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

O objetivo deste programa é a interação com diversas 
comunidades – escolares e institucionais, familiares, entre outras 
– promovendo o enriquecimento de tod@s, construindo 
e proporcionando espaços de aprendizagem e produção criativa. 

Em contexto de Museu ou através dos Espaços Verdes do Bairro, 
o ENVOLVE-TE 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 SEMI-ORIENTADAS
3ª a 6ª feira | escolas e instituições | 10h30 e 14h30 | 30min. | máx.5pax
Antes da visita presencial, os participantes recebem uma proposta 
de trabalho para, no momento da visita no museu, explorarem 
visualmente as obras sugeridas.
O grupo é acolhido com uma breve apresentação da exposição seguida 
de uma visita autónoma.

Exposição Desenhar, encenar, pintar, de Paula Rego
Até 8 novembro | Atividades SCEBM até 6 de novembro

Fazer Guloso (3 aos 9)
A proposta convida à construção de figuras inspiradoras, 
e a coreografar gestos de afeto, vingança e humor.
Formato PDF a enviar no ato da inscrição.

Estudo para sem título (+10)
Por que é que Paula Rego cria obras com e sem título? 
A proposta de trabalho convida a desmistificar 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. Só fazendo se descobre 
o que se está a fazer, refere a artista.
Formato PDF a enviar no ato da inscrição.

O desenho é uma pronuncia* (+15)
Pedidos de ajuda, trocadilhos jocosos, escândalos, crises 
de fecundidade criativa, seduções táteis...histórias vividas 
no feminino são algumas das razões do fazer voraz da artista 
que vamos abordar nesta proposta.
*Paula Rego, In As Meninas de Agustina Bessa-Luís.
Formato PDF a enviar no ato da inscrição.

Paula Rego e Josefa d’ Óbidos: Arte Religiosa no Feminino
Inauguração a 10 de dezembro | Atividades SCEBM a partir 15 dezembro

1, 2, Pose! (+3)
Um corpo, um gesto, um ambiente… Uma pose, repetida muitas vezes 
ao longo da história mas que vai contando diferentes histórias na mão 
da artista. Mitos, lendas, fábulas, crenças... As fontes de inspiração são 
diversas e todas vão contribuir para construirmos um jogo de poses!
Formato PDF a enviar no ato da inscrição.

À maneira como nunca perdem a fé… (+15)
Com a ambiguidade que lhe é característica, Paula Rego dedica várias 
séries de obras a temas e narrativas religiosas. A sua iconografia 
religiosa reflete o estudo e o conhecimento do período barroco 
espanhol, o mesmo período que marcou igualmente a obra de Josefa 
de Óbidos. As duas autoras estão em diálogo na exposição Paula e Rego 
e Josefa d’ Óbidos: Arte Religiosa no Feminino.
Formato PDF a enviar no ato da inscrição.
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CASA DAS HISTÓRIAS PAULA REGO

DESAFIOS DO MUSEU ATÉ CASA
3ª feira a domingo | famílias e público em geral (+4) | 10h30 às 16h30  
1 kit gratuito | kits extra: 1€ cada | máx.5pax (versão presencial)

Desenho em três atos
A exposição Desenhar, Encenar, Pintar apresenta diversas fases do processo 
criativo da artista Paula Rego ao longo da sua carreira. Convidam-se 
os participantes a experienciarem algumas dessas fases a partir 
de exercícios onde o desenho é o ponto de partida. Todos podem 
divertir-se enquanto (re)descobrem a obra da pintora.
Até 8 novembro

Santas no Jardim
Cada santa no seu altar. Ou no seu jardim! Neste desafio convidamos a 
que venham até à Casa das Histórias descobrir quantas santas encontram 
no Jardim de Crivelli e descobrir que segredos guardam... ou que revelam! 
Depois, é só porem mãos à obra e tentarem perceber como encaixa este 
puzzle... no fim levem-no convosco para recordarem e jogarem em casa!
A partir 15 dezembro

A Casa
Casa das Histórias Paula Rego foi o nome escolhido pela artista para 
o museu em Cascais dedicado à sua obra. A Casa conta muitas histórias… 
Também nós temos histórias por e para contar... Todos podemos 
“construir” a nossa Casa das Histórias. Que histórias cabem dentro 
da vossa? Neste desafio, convidamos-vos a virem ver e sentir a Casa 
de perto. Depois, reúnam um conjunto de objetos contadores 
e organizem-nos no formato desta Casa desenhada pelo arquiteto 
Eduardo Souto de Moura.

Entre mitos e linhas
O desafio que vos lançamos é o de observarem atentamente a peça 
têxtil Batalha de Alcácer Quibir e tentarem descobrir quais os pontos 
de bordado usados.
Nesta obra, a artista cruza diversas técnicas têxteis para contar 
de mitos e outras narrativas, entre eles a batalha de Alcácer Quibir com 
o Desejado, o rei D. Sebastião. Depois de absorverem este estímulo visual 
e manual, recebem um envelope com um conjunto de meadas para 
vos ajudar a criar as vossas próprias peças, isto é, histórias grandiosas, 
gloriosas ou grotescas.
Para além da meada, encontram dentro do envelope o nome dos pontos, 
bem como um link que vos ajudará a descobrir como se borda cada um.

PERCURSOS PARA A INCLUSÃO

Visitas à medida 
3ª a 6ª feira | escolas e outras instituições (+12) 
10h30 às 16h30 | 30min. | mín.2-máx.4pax
Os percursos para a inclusão abordam os principais temas 
e metodologias de trabalho da artista, e das exposições patentes, 
tendo em conta as necessidades e desejos de cada grupo participante. 

ESPECIAL ANIVERSÁRIO

Desenhos ao ar livre
+18 | 15h30 às 17h30 | mín.4-máx.8pax | 35€ (inclui as duas sessões)*
Este ateliê permite aos participantes, com ou sem prática de desenho, 
expressarem o seu lado criativo inspirado na obra de Paula Rego e assim 
assinalarmos mais um aniversário do museu.
As propostas acontecem entre o jardim e a exposição Desenhar, encenar, 
pintar, e desdobram-se em duas sessões de criatividade e convívio.
*o valor inclui: entrada no museu, uma bebida e materiais. 
Basta trazer um sorriso!
12 e 19 setembro
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VISITAS ORIENTADAS

Arte Contemporânea
3ª a 6ª feira | escolas e instituições (+3) | 10h às 16h30 | 60min. | máx.4pax
Estas visitas contribuem para a observação e interpretação das várias 
exposições temporárias ou da exposição permanente, incluindo 
dinâmicas participativas adequadas às necessidades e aos interesses 
dos vários públicos. 

Famílias e público em geral (+3) | 11h00 | 60min. | máx.5pax
24 outubro: Sonhos do Dia e da Noite – A coleção e o percurso 
de Maria João Fernandes
28 novembro: Open Space
19 dezembro: Coleção da Fundação D. Luís I (permanente)
30 janeiro: Maria Velez

De alto a baixo
3ª a 6ª feira | escolas e instituições (+6) | 10h às 16h | 60min. | máx.4pax
Uma contextualização histórica do edifício 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

Arte Contemporânea
3ª a 6ª feira | escolas e instituições (+3) | 10h às 16h | 90min. | máx.4pax
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 ou à exposição permanente 
da Coleção da Fundação D. Luís I.

Famílias e público em geral (+3) | 15h | 90min. | máx.5pax
24 outubro: Sonhos do Dia e da Noite – A coleção e o percurso 
de Maria João Fernandes
28 novembro: Open Space
19 dezembro: Coleção da Fundação D. Luís I (permanente)
30 janeiro: Maria Velez

CENTRO CULTURAL DE CASCAIS

KITS DE EXPLORAÇÃO

Agora ou nunca
3ª feira a domingo | famílias e público em geral (+3) | 1 kit gratuito | kits 
extra: 1€ cada
Ao visitar a exposição Pintura Democrática – Coleção Luísa e Manuel Pedroso 
de Lima, que reúne obras de artistas que marcaram a história da arte 
portuguesa do século XX fazendo uso da sua liberdade de espírito 
e de expressão, oferecemos uma de várias propostas-surpresa! 
Uma oportunidade para, agora ou nunca, juntar à mesa a criatividade, 
a curiosidade e a energia de quem quer ter as mãos ocupadas.
Até 13 setembro
Desafios sobre Pintura Democrática

VISITAS SEMI-ORIENTADAS

Centro Cultural de Cascais
3ª a 6ª feira | escolas e instituições (+3) | 10h30 e 14h30 | 30min. | máx.5pax
O grupo é acolhido com uma breve apresentação da exposição seguida 
de uma visita autónoma. Munem-se os públicos de informação 
fundamental para uma exploração livre, sem a presença do mediador 
cultural, incluindo um mote para observação das obras de arte a ser 
explorado num desafio, a realizar além das portas do espaço cultural.
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https://www.youtube.com/watch?v=yPzn-EPmcic&feature=youtu.be


1312

KITS DE EXPLORAÇÃO

O Baú do Soldado
3ª a domingo | todos (+5) | 10h às 12h e 14h às 17h | máx.5pax
A partir da visita jogo O Baú do Soldado lançamos agora a versão kit 
de exploração.
Como viviam os soldados do forte no séc. XVIII? Como ocupavam 
o tempo? Que tipos de trabalhos faziam? O que vestiam? Cada visitante 
será um soldado e vai descobrir a história e desvendar alguns 
dos segredos do forte.
Disponível na receção do forte.

Um passeio pelos Momentos no Forte
3ª a domingo | todos (7 aos 14 anos) | 10h às 12h e 14h às 17h | máx.5pax
De pista em pista, descobrimos novas histórias. Neste antigo forte 
vamos explorar e encontrar os seus mistérios e desafios, através 
deste kit de exploração.
Disponível na receção do forte.

FORTE DE SÃO JORGE DE OITAVOS
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VISITAS ORIENTADAS

Museu Condes de Castro Guimarães
3ª a 6ª feira | todos | 10h e 14h30 | 30min. | mín.2-máx.4pax
O mais antigo museu do concelho 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. 

Por portas e travessas
Todos | 10h30 | 30min. | mín.2-máx.4pax
Neste período de veraneio convidamos para uma visita diferente, 
explorando espaços, contextos e curiosidades nunca antes visitados. 
Por portas e travessas, desafiamos os participantes a percorrer labirintos 
e a viajar do ponto mais alto ao ponto mais… fundo do Museu Condes 
de Castro Guimarães.
20 setembro (domingo)
10 outubro (sábado)

VISITA JOGO

Que animais e plantas se escondem no jardim dos Condes?
3ª a 6ª feira | todos (4 aos 11 anos) | 10h e 14h30 | 60min. | mín.4-máx.8pax
No antigo jardim dos Condes de Castro Guimarães existem vários 
animais e plantas que estão representados na coleção de porcelana 
chinesa do museu. Vamos encontrá-los e descobrir os segredos que 
têm para nos contar. 

KIT DE EXPLORAÇÃO

Óscar e a volta ao mundo sem sair do lugar
3ª a domingo | todos (4 aos 11 anos) | 10h às 12h40 e 14h às 17h40 | 40min.
Será que podemos conhecer o mundo sem sair do lugar? Com a ajuda 
de Óscar, um órgão de tubos, propomos conhecer algumas peças 
do museu e as histórias que têm para nos contar.
O kit deve ser solicitado na receção do museu.

MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES
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EM CENA

Casinha de Brincar
3ª a domingo | famílias | 10h e 14h | 45min. | máx.8pax
Neste maravilhoso jardim existe uma casinha onde podemos encontrar 
alguns jogos e outros materiais para darmos asas à imaginação. Antes ou 
depois de visitarem livremente as salas de exposição, deixamos o convite 
de se instalaram no relvado e explorarem os temas que o museu trata.

KITS DE EXPLORAÇÃO
3ª a domingo | todos (+6) | 10h às 12h e 14h às 17h | 30min.
máx.5pax (na versal presencial)

Uma aventura subaquática
Este kit digital convida à exploração livre do museu, seja em contexto 
escolar ou familiar. Antes da visita presencial, sugerimos descarregarem 
o material para uma melhor exploração do museu.
Kit disponível no site da Fundação D. Luís I a partir de outubro.

A peça mistério
Como é que vamos descobrir a peça mistério no museu do Mar Rei D. Carlos?
Este kit de exploração consiste num conjunto de pistas assinaladas na 
planta do museu. De sala em sala, os vários desafios levam-nos à peça 
mistério... Conseguem descobri-la?
O kit deve ser solicitado na receção do museu.

VISITA-ATELIÊ

O livro do mar 
3ª a 6ª feira | escolas e instituições (+6) | 10h e 14h | 45min. | máx.8pax
Vamos visitar a exposição Oceano Aberto e construir um dicionário 
ilustrado de palavras do mar. Vamos aprender palavras novas, algumas 
estranhas outras não, relacionadas com a exposição e depois construir 
um livro para mais tarde recordar a nossa viagem pelo mar.
O ateliê realiza-se no jardim do museu, estando sujeito às condições 
atmosféricas.

MUSEU DO MAR REI D. CARLOS
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PERCURSO

LandArt Cascais 2020 | Quinta do Pisão
3ª a 6ª feira | escolas/instituições e público em geral (+4)
10h | 90min. | mín.4-máx.8pax
Obras de arte instaladas na paisagem única da Quinta do Pisão convidam 
a caminhar e a brincar na natureza.  
Sessões para famílias (+4) | 19 setembro às 15h30 | 24 outubro às 11h

VISITAS ATELIÊ
3ª a 6ª feira | Todos (+3) | 10h e 14h | 90min. | mín.4-máx.8pax

Arte e Paisagem  
As obras de arte de Alberto Carneiro e Bordalo II habitam nos 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 

Histórias da Natureza 
Uma personagem que habita o Parque convida-nos a mergulhar no 
fantástico mundo das histórias fantásticas, que habitam o mundo natural.
A atividade propõe criar e contar histórias a partir de elementos naturais 
respigados nos jardins. E, 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 

O Jardim Convida
A visita convida a caminharmos pelos verdejantes jardins do Bairro 
dos Museus, a mergulharmos na natureza, a conversar com uma 
árvore, encontrar uma pedra aliada ou a seguir os cheiros e os sons 
desta paisagem.
O percurso privilegia a vivência sensorial com estes espaços verdes.
Sessões para famílias (+6) às 15h
24 outubro | 21 novembro | 12 dezembro
Parque Marechal Carmona, Jardins da Casa Histórias Paula Rego 
e do Museu do Mar Rei D. Carlos

PERCURSO ATELIÊ

Segue as minhas pegadas
3ª a 6ª feira | todos (+3) | 10h e 14h | 90min. | mín.4-máx.8pax
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.

ATELIÊ

Laboratório de materiais naturais
3ª a 6ª feira | escolas/instituições e público em geral (+5)
10h30 e 14h30 | 90min. | mín.4-máx.8pax
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.

Setembro | Hapa Zome (estampagem flores e folhas em tecido) 
Outubro | Casas e Abrigos
Novembro | Teares de folhas
Dezembro | Tecelagem primitiva
Janeiro | Pincéis Naturais
Parque Marechal Carmona 

PARQUES E JARDINS
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BAIRRO DOS MUSEUS

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS

Um bairro à escala da mão
3ª a domingo | todos (+6) | 10h às 17h | 2€
Em parceria com os Fantasy Craft e a partir do tema lançado pelo 
Conselho Internacional de Museus (ICOM) Museus e Igualdade: diversidade 
e inclusão, criámos um conjunto de kits para a reconstrução do Bairro 
dos Museus em miniatura. Em novembro, quando as comemorações 
do Dia Internacional dos Museus forem retomadas, todos os registos 
recolhidos serão apresentados digitalmente.
Ora veja os tutoriais: 
Tutorial Casa das Histórias Paula Rego    
Tutorial Centro Cultural de Cascais      
Tutorial Museus do Mar Rei D. Carlos    
Tutorial Museu Condes de Castro Guimarães: Parte 1 e Parte 2
Parceria com Fantasy Craft | envio dos registos (vídeo e/ou fotografia) 
para sce.ccc@bairrodosmuseus.pt
Espaços que disponibilizam os kits: Casa das Histórias Paula Rego, 
Centro Cultural de Cascais, Museu Condes de Castro Guimarães e Museu 
do Mar Rei D. Carlos.
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https://www.youtube.com/watch?v=ksPLpTimT0g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Nwvy2vJ33SU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ElEeO2Oi0g4
https://www.youtube.com/watch?v=cKLI3IZdP50&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=amxK8QuxP1k&feature=youtu.be


22

CONTA-ME HISTÓRIAS

DESAFIOS

EXPLORAÇÕES SEMI-ORIENTADAS

KITS DE EXPLORAÇÃO

 

EN
VOL
VE-TE
A PARTIR 
DE CASA!

©
 J

u
li

a 
Lo

m
ba

o



2524

CASA DAS HISTÓRIAS PAULA REGO

EXPLORAÇÃO SEMI-ORIENTADA
3ª a 6ª feira | escolas e instituições (+3)
Propostas pedagógicas para exploração das exposições patentes, a partir 
do espaço da sala de aula ou em casa com o apoio da visita virtual.

Exposição Desenhar, encenar, pintar, de Paula Rego
Até 8 novembro | Atividades SCEBM até 6 de novembro

Fazer Guloso (3 aos 9)
A proposta convida à construção de figuras inspiradoras 
e a coreografar gestos de afeto, vingança e humor.
Formato PDF a enviar no ato da inscrição.

Estudo para sem título (+10)
Por que é que Paula Rego cria obras com e sem título? A proposta 
de trabalho convida a desmistificar 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, 
refere a artista. 
Formato PDF a enviar no ato da inscrição.

O desenho é uma pronuncia* (+15)
Pedidos de ajuda, trocadilhos jocosos, escândalos, crises de 
fecundidade criativa, seduções táteis...histórias vividas no feminino 
são algumas das razões do fazer voraz da artista que vamos abordar 
nesta proposta.
*Paula Rego, In As Meninas de Agustina Bessa-Luís
Formato PDF a enviar no ato da inscrição.

Exposição 
Paula Rego e Josefa d’ Óbidos: Arte Religiosa no Feminino
Inauguração a 10 de dezembro | Atividades SCEBM a partir 15 dezembro

1, 2, Pose! (+3)
Um corpo, um gesto, um ambiente… Uma pose, repetida muitas vezes 
ao longo da história mas que vai contando diferentes histórias na mão 
da artista. Mitos, lendas, fábulas, crenças... as fontes de inspiração são 
diversas e todas vão contribuir para construirmos um jogo de poses!
Formato PDF a enviar no ato da inscrição.

À maneira como nunca perdem a fé… (+15)
Com a ambiguidade que lhe é característica Paula Rego dedica vários 
conjuntos de obras a temas e narrativas religiosas. A sua iconografia 
religiosa reflete o estudo e conhecimento do período barroco 
espanhol. Período esse que marcou igualmente a obra de outra 
mulher artista portuguesa, Josefa de Óbidos. Duas autoras agora 
colocadas em diálogo.
Formato PDF a enviar no ato da inscrição.

KIT DE EXPLORAÇÃO

Tapeçaria Batalha de Alcácer Quibir 
Recurso pedagógico para adultos 
(com propostas de exploração a partir dos 3 anos)
A partir desta obra de Paula Rego iremos explorar processos de trabalho 
e temas específicos da década de 60, como a técnica mista, o recorte e a 
colagem para tratar assuntos marcadamente políticos. A par do restante 
trabalho produzido ao longo das diferentes décadas, Batalha de Alcácer 
Quibir relata uma diversidade de narrativas, das quais se destaca o mito 
do sebastianismo. A visualidade das mesmas, organizada e executada 
em têxtil, irá permitir uma reflexão sobre a arte têxtil.
A partir de novembro
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CASA DAS HISTÓRIAS PAULA REGO

DESAFIOS A PARTIR DE CASA

Exposição Desenhar, encenar, pintar 
e Paula Rego e Josefa d’ Óbidos: Arte Religiosa no Feminino
Famílias e público em geral (+4)
O Serviço Cultural e Educativo do Bairro dos Museus preparou um 
conjunto de desafios que convidam a descobrir o trabalho de Paula Rego, 
desde a exposição Desenhar, Encenar, Pintar, passando pela coleção 
da Casa das Histórias Paula Rego até à génese do edifício, da autoria 
de Eduardo Souto de Moura.
A partir de obras destacadas são lançados desafios simples, ao alcance 
de qualquer curios@, que podem ir desde o ato de (re)contar histórias 
entre família (mesmo à distância!) a desenhos a partir de outros 
de Paula Rego, ou pequenas encenações de lugares imaginários 
à semelhança do que a pintora recria no seu ateliê em Londres.

Partilhem connosco os vossos trabalhos e habilitem-se a ganhar 
entradas gratuitas na Casa das Histórias Paula Rego! 
Enviem para: sce.chpr@bairrodosmuseus.pt.
Desafios disponíveis no site da Fundação D.Luís I
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CENTRO CULTURAL DE CASCAIS

CONTA-ME HISTÓRIAS

Da imagem ao conto
Famílias e público em geral (+3)
O Serviço Cultural e Educativo do Bairro dos Museus convida o contador 
Miguel Gouveia a dar voz a uma seleção de pinturas presentes 
na exposição Pintura Democrática – Coleção Luísa e Manuel Pedroso de Lima. 
O narrador associa a cada obra uma história que é o fio condutor 
de uma exploração visual e auditiva. Para desfrutar em família 
ou sozinh@, em casa ou no jardim.
Por Miguel Gouveia

Histórias disponíveis no canal da Fundação D. Luís I.
Forma da Neve | Pintura Democrática, Vieira da Silva
O Reflexo | Pintura Democrática, René Bertholo
Os Papões | Pintura Democrática, Paula Rego
O Segredo da Beleza | Pintura Democrática, Menez
A Noite é Boa Conselheira | Pintura Democrática, Mário Cesariny
Dilema | Pintura Democrática, Malangatana
Luz e Sombra | Pintura Democrática, Jorge Martins
Os Pássaros | Pintura Democrática, Eduardo Batarda
Os Dois Mundos | Pintura Democrática, Bartolomeu dos Santos
Os Frutos | Pintura Democrática, António Palolo
Os Bárbaros | Pintura Democrática, Ângelo de Sousa
O Segredo do Escultor | Pintura Democrática, Almada Negreiros
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https://www.fundacaodomluis.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=876&catid=72
https://www.youtube.com/watch?v=H7RADWZeRCk
https://www.youtube.com/watch?v=eLAx0l7uuWM
https://www.youtube.com/watch?v=Wy1wE0wyCCw
https://www.youtube.com/watch?v=S20zJX9of1I
https://www.youtube.com/watch?v=vCCvVZbSE7M
https://www.youtube.com/watch?v=xHVXFYJT0ZY
https://www.youtube.com/watch?v=Y98osVfL-Yw
https://www.youtube.com/watch?v=ogmleJ3vYbo
https://www.youtube.com/watch?v=sGGlK6otINc
https://www.youtube.com/watch?v=dXkp-eIYaow
https://www.youtube.com/watch?v=jeCfxtd36KI
https://www.youtube.com/watch?v=gjuJW1c9kcE
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CENTRO CULTURAL DE CASCAIS

DESAFIOS A PARTIR DE CASA

Coleção da Fundação D. Luís I
Famílias e público em geral (+4)
O Serviço Educativo preparou um conjunto de desafios que convidam 
a conhecer melhor a coleção da Fundação D. Luís I, instalada no Centro 
Cultural de Cascais. A partir de algumas obras, são lançadas propostas 
criativas de exploração visual e plástica, desafios simples ao alcance 
de qualquer curios@!
Além desta coleção, os desafios vão ainda tirar partido da exposição 
virtual Pintura Democrática - Coleção Luísa e Manuel Pedroso de Lima. 
A mostra reúne um conjunto de obras de artistas que marcaram 
a história da arte portuguesa do século XX, em especial o final do estado 
novo e o início da democracia.
Partilhem connosco os vossos trabalhos e habilitem-se a ganhar entradas 
gratuitas no Centro Cultural de Cascais! 
Enviem para: sce.ccc@bairrodosmuseus.pt.

Visita Virtual Pintura Democrática - Coleção Luís e Manuel Pedroso de Lima
Desafios disponíveis no site da Fundação D. Luís I
Desafio sobre Lourdes de Castro

Atividades à distância de um ecrã
3ª a 6ª feira | escolas e instituições (+3) | 1 turma
Apesar de o contacto direto com as obras ser insubstituível, nos casos 
em que a visita presencial não é viável possibilita-se um 
acompanhamento à distância através de atividades orientadas em sessões 
por webinar (por zoom, preferencial).
Em alternativa poderão ser disponibilizadas atividades semi-orientadas 
em formato PDF que os responsáveis pelos grupos poderão utilizar para 
enriquecer uma visita livre a uma exposição patente no Centro Cultural 
de Cascais, mesmo que esta só exista em formato virtual.

https://www.fundacaodomluis.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=877:visitas-virtuais-exposicoes2020-centro-cultural-de-cascais-fundacao-d-luis-i&catid=72:destaques
https://www.fundacaodomluis.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=876&catid=72
https://www.youtube.com/watch?v=de6DOooRB80&feature=youtu.be
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MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES

DESAFIOS PARTIR DE CASA

Saltando de pintura em pintura
Escolas/instituições e famílias (5 aos 12 anos)
Propomos uma visita virtual à galeria de pintura do Museu Condes 
de Castro Guimarães onde estão representados retratos, emoções 
e paisagens. Inspirados pela visita, propomos um novo olhar e perícia 
para encontrar alguns objetos.
Depois de encontrados esses objetos desafiamos-vos a retratem alguém 
da vossa família ou a pintarem o vosso autorretrato. 
Enviem-nos os vossos comentários e desenhos para mccg@cm-cascais.pt
Atividades com recurso à visita virtual do MCCG a partir de casa.
Visita virtual disponível no site da Fundação D. Luís I
Desafio disponível a partir de outubro

As coleções do Conde
Todos (+4)
Do acervo do Museu Condes de Castro Guimarães fazem parte muitos 
objetos que pertenceram ao Conde Manuel de Castro Guimarães. 
Convidamos para uma visita virtual aos espaços do museu para a 
descoberta das suas coleções.
Depois da visita, que objetos escolhem para criar a vossa própria coleção? 
E porquê? Qual o objeto pessoal que incluiriam nesta coleção?
Enviem-nos as vossas escolhas e justificação para mccg@cm-cascais.pt
Visita virtual ao Museu Condes de Castro Guimarães disponível 
no site da Fundação D. Luís I

PROJETO COM A COMUNIDADE

Três leques, três histórias, onde o amor nasce e acontece!
Escolas e instituições (2.º e 3.ºciclos, ensino secundário e profissional) | 
modalidade webinar (por zoom)
Este projeto tem por base a exploração de técnicas que visam 
a construção de uma ventarola e de uma folha plissada para um 
leque desdobrável. O Leque Cabecinhas e as Viagens do Amor servem 
de inspiração à decoração. O conhecimento cultural de alguns povos 
do Oriente e os textos de viagens com amor prometem um projeto 
emocionalmente compensador.
7 sessões de trabalho à distância + 2 sessões presenciais (o programa 
detalhado será enviado por email mediante pedido de inscrição prévia)

https://www.fundacaodomluis.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=896:museu-condes-de-castro-guimaraes-museu-da-vila-visitas-virtuais-exposicoes2020-centro-cultural-de-cascais-fundacao-d-luis-i&catid=80:outras-iniciativas&Itemid=97
https://www.fundacaodomluis.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=896:museu-condes-de-castro-guimaraes-museu-da-vila-visitas-virtuais-exposicoes2020-centro-cultural-de-cascais-fundacao-d-luis-i&catid=80:outras-iniciativas&Itemid=97
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FORTE DE SÃO JORGE DE OITAVOS

TEATRO

No Forte a vida era assim
Escolas/instituições e famílias (+5) 
Será que a vida no séc. XVII, nas fortificações era muito diferente 
da atual? O que é que mudou? Como era, o que comiam, como viviam… 
O Avô Tadeu, soldado de outros tempos, tem muito para contar!
No final lançamos um desafio. Enviem-nos uma história em que vocês 
são um soldado do seculo XVII, para o email forte.oitavos@cm-cascais.pt
Veja a peça de teatro no canal da Fundação D. Luís I a partir de outubro.

PARQUES E JARDINS

DESAFIOS A PARTIR DE CASA

Entre a Arte e a Natureza
Todos (+4)
Sempre na relação com o Património Cultural e Natural do Bairro 
dos Museus, continue ligado à Natureza e à Arte de forma criativa 
e lúdica, a partir de casa.
As propostas levam até si a paisagem do Bairro dos Museus e desafiam 
à observação da paisagem através das janelas de casa.
Enviem-nos as vossas paisagens para o email 
parques.jardins@bairrodosmuseus.pt
Desafios disponíveis no site da Fundação D. Luís I.
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https://www.fundacaodomluis.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=876&catid=72
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MUSEU DO MAR REI D. CARLOS

TEATRO

Nem tudo o que vem à rede é peixe
Escolas/instituições e famílias (3 aos 10 anos) 
Com uma 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.
Após a visualização da peça, lançamos um desafio que remete às coleções 
deste espaço. Partilhem connosco os vossos resultados para o email 
museumar@cm-cascais.pt.
Peça de teatro disponível no canal da Fundação D. Luís I a partir de outubro.

KIT DE EXPLORAÇÃO

Expedição ao Fundo do Mar
Escolas/instituições e famílias (6 aos 12 anos)
Descubram o museu e as suas coleções de forma lúdica e divertida 
através de um percurso previamente definido.
A proposta de trabalho fica disponível no site da Fundação D. Luís I 
a partir de outubro.
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Disponibilizamos um conjunto de recursos pedagógicos no formato 
digital para uma exploração livre e autónoma, em contexto de escola, 
em tele-aula ou em família.

CASA DAS HISTÓRIAS PAULA REGO

Visita virtual ao museu
Disponível no site da Casa das Histórias Paula Rego a partir de outubro: 
Kits digitais (tapeçaria, arquitetura e biografia de Paula Rego)
Quizz Arquitetura e Quizz Exposições

CENTRO CULTURAL DE CASCAIS

Visita virtual à exposição Pintura Democrática – Coleção de Luísa e Manuel 
Pedroso de Lima
Visita virtual Tesouros da América Latina
Disponível no site da Fundação D. Luís I a partir de outubro:
Quizz Centro Cultural de Cascais versão convento e Quizz Centro Cultural 
de Cascais versão contemporânea

MUSEU CONDES DE CASTRO GUIMARÃES

Visita virtual ao museu
Kit digital “Óscar e a volta ao mundo sem sair do lugar”

PARQUES E JARDINS

Vídeo Parque Marechal Carmona
Disponível no site da Fundação D. Luís I a partir de outubro: 
Quizz LandArt e Quizz Parque Marechal Carmona

Disponível no canal Youtube da Fundação D. Luís I a partir de outubro: 
Vídeo obras Alberto Carneiro
Vídeo percurso LandArt 2020

OUTROS LINKS DISPONÍVEIS:

BIBLIOTECA VIRTUAL FUNDAÇÃO D. LUÍS I 

CANAL FUNDAÇÃO D. LUÍS I

FACEBOOK FUNDAÇÃO D. LUÍS I

FACEBOOK BAIRRO DOS MUSEUS

FACEBOOK CASA DAS HISTÓRIAS PAULA REGO

https://my.matterport.com/show/?m=stLFzqAEgoK
https://my.matterport.com/show/?m=6RY9ivVfLMP&play=1&ts=0&guides=0&brand=1&title=1
https://my.matterport.com/show/?m=6RY9ivVfLMP&play=1&ts=0&guides=0&brand=1&title=1
https://www.fundacaodomluis.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=885:los-tesoros-de-america-visitas-virtuais-exposicoes2020-centro-cultural-de-cascais-fundacao-d-luis-i&catid=72:destaques
https://my.matterport.com/show/?m=CceQeQmwYPG&play=1&ts=1&guides=0&brand=1&title=1&help=0
https://fliphtml5.com/bookcase/cilqp
https://www.youtube.com/watch?v=LaWfp8iFUE4
https://fliphtml5.com/bookcase/cilqp
https://pt-pt.facebook.com/fundacaodomluis
https://www.youtube.com/channel/UC9OHuWLUtx-QhXSjJVAhyoA/videos
https://www.facebook.com/bairrodosmuseus/
https://www.facebook.com/casadashistoriaspaularego/
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NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 
POR MOTIVOS DE COVID-19

. A entrada dos visitantes deve ser efetuada de forma individual 
e espaçada, salvaguardando o distanciamento de pelo menos 2 metros 
entre pessoas, à exceção dos visitantes que sejam coabitantes (no caso 
das famílias);
. A lotação em contexto de visita (livre ou acompanhada pelo SCEBM) 
deve garantir o distanciamento físico entre os visitantes e pelo menos 
2 metros entre pessoas, à exceção dos visitantes que sejam coabitantes 
(em sala de exposição manter 1 visitante por 20 m2);
. Se necessário, podem ser definidos limites temporais de entrada 
e de visita (desfasar a entrada de um grupo em visita acompanhada 
pelo SCEBM dos restantes visitantes em visita livre), adaptados 
à dimensão do equipamento cultural, de forma a evitar a concentração 
de pessoas no interior e à entrada do mesmo;
. Todas as atividades para crianças (0 aos 18 anos) requerem a presença 
obrigatória de um adulto responsável;
. Todos os agendamentos de visitas e atividades devem ser feitos 
via email ou telefonicamente  e as credenciais enviadas antes do dia 
da visita por email;
. Todas as visitas e atividades deverão começar à hora marcada, 
com o objetivo de não prolongar o compasso de espera na receção 
dos museus;

- No caso dos grupos organizados (escolas e instituições) o responsável 
pelo grupo deve dirigir-se à receção (sozinho) e informar a chegada 
do grupo (o grupo deve aguardar no exterior do edifício);
- No caso de visitas para famílias e público em geral, o mediador 
cultural deve reunir o mais breve possível os participantes na receção 
do museu (ou, caso a receção não disponha de espaço suficiente, 
no exterior do edifício) para que a visita comece à hora prevista;

. O uso de máscara é obrigatório a partir dos 10 anos de idade1. Sempre 
que um visitante não se faça acompanhar de máscara, o SCEBM deverá 
disponibilizar o equipamento necessário2;
. O registo de opinião deverá ser facultado online;
. Sempre que possível, dá-se preferência ao pagamento por outro meio 
que não em dinheiro.

1 Por indicação da Direção Geral de Saúde (www.dgs.pt).
2 A recusa da utilização deste material inviabiliza a entrada no museu bem 
como a participação na atividade.

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.

A participação nas atividades não dispensa a leitura das regras 
de funcionamento do Bairro dos Museus por motivos de Covid-19.

Casa das Histórias Paula Rego
sce.chpr@bairrodosmuseus.pt | 214826970
Centro Cultural de Cascais 
sce.ccc@bairrodosmuseus.pt | 214826970
Forte de São Jorge de Oitavos
forte.oitavos@cm-cascais.pt | 214815949
Museu Condes de Castro Guimarães
mccg@cm-cascais.pt | 214815304
Museus do Mar Rei D. Carlos I
museumar@cm-cascais.pt | 214815954/5
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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NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 
POR MOTIVOS DE COVID-19

. A entrada dos visitantes deve ser efetuada de forma individual 
e espaçada, salvaguardando o distanciamento de pelo menos 2 metros 
entre pessoas, à exceção dos visitantes que sejam coabitantes (no caso 
das famílias);
. A lotação em contexto de visita (livre ou acompanhada pelo SCEBM) 
deve garantir o distanciamento físico entre os visitantes e pelo menos 
2 metros entre pessoas, à exceção dos visitantes que sejam coabitantes 
(em sala de exposição manter 1 visitante por 20 m2);
. Se necessário, podem ser definidos limites temporais de entrada 
e de visita (desfasar a entrada de um grupo em visita acompanhada 
pelo SCEBM dos restantes visitantes em visita livre), adaptados 
à dimensão do equipamento cultural, de forma a evitar a concentração 
de pessoas no interior e à entrada do mesmo;
. Todas as atividades para crianças (0 aos 18 anos) requerem a presença 
obrigatória de um adulto responsável;
. Todos os agendamentos de visitas e atividades devem ser feitos 
via email ou telefonicamente  e as credenciais enviadas antes do dia 
da visita por email;
. Todas as visitas e atividades deverão começar à hora marcada, 
com o objetivo de não prolongar o compasso de espera na receção 
dos museus;

- No caso dos grupos organizados (escolas e instituições) o responsável 
pelo grupo deve dirigir-se à receção (sozinho) e informar a chegada 
do grupo (o grupo deve aguardar no exterior do edifício);
- No caso de visitas para famílias e público em geral, o mediador 
cultural deve reunir o mais breve possível os participantes na receção 
do museu (ou, caso a receção não disponha de espaço suficiente, 
no exterior do edifício) para que a visita comece à hora prevista;

. O uso de máscara é obrigatório a partir dos 10 anos de idade1. Sempre 
que um visitante não se faça acompanhar de máscara, o SCEBM deverá 
disponibilizar o equipamento necessário2;
. O registo de opinião deverá ser facultado online;
. Sempre que possível, dá-se preferência ao pagamento por outro meio 
que não em dinheiro.

1 Por indicação da Direção Geral de Saúde (www.dgs.pt).
2 A recusa da utilização deste material inviabiliza a entrada no museu bem 
como a participação na atividade.

Patrocínio:




