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1.ª Semana | 14 a 17 de Junho 
 
Retratos esculpidos 
Fernanda Lebres (Lic. Escultura) 
10.00-13.00  
Vamos desenhar, pintar e esculpir inspirando-nos nos retratos das personagens pintadas da colecção 
de pintura do Dr. Anastácio Gonçalves. A criação final terá como base uma placa de linóleo e diversas 
reproduções em papel, decorrendo a sua expressividade dos variados registos gráficos criados.  
 
Onde se escondem as histórias?  
Leonor Tenreiro (Lic. Ciências da Comunicação) 
14.00-17.00 
Oficina de escrita criativa. 
Na Casa-Museu Anastácio Gonçalves há histórias “escritas” nas paredes, desarrumadas em gavetas de 
papeleiras, escondidas nos quadros e a querer saltar das porcelanas. Se gostas de brincar com palavras 
e ver com outros olhos o que tens à frente, esta oficina é para ti. Aparece para escrever de outras 
maneiras! 
 

2.ª Semana | 20 Junho a 24 de Junho 
 
Medalhas 3D da China 
Fernanda Lebres (Lic. Escultura) 
10.00-13.00  
Na Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves há um importante espólio de preciosa porcelana da China. 
Vem inspirar-te nos símbolos desta colecção e desenvolve diferentes actividades artísticas. O trabalho 
final será a criação de uma medalha em baixo-relevo, utilizando pasta de modelar. 
 
Figurinos à moda do séc. XIX 
Paula Azevedo (Lic. Arquitectura) 
14.00-17.00 
O que vestem e em que ocasiões, as personagens do “Convite à valsa”, “Senhora de preto” e o 
Ministro retratado de perfil, por Columbano Bordalo Pinheiro? Como se vestiriam se fosse hoje? 
A partir dos materiais e das cores existentes, vamos criar figurinos em miniatura, à moda do século 
XIX, a partir de um retalho de tecido, de renda, de papel!  
 
 
 
INFORMAÇÕES 
Faixa etária: 7 aos 12 anos 
Inscrições: Mín. 5 inscrições | Máx. 10 inscrições 
Custo: 15 €/dia por criança  
Horário: Manhã 10:00 — 13:00 | Tarde 14:00 — 17:00 
 
Aconselhamos que tragam roupas que possam sujar  
Seguro incluído 
Traga o almoço. Nós acompanhamos 
 
MARCAÇÃO PRÉVIA 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves 
Av. 5 de Outubro, 6-8 |1050-055 Lisboa | Tel. 213 540 923 
E-mail: Tiago Veiga | tveiga@cmag.dgpc.pt 
http://blogdacmag.blogspot.pt 


