.6-máx.20pax
Visita à exposição Oceano Aberto e produção
 de um dicionário ilustrado de palavras 
do mar. Aprendem-se palavras novas 
relacionadas com a temática da exposição. 
No final, constrói-se um livro para mais 
tarde recordar esta viagem pelo mar.

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.

PARQUES E JARDINS

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

Arte e Paisagem  
As obras de arte de Alberto Carneiro 
e Bordalo II habitam os espaços verdes 
do Bairro dos Museus e remetem-nos 
para o planeta Terra. Por entre os espaços 
verdes deste bairro, o percurso termina 
com um ateliê criativo a partir 
de materiais naturais. 
Jardim do Museu do Mar Rei D. Carlos 
e Parque Marechal Carmona – espaço OHficina

Uma Árvore, uma História   
Uma caminhada para descobrir 
as histórias das árvores mais 
características deste Bairro, e assim 
receber tudo aquilo que estas oferecem 
de conhecimento, benefícios para a saúde 
e inspiração artística.
Fevereiro | Figueira da Austrália (Parque 
Marechal Carmona) 
Março | Eucalipto (Jardins Casa das 
Histórias Paula Rego e Museu do Mar 
Rei D. Carlos)
Abril | 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, criam-se 
pequenos palcos onde as histórias 
ganham vida.  
Parque Marechal Carmona – espaço OHficina

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 onde podemos explorar 
diferentes técnicas de expressão artística 
e integrar a natureza no processo criativo.  
Fevereiro | Pincéis Naturais 
Março | Hapa Zome (estampagem flores 
e folhas em tecido) 
Abril | Casas e Abrigos   
Maio | Tecelagem Primitiva
OHficina – Parque Marechal Carmona

PERCURSO-ATELIÊ
3ª e 4ª feira 
10h e 14h | 90min. | mín.10-máx.25pax

Segue as minhas pegadas
Todos (+3)
Uma caminhada pelo parque tendo como 
mote a escultura Pés, de Victor Ribeiro. 
Vamos desenhar e esculpir os nossos 
pés, cobri-los com elementos naturais, 
e elaborar um painel para melhor 
visualizar as nossas caminhadas.  

Land Art Cascais 2020 | 
Quinta do Pisão 
Todos (+4)
Obras de Arte instaladas na paisagem 
única da Quinta do Pisão convidam 
a caminhar e a brincar na natureza.  
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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
Com o ponto de partida na exposição Cascais na Rota dos Naufrágios, 
no Museu do Mar Rei D. Carlos, e visitando as riquezas trazidas do 
Oriente que integram o acervo do Museu Condes de Castro Guimarães, 
os visitantes são guiados por personagens memoráveis, histórias, objetos 
e relatos, que permitem uma viagem improvável por dois museus.
21 fevereiro | 15 abril | 24 junho
Museu Condes de Castro Guimarães e Museu do Mar Rei D. Carlos

ENCONTRO

Lançamento do Programa Cultural e Educativo 
do Bairro dos Museus
Público em geral e professores | com acreditação
O encontro destina-se à comunidade educativa local e nacional 
e pretende apresentar a oferta educativa para o próximo ano letivo 
(projetos com a comunidade, visitas entre espaços, formação de docentes 
e não docentes).
Ao encontro segue-se um programa diversificado de laboratórios 
temáticos, onde cada espaço apresenta a sua missão e os temas 
a abordar no ano letivo 2020/2021.
30 junho | Encontro às 10h30 (sessão 3h)
1 e 2 julho | Laboratórios temáticos (sessões de 3h) | 10h-13h e 14h-17h 
(programa a anunciar brevemente)
Casa das Histórias Paula Rego

CASA DE SANTA MARIA

ATELIÊ

A natureza através da Cianotipia
Todos (+12) | 10h30-13h e 14h30-17h (4 sessões) | máx.8pax
A cianotipia, processo de impressão fotográfica utilizada desde 1842, 
possibilita captar sombras e fixá-las em papel em gradações de azul, 
perpetuando no tempo um momento único de interação da luz com 
um determinado objeto. 
2 e 16 junho | Com Ana Manta
Marcações para: parques.jardins@bairrodosmuseus.pt



1918

MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES

CONCERTO DE PRIMAVERA

Capela de S. Sebastião
Todos (+4) | 16h00 | 50min. | 80 Lugares sentados
É um concerto diferente, com uma sonoridade infinita. 
Novena, de James Swearingen, é uma das obras que vão ser interpretadas 
pela Banda da SMUP.
Um espetáculo para ouvir, ver e sentir!
5 abril 

FORMAÇÃO PARA TODOS

As viagens da Folha de Ouro
Público em geral e Professores* | mín.10-máx. 20pax | 10€
O período barroco serve de base à aplicação da folha de ouro e às técnicas 
à época associadas. A experimentação de materiais e técnicas é o recurso 
didático primordial. Será que pode haver espaço para voar das artes 
decorativas do período barroco para a contemporaneidade?
Horário laboral: 26 e 29 de fevereiro, 4, 7, 11, 14 e 21 de março 
Horário pós-laboral: 28 e 29 de fevereiro, 6 7, 13, 14 e 21 de março
*Curso de formação com acreditação 240, 530 e 600 (1 crédito), com 
validação pelo Centro de Formação de Escolas do Concelho de Cascais, 
com acreditação pelo conselho de diretores de comissão pedagógica 
do Centro de Formação de Braga. Curso de 20h para público em geral, 
e de 25h para professores.

MUSEU DO MAR REI D. CARLOS

CONVERSAS

Quem tramou o clima?
Todos (+10) | 10h e 14h | 90min. | máx. 3 turmas
Quais serão, afinal, os comportamentos que contribuem para 
que as alterações climáticas sejam tão evidentes no nosso planeta? 
No final das atividades, todos saberão o que fazer para desvendar 
o mistério e salvar o planeta.
27 fevereiro | 26 março | 16 abril | 26 maio | 5 junho
Projeto parceiro “O MARE vai à escola”, pela Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa

PARQUES E JARDINS

ATELIÊ

O mundo secreto da natureza
Todos (+6) | 10h30 | 120min. | máx. 1 turma
O ateliê permite surpreender com atividades que vão ao encontro 
de labirinto de raízes, idade das árvores, delicadeza das asas de um inseto, 
entre outros mistérios. Os participantes levam para casa o resultado artístico 
desta exploração.
14 e 21 abril | 5, 19 e 26 maio
Com Ana Manta | Jardins da Casa das Histórias Paula Rego e Museu do Mar 
Rei D. Carlos



20

PRO-
GRA-
MAÇÃO 
REGULAR

FAMÍLIAS
E PÚBLICO EM GERAL

ATELIÊS

ENCONTROS

FORMAÇÃO

VISITAS

 

©
 J

u
li

a 
Lo

m
ba

o/
 F

D
L



2322

CASA DAS HISTÓRIAS PAULA REGO

VISITA ATELIÊ
11h | 90min. | mín.6-máx.16pax

O Fazer Guloso
Todos (+ 3)
Nesta visita-ateliê brinca-se, constroem-se figuras inspiradoras 
e coreografam-se gestos de afeto, vingança e humor.
8 fevereiro

Estudo para Sem Título
Todos (+10)
Por que é que Paula Rego cria obras com e sem título? Nesta visita-ateliê 
desmitifica-se o antes e o depois de um trabalho final da artista, em que 
a tentativa e o erro são admitidos, “não é destruir, é fazer” e “só fazendo 
se descobre o que se está a fazer”, diz a artista. 
18 abril

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.
22 fevereiro | 28 março | 27 junho
*idade a definir por cada artista
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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 DO MAR REI D. CARLOS

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

Máscaras 
Nesta visita-ateliê, visitam-se os animais marinhos do museu 
e desvendam-se segredos. Porque se escondem? Como se defendem? 
O que é a camuflagem? As respostas estão numa viagem que termina 
com a produção de fantásticas máscaras. 
15 fevereiro

O gigante e os morangos
No alto de uma colina vive um gigante que adora comer morangos. Um dia, 
quando se dirige para a sua horta, tem uma surpresa.
O que aconteceu? No Museu do Mar será desvendada uma história que 
também envolve peixes e canoas. Com base neste conto constroem-se 
peixes e morangos.
14 março

Estampagem com tradição
Os participantes são desafiados a copiar alguns dos motivos dos trajes 
apresentados na exposição Gentes do Mar de Cascais, para a decoração 
de um saco de pano.
18 abril

Na praia
O verão chega por estes dias e o jardim do Museu do Mar é um local 
maravilhoso para ouvir um conto, imaginando que se está na praia. 
Brinca-se e cria-se com areia e outros materiais.
20 junho

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.
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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 onde podemos explorar diferentes 
técnicas de expressão artística e integrar a natureza no processo criativo.  
29 fevereiro | Pincéis Naturais 
21 março | Hapa Zome (estampagem flores e folhas em tecido)
18 abril | Casas e Abrigos
16 maio | Tecelagem Primitiva
Parque Marechal Carmona – espaço OHficina 

VISITA ATELIÊ

Uma Árvore, uma História  
Famílias (+4) | 11h | 90min. | mín.6-máx.12pax
Uma caminhada para descobrir as histórias das árvores mais 
características deste Bairro, e assim receber tudo aquilo que estas 
oferecem de conhecimento, benefícios para a saúde e inspiração artística.
29 fevereiro | Figueira da Austrália (Parque Marechal Carmona) 
21 março | Eucalipto (Jardins Casa das Histórias Paula Rego e Museu do Mar 
Rei D. Carlos)
18 abril | Oliveira (Parque Marechal Carmona) 
Parque Marechal Carmona, Jardins da Casa Histórias Paula Rego 
e do Museu do Mar Rei D. Carlos

Land Art Cascais 2020 | Quinta do Pisão 
Todos (+4) | 11h | 90min. | mín.6-máx.14pax
Obras de Arte instaladas na paisagem única da Quinta do Pisão convidam 
a caminhar e a brincar na natureza. 
27 junho

PROJETO COM A COMUNIDADE

No Colo da Natureza: Shantala  
Pais, mães e filhos bebés a partir do 1º mês | 3ª sexta-feira do mês 
11h30 | 60min.
No âmbito de um trabalho conjunto entre a unidade UCC Cascais Care 
e do ACES de Cascais, este é 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 e calma.
21 fevereiro | 20 março | 17 abril | 15 maio | 19 junho 
Ponto de encontro a definir, mediante as condições meteorológicas.
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MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES

VISITAS ENCENADAS

Pela mão da Condessa
Famílias (+4) | 1º domingo de cada mês | 11h e 12h | 45min. | mín.6-máx.20pax
A Condessa guia-nos numa visita lúdica pelo museu a evocar memórias 
guardadas na caixinha dos afetos relacionados com música, viagens, 
família e amigos.

TEATRO

Os Sapatos do Conde
Famílias (+4) | 11h | 90min. | mín.10-máx.60pax
Neste teatro de fantoches, os sapatos do Conde Manuel de Castro 
Guimarães transportam os participantes para episódios e memórias 
do seu quotidiano. São relatos de viagens e curiosidades sobre esta figura 
benemérita, que doou o seu palácio para que nele fosse criado um museu.
22 março

FORTE DE SÃO JORGE DE OITAVOS

VISITAS ORIENTADAS
Famílias (+5) | 15h | 60min. | mín.10-máx.25pax

O Baú do Soldado  
Como viviam os soldados do Forte no séc. XVIII? 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.  
4 abril

Como é que os soldados comunicavam sem telemóvel? 
Como era a comunicação com as outras fortificações da costa durante 
os séculos XVIII e XIX? 
Esta visita parte à descoberta de respostas.    
30 maio
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CENTRO CULTURAL DE CASCAIS

ATELIÊ

Neste Bairro
Todos (+4) | 10h30 e 15h | 120min.| min.5-máx.20pax
Em 5 anos de vida muito acontece. Em 5 ou 50 minutos, também. Neste 
dia de festa convidamos-te a registar tudo o que neste bairro vês passar.
29 fevereiro | Especial 5º Aniversário Bairro dos Museus

CONTA-ME HISTÓRIAS

Histórias com Gestos
Todos (+4) | 11h | Lotação da sala de exposição
Adivinhas, microcontos, contos infinitos ou de autor misturam-se 
com as pinceladas de artistas portugueses como Eduardo Batarda, 
Mário Cesariny, Skapinakis e Júlio Pomar.
21 março
Com Miguel Gouveia

FÉRIAS NO BAIRRO

O Bairro dos Museus faz 5 anos. Para comemorar, vamos registar 
as pessoas e os lugares que lhe dão vida, através de alguns processos 
de impressão gráfica e fotográfica.

Rostos do Bairro | impressões em serigrafia
7 a 9 de abril 
9 aos 14 anos | 10h-13h e 14h30-16h30 | mín.3-máx.6pax | 35€ 
descontos disponíveis

FORMAÇÃO PARA TODOS

Oficina de introdução à Serigrafia
Todos (+18) | 10h-13h e 14h-17h | mín.3-máx.6pax | 10€
Nesta oficina de um dia pretende-se experimentar todo o processo 
de serigrafia, desde a preparação de matrizes à limpeza e recuperação 
dos quadros serigráficos. Os participantes têm a oportunidade 
de imprimir a cores, sobre papel e outros suportes, uma imagem 
à sua escolha.
15 fevereiro 
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MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES

FORMAÇÃO PARA TODOS

As viagens da Folha de Ouro
Público em geral e Professores* | mín.10-máx. 20pax | 10€
O período barroco serve de base à aplicação da folha de ouro e às técnicas 
à época associadas. A experimentação de materiais e técnicas é o recurso 
didático primordial. Será que pode haver espaço para voar das artes 
decorativas do período barroco para a contemporaneidade?
Horário laboral: 26 e 29 de fevereiro, 4, 7, 11, 14 e 21 de março
Horário pós-laboral: 28 e 29 de fevereiro, 6 7, 13, 14 e 21 de março
*Curso de formação com acreditação 240, 530 e 600 (1 crédito), com 
validação pelo Centro de Formação de Escolas do Concelho de Cascais, 
com acreditação pelo conselho de diretores de comissão pedagógica 
do Centro de Formação de Braga. Curso de 20h para público em geral, 
e de 25h para professores.

BAIRRO DOS MUSEUS

ATELIÊS

A Chegada do Equinócio da Primavera 
Todos (+4) | 60 a 120min. | mín.6-máx.20pax
Na semana dedicada à celebração do equinócio da Primavera 
(17 a 21 de março), 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
18 e 21 março | 10h30 e 14h30 | Parque Marechal Carmona
Atividades entre Museus e Jardins
20 março | 10h30 | Jardins Casa das Histórias Paula Rego e Museu do Mar 
Rei D. Carlos

PERCURSOS PARTILHADOS

Viagens improváveis na época dos Descobrimentos
Famílias (+6) | 15h | 120min. | máx.25pax
Com o ponto de partida na exposição Cascais na Rota dos Naufrágios, 
no Museu do Mar Rei D. Carlos, e visitando as riquezas trazidas do 
Oriente que integram o acervo do Museu Condes de Castro Guimarães, 
os visitantes são guiados por personagens memoráveis, histórias, objetos 
e relatos, que permitem uma viagem improvável por dois museus.
9 maio
Museu Condes de Castro Guimarães e Museu do Mar Rei D. Carlos
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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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