OFICINAS DE VERÃO Crianças dos 7 aos 12 anos
JULHO 2021

2 dias, 1 oficina
Terça-feira e quarta-feira
Quinta-feira e sexta-feira
10h00-17h00

20 e 21 JULHO • 27 e 28 JULHO

As Artes à minha maneira

Inspirados pelo gosto pessoal do rei D. Manuel I, vamos criar a nossa própria
linguagem artística, repleta de animais, plantas e objetos exóticos.
Através da exploração do desenho de observação, de recortes e de padrões,
vamos olhar para o passado nas obras do museu e imaginar um futuro,
onde a ornamentação ganhará uma relevância especial e a nossa criação
rivalizará com o famoso estilo Manuelino.
Orientação: Ricardo Mendes

22 e 23 JULHO • 29 e 30 JULHO

Impressões Ecológicas, Cartazes para o Futuro
No reinado de D. Manuel I a imprensa cresce com uma enorme rapidez
e o documento impresso torna-se um instrumento muito importante de
registo e de divulgação dos feitos e descobertas dos portugueses na época.
A partir de técnicas antigas vamos aprender a imprimir de forma manual
imagens e mensagens que achamos importantes deixar como registo
dos nossos tempos. Numa era em que o planeta precisa da nossa atenção
e cuidado, produziremos cartazes e panfletos com eco mensagens para
oferecer e espalhar à nossa volta. Para criarmos as imagens ideais
contaremos com a ajuda dos exemplos da flora e da fauna do jardim
e da coleção do Museu.

Valor de inscrição
por oficina e criança: 15€.
Almoço: é possível trazer
de casa ou almoçar no
restaurante (6€ por refeição).
Inscrições individuais,
limitadas, por ordem
de chegada até 2 dias
antes da oficina:
Telefone: 213 912 800 ou
e-mail: se@mnaa.dgpc.pt
(pagamento no 1º dia
da oficina)
Observações: trazer lanche
para os intervalos.

Orientação: Rita Cortez Pinto

Rua das Janelas Verdes, 1249-017 Lisboa
Tel: 213 912 800 | se@mnaa.dgpc.pt
www.museudearteantiga.pt |
www.facebook.com/museunacionaldearteantiga
Horário: terça-feira a domingo, 10h00-18h00

