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Sejam bem-vindos a mais um ano de atividades do Serviço Educativo da 
Fundação de Serralves! 

A equipa do Serviço Educativo da Fundação de Serralves, em colaboração 
com a Fundação Galp,  apresenta o seu programa de atividades, 
fruto de um trabalho integrado entre as Artes e o Ambiente. Esta é a 
materialização do estímulo para desenvolver uma programação, na qual a 
partilha e a experiência, são o mote para a promoção da criatividade, da 
reflexão e da ação.

Numa perspetiva de acesso à educação inclusiva, equitativa e de 
qualidade, procuramos promover oportunidades de aprendizagem através 
da convergência, do compromisso e da cooperação com as diretrizes e 
princípios definidos pela Organização das Nações Unidas na Agenda 2030 
de Desenvolvimento Sustentável: “Transformar o nosso mundo”.
Ao processo experimental construído e em evolução chamámos ON PROCESS. 
Entendemos que a Energia é a força dinamizadora que une a reflexão 
e o conhecimento à prática, reforçando a ligação entre Energia e as 
atividades educativas, promovidas e estruturadas pela prática e a 
experimentação no âmbito da educação não formal. 
Acreditamos que a flexibilidade, a criatividade e a vivacidade, assumidas 
pela educação não formal, nunca esgotam a capacidade de nos entusias-
mar e esperamos que todos beneficiem, participem  e partilhem desta 
energia connosco.
Segundo uma estratégia assente no conceito de “Hands on/Minds on”, as 
linhas de atuação traduzem-se por verbos de ação:

Experimentar  atividades destinadas à comunidade escolar

Integrar  atividades de promoção da inclusão social e intelectual

Partilhar  atividades para famílias, jovens e crianças

Envolver  atividades para o público adulto

Experimentamos, integramos, partilhamos e envolvemos…e todas estas 
ações têm como eixo estruturante o conceito de “Hands On/Minds On”, 
no qual assumimos que o processo de aprendizagem pressupõe a partici-
pação ativa de todos.

A Fundação Galp é mais uma vez a parceira do Serviço Educativo de 
Serralves neste objetivo. A ENERGIA é justamente o CATALISADOR que 
une o saber à prática na construção de uma aprendizagem enriquecedora.

Esta brochura apresenta de forma sucinta as informações relativas ao programa de atividades. 
A informação detalhada encontra-se em WWW.SERRALVES.PT



Desenvolvida de acordo com as 
diferentes tipologias de público, 
faixas etárias, necessidades e 
características, esta brochura 
está organizada segundo os 
verbos que orientam as ações.
Cada verbo está afeto à descrição da 
nossa oferta de atividades: visitas 
orientadas, visitas-oficina, oficinas, 
projetos em continuidade... 

Marcamos encontro em Serralves!
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Procurando vivenciar o 
conhecimento por meio 
da experiência partilhada, 
EXPERIMENTAR orienta os 
programas desenvolvidos para a 
comunidade escolar. As visitas, 
visitas-oficina, oficinas pensadas 
para os alunos e os programas 
específicos dirigidos aos 
professores procuram incentivar 
a descoberta e a invenção sob o 
signo da autonomia.
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Visitas
As visitas orientadas desen-
volvidas pela equipa do Serviço 
Educativo são baseadas no prin-
cípio da mediação e estruturadas 
pelo diálogo estabelecido entre o 
educador e o grupo. O objetivo é 
aprofundar o conhecimento sobre 
o património artístico, arquitetó-
nico e ambiental da Fundação de 
Serralves, incentivando o diálogo e 
a partilha de perceções.

Exposições
O Museu de Serralves apresenta 
um programa diversificado de 
exposições que constituem opor-
tunidades singulares para vivenciar 
a arte contemporânea. Para além 
de contextualizarem as obras ex-
postas, as visitas orientadas têm 
como método o acolhimento de di-
ferentes modos de ver e o estímulo 
da autonomia de quem nos visita 
na sua relação com a obra de arte 
contemporânea.  

Espaços arquitetónicos
Desenhado por Álvaro Siza, um 
arquiteto de prestígio nacional e in-
ternacional, o Museu de Serralves é o 
ponto de partida para uma experiên-
cia que relaciona a sua arquitetura 
com a da Casa de Serralves, exemplar 
único da arquitetura art déco, e com 
o Parque de Serralves. A história 
deste lugar — que no seu conjunto 
paisagístico e arquitetónico foi 
classificado como Monumento 
Nacional em 2012 — é desvendada.

Esculturas
A Coleção do Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves conta 
com um importante conjunto de 
obras que propõem diálogos entre 
a arte e a natureza e os conceitos 
relacionados com arte e paisa-
gem. Neste contexto, esta visita 
orientada propõe a descoberta do 

acervo de escultura contemporâ-
nea ao ar livre sob o formato de um 
percurso que procura estimular o 
olhar atento e a reflexão crítica so-
bre as diversas linguagens da arte.

Parque
O Parque de Serralves, quer pelo 
seu desenho quer pelo momento 
da sua construção, é hoje uma 
referência não só nacional, como 
internacional da arte paisagista 
da primeira metade do século XX. 
É um espaço de grande valor eco-
lógico ao nível da biodiversidade 
que sustenta, assumindo-se como 
uma zona verde urbana que desem-
penha um papel crucial enquanto 
promotor de conexão, reflexão 
e transformação. Conhecer os 
ritmos da natureza e respeitar os 
seres vivos nela presentes é tam-
bém um convite a fazermos parte 
integrante da biodiversidade.

Funcionamento: as visitas são adaptadas 
a cada nível de ensino, do pré-escolar ao 
superior, mediante marcação prévia.
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Visitas-oficina
As visitas-oficina associam o 
diálogo temático e especulativo 
a momentos de experimentação 
prática e dinâmica nos espaços 
da Fundação de Serralves. Com 
estas atividades propomos 
reforçar a vivência de conceitos 
relacionados com as exposições, 
a arquitetura ou o ambiente, por 
intermédio da mediação e da ação 
orientada pelo processo.

Visita-oficina/Exposições
Especialmente desenvolvidas para 
cada exposição, as visitas-oficina 
partem da investigação sobre a te-
mática curatorial e a trajetória dos 
artistas apresentados. Em cada 
exposição uma ou mais propostas 
estimulam e desafiam os grupos, 
com o objetivo de promover a vi-
vência da obra de arte e explorar o 
potencial criativo que a arte con-
temporânea pode despertar.

Conceção: Andreia Coutinho, Constança 
Amador, Cristina Alves, Filipa Godinho, Inês 
Caetano, Inês Soares, Joana Mendonça, 
Joana Nascimento, João Almeida e Silva, 
José Costa, José Maia, Juliana Sá, Magda 
Silva, Melissa Rodrigues, Patrícia do Vale, 
Paulo Jesus, Raquel Correia, Raquel 
Sambade, Rita Faustino, Rita Martins, Sofia 
Santos, Sónia Borges, Talkie-Walkie
Público-alvo: ensino pré-escolar, básico, 
secundário e superior
Funcionamento: 2h duração
Lotação: 10 alunos (mínimo)/
20 alunos (máximo)

Visita-oficina/Arquitetura 
Exercícios de exploração do espaço 
revelam o processo de trabalho 
do arquiteto e refletem, de modo 
conjunto, sobre formas de expe-
rienciar os espaços. O Museu de 
Serralves, projetado por Álvaro 
Siza, é o ponto de partida para di-
ferentes leituras e recriações dos 
seus espaços expositivos.

Conceção: Andreia Coutinho, Bernardo 
Amaral, Dalila Gomes, Inês Caetano, João 
Almeida e Silva, Talkie-Walkie
Funcionamento: 2h duração
Lotação: 10 alunos (mínimo)/20 alunos 
(máximo)

Arquitetices
Nesta visita-oficina vamos apren-
der o código secreto do arquiteto e 
fazer uma maqueta. Com desenhos 
na mão e maquetas gigantes no 
chão vamos percorrer, escorregar, 
investigar e descobrir os espaços do 
Museu. Em cada sala esperam-nos 
surpresas e desafios para superar.

Público-alvo: ensino pré-escolar (4 e 5 
anos) e básico (1º ciclo)
Localização: Museu ou Casa

Trinta por uma linha
Em Serralves vais fazer “trinta por 
uma linha”! A cada passo, um novo 
desafio. Brincar dentro do Museu, 
desenhar com linhas mágicas, 
transformar rampas em escorre-
gas, serão algumas das traquines 
que faremos! Da ginástica do cor-
po vamos partir à descoberta do 
espaço, com braços que se conver-
tem em linhas, pernas que imitam 
rãs para chegar ao teto e pés atre-
vidos que se aventuram em todas 
as direções. Nesta maratona serás 
sempre vencedor!

Público-alvo: ensino pré-escolar e básico 
(1º ciclo) 
Localização: Museu, Parque ou Casa

Sem meias medidas
“Sem meias medidas” é um convite a 
sentir plenamente o espaço através 
do corpo. Dimensões que se experi-
mentam em palmos, ângulos que se 
abraçam, perspetivas que iludem o 
olhar… O corpo será a tua régua, o 
teu esquadro, a tua bússola.
Conteúdos de escola que descobri-
mos, a cada passo, num percurso 
orientado por esse gigante que é 
Serralves. Que história conta este 
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lugar? Que coordenadas te tornam 
navegador em terra firme?

Público-alvo: ensino básico (2º e 3º ciclos)
Localização: Museu, Parque ou Casa

Arquiteturas
Observar, desenhar, fotografar 
com o olhar e descobrir porme-
nores do Museu de Serralves, são 
alguns dos desafios propostos por 
esta atividade. Com a ajuda de 
desenhos de arquitetura e através 
de jogos de orientação e memória 
vamos elaborar um mapa mental. 
Para ativar ainda mais o pensa-
mento e a criatividade, vamos 
projetar um novo espaço e experi-
mentar em maqueta.

Público-alvo: ensino básico (2º e 3º ciclos) 
e secundário
Localização: Museu, Parque ou Casa

Visita-oficina/Parque
Partindo à descoberta da biodiver-
sidade presente no Parque, estas 
visitas-oficina, realizadas inteira-
mente ao ar livre, centram-se no 
mundo natural de Serralves. As 
árvores e os arbustos, as plantas 
aromáticas e as suas singulari-
dades, a diversidade de fauna 
presente ou a importância da água 
na criação dos diferentes habitats 
são as propostas que exploram 
mundos escondidos nos jardins.

Público-alvo: ensino básico
Funcionamento: 2h duração
Lotação: 15 alunos (mínimo)/30 alunos 
(máximo) 

O mundo secreto das plantas! 
Numa visita pelo Parque de 
Serralves, com os sentidos bem 
despertos, partiremos à descober-
ta das fragâncias de plantas que 
evoluíram com a especialização 
de se impregnarem de aromas! A 
que cheiram as suas folhas, ramos 
e cascas? E como estimulam as 
flores ainda mais a experiência 

odorífera? Quais os segredos que 
guardam por trás dos aromas e 
quais os usos que fazemos dos 
seus componentes? Desde a can-
foreira à alfazema, passando pelos 
inesquecíveis orégãos, são muitos 
os segredos fascinantes que te 
convidamos a descobrir.

Conceção e orientação: Anabela Pereira, 
Carlota Carqueja, Dina Marques

Paisagem: de lugar a postal 
ilustrado 
No Parque de Serralves percorre-
mos espaços tão diversos como 
jardins formais outrora privados, 
parcelas envolventes do Museu, 
cenários de peças de arte, matas e 
uma Quinta. Cada espaço encerra 
em si o uso a que se destina, mas 
também a intencionalidade com 
que foi concebido e construído. 
Nós, que desfrutamos do lugar, 
somos conduzidos pela paisagem 
que nos fala. O que nos diz? E nós, 
como a representamos? O que 
dizemos nós da paisagem? Como 
é a imagem que cada um guarda 
da paisagem que todos veem? Ao 
longo de um percurso guiado ex-
ploraremos conceitos básicos de 
paisagem e seremos desafiados a 
representar, reformular ou rein-
ventar a paisagem de Serralves.

Conceção e orientação: André Rodrigues, 
Inês Luís, Isabel Pinto

Eu, o vento e o tempo: Vamos 
criar juntos? 
Quais as fronteiras entre land art 
e outras intervenções no meio 
natural? O que acontece quando 
a natureza interage com as obras 
de arte? Ao longo de um percurso 
pelo Parque, vamos transformar 
um pedaço de terra (ou da Terra), 
fazer um gesto na Paisagem, criar 
ou recriar Lugares. Será uma visita 
interativa, em que a perceção, a 
imaginação e a capacidade criativa 
dos participantes entrarão em 
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diálogo com as características 
singulares do Parque de Serralves. 
Será um momento para refletir, 
fazer perguntas, experimentar, 
criar e praticar o desapego que a 
natureza nos pede.  

Conceção e orientação: André Rodrigues, 
Isabel Pinto, Mariana Moranduzzo

Viagem ao centro do Parque
O pilriteiro tem folhas parecidas 
com as da salsa e os frutos pare-
cem maçãs pequeninas; o azevinho 
tem folhas cheias de picos para não 
serem comidas pelos herbívoros, 
mas os frutos só germinam depois 
de serem consumidos pelas aves. 
Nesta visita-oficina vamos imergir 
no fascinante mundo das plantas do 
Parque e descobrir como se identi-
ficam, qual a sua importância e que 
segredos escondem!

Conceção e orientação: Anabela Pereira, 
Joana Torres, João Junqueira

Mergulhar no Parque
Sem água nenhum ser vivo so-
brevive, isso todos sabemos! Mas 
em que mais aspetos pode este 
recurso ser determinante? E em 
Serralves, como influencia plantas 
e animais ou a própria paisagem? 
Iremos mergulhar no Parque, 
observando à superfície, mas 
também em profundidade e, com a 
ajuda de pequenas atividades prá-
ticas, conhecer os elementos que a 
água transporta, a biodiversidade 
que alberga e muito mais! No final 
serás capaz de compreender me-
lhor a relação indissociável entre a 
água e a vida!

Conceção e orientação: André Rodrigues, 
Daniela Barbosa, Pedro Alves
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Oficinas Artes
As oficinas são atividades que têm 
por objetivo estimular a curiosida-
de, a criatividade e a reflexão por 
intermédio da prática, através de 
estratégias e ferramentas não for-
mais do processo de aprendizagem.  
O conceito “Hands On/Minds On”, 
no qual a experimentação está 
associada ao processo pedagógico, 
é a base das nossas oficinas, tanto 
as realizadas no Parque ao ar livre 
como em sala, no Museu, na Casa ou 
em articulação com a Biblioteca.

…em sala

Tinta à solta!
Vamos pintar aquilo que somos! 
E podemos ser um rosto, uma ár-
vore ou uma Colher de jardineiro... 
O desafio vai ser descobrir, afinal, 
o que somos nós? Como vamos 
nós pintar? De que tamanho serão 
as nossas pinturas? Esta é uma 
atividade que implica o corpo e o 
movimento na compreensão do 
gesto na pintura.  

Conceção: C. Camargo – Oficinas de 
Artes, Joana Nascimento, Sofia Santos
Público-alvo: ensino pré-escolar e básico 
(1º e 2º ciclos)
Funcionamento: 2h duração
Lotação: 10 alunos (mínimo)/20 alunos 
(máximo)

Imaginário de sons
Do bater da porta à chuva que cai; 
dos passos na rua a um bocejo; 
do lavar a loiça ao ligar a luz... 
Constantemente escutamos os 
sons que nos rodeiam, sem nos 
apercebermos de que os silêncios 
são outros tantos pequenos ruí-
dos. Ruídos esses que se podem 
transformar em música. Através da 
construção e interpretação de par-
tituras gráficas, evocando obras 
de artistas, exploraremos o som, a 
colagem, o desenho, a performan-
ce numa reflexão prática sobre a 

interceção das artes plásticas com 
a música e com a construção de 
paisagens sonoras. 

Conceção: Rita Faustino
Público-alvo: ensino pré-escolar, básico 
e secundário
Funcionamento: 2h duração
Lotação: 10 alunos (mínimo)/20 alunos 
(máximo)

Isto não é um livro!
Isto não é só um livro para se ler, 
ver ou perder no meio de tantos 
outros. Nesta oficina vamos conhe-
cer o conceito de “Livro de artista”, 
apresentando publicações da 
Coleção de Serralves, nas quais os 
artistas contemporâneos exploram 
o livro enquanto suporte artístico. 
Desde o formato ao seu manuseio 
vamos criar um livro-objeto onde 
se conjugam, com criatividade e 
algum atrevimento, formas, pala-
vras, imagens e histórias. Se isto 
não é um livro, então o que é?

Conceção: Sónia Borges, Raquel Sambade  
Público-alvo: ensino básico (1º, 2º e 3º 
ciclos) e secundário
Funcionamento: 2h duração
Lotação: 10 alunos (mínimo)/20 alunos 
(máximo)

Corpo-coisa
Como vemos, sentimos e re-
presentamos o nosso corpo? 
Quais as fronteiras entre nós e 
a realidade circundante? Corpo-
coisa convida-nos a explorar o 
universo de relações que se po-
dem estabelecer entre o espaço, 
o movimento e as coisas que aí 
coabitam com o nosso corpo, num 
diálogo permanente com autores 
contemporâneos, como Dennis 
Oppenheim, Bruce Nauman, Helena 
Almeida, Augusto Boal, Lourdes 
Castro ou Erwin Wurm, entre ou-
tros, alguns deles presentes na 
Coleção do Museu de Serralves. 
O lúdico, o insólito e a criativida-
de serão a base de uma oficina 
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performativa que integra a escultura, 
a expressão dramática e o desenho.

Conceção: Samuel Silva
Público-alvo: ensino básico (3º ciclo), 
ensino secundário, ensino superior 
e grupos de professores ou outros 
educadores
Funcionamento: 2h duração
Lotação: 10 pessoas (mínimo)/20 pessoas 
(máximo)

O mundo das 
pequenas coisas
Nenhuma criança deveria crescer 
sem se maravilhar com o imenso 
mistério que habita a Natureza, 
o calor da terra, a dança das nu-
vens, a luz de uma gota de orvalho. 
Nenhuma criança deveria crescer 
sem se encantar com a sabedoria 
dos bichos, tão pequeninos alguns, 
que se abrigam nas ranhuras das 
árvores, debaixo de uma pedra ou 
nas pétalas das flores. Tão grandes, 
outros, que só cabem na nossa 
imaginação. Inspirados na obra 
“Maravilhar–se”, de Rachel Carson, 
e caminhando pela Quinta, vamos 
abrir os sentidos e observar, ouvir e 
cheirar. Saborear o instante e ouvir 
a música das pedras, entrar dentro 
do formigueiro ou do buraco da tou-
peira e, aí, contemplar o mistério. 
Depois, vamos ler histórias nas árvo-
res, ouvi-las no vento, desenhá-las 
no ar, construí-las na terra e pintar 
os momentos mágicos de crescer 
com a imaginação. Maravilhando-
-nos, descobriremos a constante 
mutação das cores, dos sons e das 
formas nas “pequenas coisas” do 
mundo natural, tantas vezes tão es-
condidas que passam despercebidas. 

Conceção: C. Camargo − Oficinas de Artes
Público-alvo: ensino pré-escolar e básico
Funcionamento: 1h30 duração (pré-
escolar), 2h duração (básico)
Lotação: 10 alunos (mínimo)/30 alunos 
(máximo)

… no Museu

Baralho de histórias
Vamos conhecer Serralves pelas suas 
histórias e mitos. Quem foi o primeiro 
dono, como era o jardim antes da 
construção da casa, quais são os 
segredos do Museu e das obras de 
arte que hoje lá habitam, os re-
cantos da casa cor-de-rosa ou os 
mistérios das árvores do Parque. Ao 
sabor do tempo, ora se descortinarão 
mais histórias do Museu, ora nos 
esconderemos da chuva e do frio, ora 
desfrutaremos do jardim e da Casa. 
A partir destas histórias, vamos 
realizar alguns exercícios que 
valorizam a criação, a escrita, o 
desenho e a narração. Vamos criar 
um baralho de cartas desenhado 
por todos, um jogo para baralhar 
e criar mais histórias em grupo, a 
qualquer hora e em qualquer lugar.

Conceção: Constança Araújo Amador, 
Raquel Correia e Sónia Borges
Público-alvo: pré-escolar e ensino básico 
(1º ciclo)
Funcionamento: 2h duração
Lotação: 10 alunos (mínimo)/20 alunos 
(máximo)

Vamos levar uma linha 
a passear 
Que sabor tem uma obra de arte? 
A que cheira? O que ouvimos numa 
exposição? Aquela obra será macia ou 
rugosa? Esta oficina procura valorizar 
a experiência sensorial e física que 
constitui o desenvolvimento do pensa-
mento, das emoções e da criatividade. 
Vamos despertar o corpo e ativar a 
mente, interagindo com os objetos, 
os espaços e os conceitos, através do 
uso do desenho, dos sons, dos movi-
mentos e da palavra. Vamos explorar o 
território, observar ativamente aquilo 
que nos rodeia e traçar a cartografia 
do nosso percurso num diário gráfico.

Conceção: Patícia do Vale 
Público-alvo: ensino pré-escolar e básico
Funcionamento: 2h duração
Lotação: 10 alunos (mínimo)/20 alunos 
(máximo)
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Máquina de soltar ideias 
Como surgem as ideias? Como 
expressar as nossas opiniões, 
vontades e sentimentos?
Partindo de uma perspetiva 
interdisciplinar entre arte con-
temporânea, pensamento crítico 
e movimento corporal, iremos, 
nestas sessões de filosofia com 
crianças, pôr o corpo a pensar.
Cores, formas, cheiros e sons ha-
bitam esta Máquina de soltar ideias 
que irá fabricar coisas novas atra-
vés do emaranhado de palavras e 
jogos de sentidos, numa dinâmica 
viva, participativa e lúdica! 

Conceção: Melissa Rodrigues
Público-alvo: ensino pré-escolar e básico 
(1º e 2º ciclos)
Funcionamento: 2h duração
Lotação: 10 alunos (mínimo)/20 alunos 
(máximo)

Ver de olhos fechados 
Do que está à nossa volta, o que 
se vê e revela quando fechamos os 
olhos? Sons, texturas, cheiros... Se 
os sentimos, como os desenhamos 
depois, com os olhos abertos? 
Esta oficina será o ponto de par-
tida para uma viagem sensorial 
e para exercitar a capacidade de 
sentir, memorizar e representar 
sensações. Usando todos os senti-
dos, no Museu e no Parque, iremos 
descobrir obras de arte e lugares 
que se revelam em Serralves. 

Conceção: Joana Nascimento, Sofia Santos 
Público-alvo: ensino pré-escolar e básico
Funcionamento: 2h duração
Lotação: 10 alunos (mínimo)/20 alunos 
(máximo)

Encontros no Museu: 
Arte contemporânea e 
arquitetura
A programação expositiva e as 
várias dimensões de experiência 
proporcionadas pelo Museu de 
Serralves constituem o ponto de 
partida para debates e exercícios 

sobre a arte contemporânea e/ou  
sobre a arquitetura. Estes en-
contros associam ao exercício do 
diálogo a partilha e a exposição 
teórica de saberes em torno des-
tas práticas. Para além dos temas 
que podem emergir de cada exposi-
ção patente no Museu, propomos: 

• Práticas, movimentos e geogra-
fias artísticas contemporâneas; 
• Estética: valores estéticos e juízo 
de gosto, razão e sensibilidade; 
• As relações entre texto e imagem 
(o verbal e o visual);
• Curadoria; instituições artís-
ticas: mecanismos de produção 
socioculturais; 
• A arte e os seus múltiplos signifi-
cados, valores e funções; 
• Arte e arquitetura; interpretação 
e análise formal; 
• Perspetivas interdisciplinares 
em torno da arte contemporânea 
(psicologia, pedagogia, antropo-
logia, crítica, história, linguística, 
entre outras); 
• Diálogos arquitetónicos: da Casa 
(art déco) ao Museu de Serralves 
(Álvaro Siza). 

Cada sessão é dedicada a um tema, 
escolhido em função das preferências 
indicadas pelo grupo visitante no mo-
mento da marcação desta atividade. 

Conceção e orientação: José Maia, Pedro 
Cachapuz, Rita Martins, Samuel Silva, 
Talkie-Walkie
Público-alvo: ensino básico (3º ciclo), 
ensino secundário, ensino superior 
e grupos de professores ou outros 
educadores
Funcionamento: 2h duração
Lotação: 10 pessoas (mínimo)/20 pessoas 
(máximo)
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… no Parque ao ar livre

Mãos, braços e abraços
Nesta oficina, valorizar-se-á a rela-
ção entre nós e os outros através 
de jogos teatrais que abordam a 
relação de grupo, o corpo, o espaço 
envolvente, o apuramento dos sen-
tidos, a criatividade e a expressão 
espontânea. Recriar-se-ão adereços 
em forma de mãos e braços para ver, 
acariciar, abraçar, sentir, comunicar, 
contar histórias, representar. Com 
as adaptações necessárias à faixa 
etária dos grupos, as atividades 
poderão passar por desenhar, re-
cortar, rasgar, dobrar, colar, pintar 
e conjugar formas e cores, de modo 
a brincar, no final, ao faz-de-conta, 
soltando a alegria e a imaginação.

Conceção: C. Camargo − Oficinas de Artes
Público-alvo: ensino pré-escolar e básico 
(1º ciclo)
Funcionamento: 2h duração
Lotação: 10 alunos (mínimo) /20 alunos 
(máximo)

O jardim imaginário: pode 
o Parque ser um Museu?
Vamos sair do Museu. O que vemos? 
O que identificamos? Da vegetação 
às construções, das esculturas aos 
espaços, das texturas às sensações, 
identificaremos os elementos e as 
mudanças ocorridas no Parque ao 
longo do tempo, assim como os di-
ferentes ambientes que o compõem, 
encontrando, nos jardins, interseções 
entre a paisagem, a arquitetura e a 
arte. Através de exercícios de recolha, 
nomeação, interpretação, representa-
ção e organização, transformaremos 
o natural em construído, este em 
arte e esta em ambiente; faremos do 
Parque um edifício e levaremos, no 
bolso, o (nosso) jardim imaginário.

Conceção: João Almeida e Silva 
Público-alvo: ensino pré-escolar, básico e 
secundário
Funcionamento: 2h duração
Lotação: 10 alunos (mínimo)/20 alunos 
(máximo)
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Oficinas Ambiente
As Oficinas Ambiente enquadram-
-se em 4 temáticas: 

• BIODIVERSIDADE; 
• PAISAGEM; 
• QUINTA PEDAGÓGICA; 
• SUSTENTABILIDADE E 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS.  

Cada temática oferece um con-
junto de oficinas que possibilitam 
uma escolha diferenciada em 
função do contexto e realidade 
que representam. 

Funcionamento: 1h duração (pré-escolar), 
2h duração (ensinos básico e secundário)
Lotação: 15 crianças (mínimo)/30 crianças 
(máximo)

Biodiversidade 

Árvores com história: que 
segredos nos contam? 
Longos anos de vida e muitas his-
tórias vividas são os pontos de 
partida que nos levam a conhecer, 
com particular curiosidade, a his-
tória de vida dos seres arbóreos 
mais especiais de cada região, 
senti-los e admirá-los! Como po-
demos estimar as suas idades e 
que caraterísticas as tornam re-
sistentes à passagem do tempo? 
Que mini-ecossistemas comportam 
e qual a sua importância ecológica 
e patrimonial? Que missão trazem 
para o planeta e para a vida de cada 
um de nós? Desafiamos-te a fazer 
uma viagem inesquecível no tempo 
e a fazeres parte das histórias de 
vida das árvores.

Conceção e orientação: Joana Santos, 
Anabela Pereira, João Junqueira 
Público-alvo: pré-escolar, ensinos básico 
e secundário

Eu sou uma árvore e tu 
um arbusto
Como seria se eu fosse uma árvo-
re ou um arbusto? Como poderia 
comunicar e exprimir-me? Como 
seria a minha roupagem? Tantas 
são as possibilidades! Com coo-
peração e resiliência, as árvores 
e arbustos constroem autênticos 
ecossistemas que se sucedem por 
todo o planeta. Que capacidades 
têm que as fazem reguladoras dos 
ecossistemas, do clima, dos solos e 
da água? Tantas são as sabedorias 
que podemos absorver ao sermos 
árvores e arbustos!

Conceção e orientação: Anabela Pereira, 
João Junqueira, Isabel Bessa
Público-alvo: pré-escolar, ensinos básico 
e secundário

Juntos somos mais fortes! 
Centremo-nos nas relações de 
simbiose e na descoberta da gran-
de diversidade de líquenes que 
existe no Parque de Serralves. Eles 
estão nas árvores, entre as pedras, 
sobre os muros e sobre os galhos, 
e são na verdade a associação de 
dois seres vivos diferentes. Depois, 
inspirando-nos nesta relação de 
troca e partilha, há que experimen-
tar a cooperação na construção 
de uma instalação coletiva e sentir 
que, tal como no mundo dos líque-
nes, “juntos somos mais fortes!”

Conceção e orientação: Mariana 
Moranduzzo, Dina Marques, João 
Junqueira 
Público-alvo: pré-escolar, ensinos básico 
e secundário

Viagem pela alquimia 
das plantas
Em Serralves existe uma grande di-
versidade de plantas que podem ser 
aproveitadas para a nossa alimen-
tação, saúde e bem-estar: plantas 
aromáticas, condimentares e me-
dicinais. Nesta oficina propomos-te 
uma viagem pelos seus aromas e 
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perfumes. Vamos observar, cheirar, 
tocar, saborear e conhecer o seu 
mundo fascinante. Queres fazer 
esta viagem connosco?

Conceção e orientação: Dina Marques, 
Inês Luís, Isabel Bessa
Público-alvo: pré-escolar, ensinos básico 
e secundário

Onde te escondes? 
Um ambiente mágico repleto de 
vida, onde pequenos mamíferos 
permanecem quase invisíveis aos 
olhos dos seus predadores. Do 
tímido musaranho ao ágil morcego, 
eles desempenham um papel cru-
cial no equilíbrio dos ecossistemas 
e cada espécie apresenta estraté-
gias e adaptações distintas. Que 
conflitos existirão entre o Homem 
e estes seres misteriosos? Como 
se alimentam? Onde se escondem? 
Ficaste curioso para conhecê-los? 
Procuraremos pistas que te per-
mitirão desvendar estes e outros 
segredos destes fantásticos seres! 

Conceção e orientação: Joana Santos, 
Isabel Bessa, Pedro Alves (pré-escolar, 
ensino básico e secundário) 
Público-alvo: pré-escolar, ensinos básico 
e secundário

Pele ou escamas?
O que sou e como me chamo? 
Respiro por pulmões como tu, ou 
pela pele? Os meus ovos são ge-
latinosos ou têm casca? E a minha 
pele é nua e permeável ou tem es-
camas? Sou perigoso? 
Vem conhecer a incrível variedade 
de anfíbios e répteis e as curiosi-
dades de cada espécie. Atreve-te a 
descobrir a realidade por trás dos 
mitos e das lendas! Depois é só 
explorar o Parque de Serralves e 
tentar distingui-los!

Conceção e orientação: Isabel Pinto, 
Pedro Alves, Daniela Barbosa 
Público-alvo: pré-escolar, ensinos básico 
e secundário

Metamorfose animada
Sabias que existem seres vivos que 
passam por diferentes fases de 
desenvolvimento até à fase adulta? 
Levamos-te a conhecer o fasci-
nante mundo da metamorfose! 
Borboletas e libelinhas têm dife-
rentes tipos de metamorfose e, no 
final desta oficina, serás capaz de 
distingui-los e identificar perfeita-
mente as suas fases! Para melhor 
compreender este fenómeno, va-
mos animar estas extraordinárias 
transformações e construir um 
fenacistoscópio: um dos mecanis-
mos óticos percursores do cinema. 
Queres embarcar nesta aventura?

Conceção e orientação: Dina Marques, 
Mariana Moranduzzo, Pedro Alves 
Público-alvo: pré-escolar, ensinos básico 
e secundário

O meu primo é um peixe?!
Evoluir? É a mesma coisa que me-
lhorar? Ou é mais parecido com 
mudar ou adaptar? E o que evolui? 
Os seres vivos? Uma língua? Um 
conto? Ou tudo evolui? A evolução é 
um assunto complexo que se explica 
de forma simples. Afeta a forma 
como falamos, como procuramos 
curas para certas doenças, como 
olhamos para os outros, para a 
agricultura e o território, e pode- 
-nos ajudar a (con)viver melhor. 
Falando e brincando com esta ideia, 
através de jogos e atividades inte-
rativas, exploraremos a diversidade 
entre nós e a nossa genealogia. 

Conceção e orientação: Isabel Pinto, 
Daniela Barbosa, André Rodrigues 
Público-alvo: pré-escolar, ensinos básico 
e secundário

Vida na água
Os seres vivos aquáticos micros-
cópicos (macroinvertebrados) 
são importantes indicadores bio-
lógicos da qualidade da água na 
natureza. Recorrendo a frascos 
de recolha, guias de identificação, 
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pipetas e lupas, analisaremos a 
qualidade biológica dos lagos do 
Parque através do estudo da sua 
comunidade biótica. 

Conceção e orientação: Mundo Científico 
– Educação e Divulgação Científica 
Público-alvo: pré-escolar e ensino básico 
(1º, 4º, 5º e 8º anos)

Explorar o microbioma do solo
Debaixo dos nossos pés há um 
mundo vivo a fervilhar, respon-
sável por grande parte do que 
cresce nas nossas hortas e jardins. 
Recolher amostras de solo, prepa-
rar meios nutritivos e colocar os 
nossos pequenos seres (bactérias 
e fungos) a crescer, são as nossas 
tarefas. Que biodiversidade encon-
traremos? 

Conceção e orientação: Mundo Científico 
– Educação e Divulgação Científica 
Público-alvo: pré-escolar e ensino básico 
(3º, 4º, 5º e 6º anos)

Animais por dentro
Quantos corações tem uma mi-
nhoca? Viverá uma formiga sem 
pulmões? Conseguirão os morcegos 
orientar–se através de ecos de 
vocalizações? Estarão os herbívo-
ros adaptados a comer qualquer 
alimento? Vamos observar corações 
e pulmões e analisar diferentes 
órgãos do sistema digestivo de ru-
minantes e granívoras.

Conceção e orientação: Mundo Científico 
– Educação e Divulgação Científica 
Público-alvo: ensino básico (3º e 6º anos)

No trilho dos animais
Onde se escondem os pequenos 
animais silvestres que habi-
tam Serralves? Os indícios, ou 
vestígios de presença são fun-
damentais para o estudo da 
biodiversidade na natureza.
Vamos dedicar esta oficina à re-
colha e identificação de vestígios 
de animais ao longo de um trilho. 
Regurgitações, pegadas, penas, 

pelos, ninhos, tocas... conseguire-
mos deduzir a quem pertencerão?

Conceção e orientação: Mundo Científico 
– Educação e Divulgação Científica 
Público-alvo: pré-escolar e ensino básico 
(2º, 4º, 5º e 8º anos)

O ciclo de vida das borboletas
A partir de um percurso definido no 
Parque vamos capturar, identificar 
e fotografar as borboletas que for-
mos avistando. Lagartas, crisálidas 
e ímagos convivem em harmonia 
num surpreendente ciclo de meta-
morfose. No final destas tarefas, 
porque não realizar pequenas se-
menteiras e criar um jardim para 
borboletas com as suas plantas 
hospedeiras preferidas?

Conceção e orientação: Mundo Científico 
– Educação e Divulgação Científica 
Público-alvo: pré-escolar e ensino básico 
(1º, 2º, 3º, 5º e 8º anos)

Paisagem 

Exploradores de paisagens 
Como se constrói a paisagem e o 
que determina as suas caracterís-
ticas? É constante e permanente 
ou diversa e transformável? Que 
diferentes regiões identificamos 
e como é que nós, humanos, nos 
relacionamos com elas e com as 
suas transformações? Sabias que, 
se vivesses no Círculo Polar Ártico, 
o mais provável seria adotares o 
modo de vida de um inuíte? Nesta 
oficina vamos entender o que mol-
da a forma da paisagem e como ela 
tem influência no modus vivendi dos 
seres vivos que a pisam. A partir da 
exploração sensorial, encontrare-
mos as diferenças da paisagem que 
nos transportam para diferentes 
mundos e requerem diferentes mo-
dos de habitar e de viver.

Conceção e orientação: Inês Luís, Isabel 
Pinto, Maria João Mata, Mariana Moranduzzo
Público-alvo: ensinos básico e secundário

24



Ex
pe

ri
m

en
ta

r

Da paisagem para o prato! 
A paisagem que os nossos olhos 
contemplam é moldada pelos 
condicionalismos naturais e pelas 
necessidades do Homem. As es-
pécies espontâneas e cultivadas 
refletem as potencialidades do solo 
e do clima, definindo a gastronomia 
e a cultura de cada local. Do souto 
aos carvalhais, das vinhas ao olival, 
seremos transportados pelo nosso 
país. Iremos, em cada território, 
explorar e compreender as especifi-
cidades da paisagem, da agricultura 
e da alimentação locais.

Conceção e orientação: Dina Marques, 
Carlota Carqueja, Inês Luís 
Público-alvo: pré-escolar, ensinos básico 
e secundário

Reinventar o Parque
O Parque de Serralves é um en-
contro entre estilos, intenções 
e espaços interligados de um 
modo único. Aqui, a imponência 
dos elementos naturais funde-se 
com a magnitude do edificado, 
resultando numa bela paisagem de 
harmonia. Obra do acaso? Qual foi 
a intencionalidade posta nas dife-
rentes paisagens construídas que 
o Parque encerra? Vais colocar-te 
na pele de um arquiteto paisa-
gista, ser capaz de interpretar a 
paisagem do Parque, identificar 
diferentes espaços e conceber uma 
nova proposta. Da tua experiência 
resultará um espaço promotor 
de vivências num encontro entre 
princípios ambientais, sociais, filo-
sóficos e estéticos!

Conceção e orientação: Inês Luís, Isabel 
Pinto, Mariana Moranduzzo
Público-alvo: ensinos básico e secundário

Manta de retalhos 
Quando viajamos num avião vemos 
a Terra pequenina onde os campos, 
as florestas, as estradas, os rios, 
as montanhas e as aldeias, todos 
juntos, parecem uma manta de 

retalhos. A soma dos diferentes 
retalhos cria uma paisagem com 
as suas próprias características e 
diferentes habitantes (vegetais e 
animais). Assim, num trabalho de 
exploração de diversos materiais 
e texturas, propomos a criação da 
nossa paisagem, onde será possível 
descrever e conhecer as caracterís-
ticas que a torna única.

Conceção e orientação: Catavento – 
Projetos Educativos 
Público-alvo: pré-escolar

Teias ecológicas urbanas
Produtores, consumidores e de-
compositores organizam-se na 
natureza numa teia ecológica que 
vai evoluindo e permanentemente 
reequilibrando. Nesta oficina, va-
mos capturar seres vivos de vários 
habitats do Parque e tentaremos 
organizá-los em cadeias, teias e 
pirâmides ecológicas como verda-
deiros ecólogos.

Conceção e orientação: Mundo Científico 
– Educação e Divulgação Científica 
Público-alvo: ensino básico (4º e 8º anos)

Adaptar ao habitat: viagem pelo 
curioso mundo das plantas
Plantas aéreas, aquáticas, 
subterrâneas, aromáticas, espi-
nhosas, resinosas e simbióticas. 
O Parque alberga uma diversidade 
imensa de espécies que evoluíram 
no sentido de se adaptarem aos 
diferentes habitats. Num trilho 
pelo Parque, e num formato de pe-
ddypaper temático, descobriremos 
e registaremos algumas dessas 
adaptações. Quem conseguirá su-
perar todos os desafios?

Conceção e orientação: Mundo Científico 
– Educação e Divulgação Científica 
Público-alvo: ensino básico (2º, 3º, 5º e 
8º anos)
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Quinta pedagógica

O segredo está na Horta! 
A Horta é o local ideal para co-
nhecer o ciclo de vida das plantas, 
compreender a importância dos 
produtos hortícolas na nossa 
alimentação e aprender a valori-
zar os recursos naturais que nos 
rodeiam, como o solo, a água e 
a biodiversidade. A abordagem é 
orientada segundo os princípios da 
agricultura biológica, conduzindo 
as crianças e jovens na descoberta 
e compreensão da importância de 
uma alimentação saudável e de 
uma agricultura sustentável.

Conceção e orientação: Catavento – 
Projetos Educativos, Dina Marques, Carlota 
Carqueja 
Público-alvo: pré-escolar, ensinos básico 
e secundário

Quem mora na Quinta? 
Que animais da quinta vivem 
em Serralves? São de raças au-
tóctones? Quais serão as suas 
características? Qual a cor da sua 
pelagem? Como se comportam? 
Como se alimentam? Da biologia à 
genética, da ecologia à alimenta-
ção, nesta oficina revelamos como 
são, para além de contactarmos e 
interagirmos com eles!

Conceção e orientação: Catavento 
– Projetos Educativos, Dina Marques, 
Eliana Barbosa  
Público-alvo: pré-escolar, ensinos básico 
e secundário

O menu da Quinta 
Com o ecossistema da Quinta 
podemos aprender muito sobre 
a cadeia alimentar e a respetiva 
origem e transformação dos ali-
mentos. São muitos e diversos os 
alimentos que os animais nos for-
necem. E depois, o que acontece a 
estes produtos? São consumidos? 
São cozinhados ou transforma-
dos? Vem viver esta experiência 

única e conhecer o universo culi-
nário da Quinta para o prato!

Conceção e orientação: Catavento – 
Projetos Educativos, Dina Marques, Eliana 
Barbosa  
Público-alvo: pré-escolar, ensinos básico 
e secundário

O sol cozinheiro
Na Horta colheremos uns legumes 
fresquinhos e prepararemos uma 
bela pizza, para ser cozinhada pelo 
sol, em fornos solares. Sabias que 
esta é uma energia renovável? 
Damos-te a conhecer os fornos 
que utilizam a energia solar para 
cozinhar alimentos de uma forma 
saudável e segura, poupando ener-
gia. Queres vir cozinhar connosco?

Conceção e orientação: Dina Marques 
Público-alvo: pré-escolar e ensino básico 
(1º e 2º ciclos)

Ciclo do mel
Nas colmeias do Parque as abe-
lhas não param. Vamos observar 
como se organiza uma colmeia e 
participar nas tarefas de limpeza 
e montagem dos quadros onde 
as abelhas depositam o mel. A 
sua orientação na natureza sem-
pre foi um mistério. Que plantas 
melíferas existem no Parque? 
Conseguiremos percecioná-las 
através de uma prova de mel?

Conceção e orientaçãos: Mundo Científico 
– Educação e Divulgação Científica 
Público-alvo: ensino básico (1º e 4º anos)

Livrinhos para semear
Vamos construir livrinhos com 
histórias botânicas em páginas 
aromatizadas e polvilhadas de se-
mentes. Depois de leres a história, 
poderás semear o teu livro-árvore 
e vê-lo crescer. Quantas mais se-
mentes-história nascerão?

Conceção e orientação: Mundo Científico 
– Educação e Divulgação Científica 
Público-alvo: pré-escolar e ensino básico 
(1º ano)
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Sustentabilidade e 
alterações climáticas

Corpo motor
O nosso corpo recebe, transforma, 
produz e devolve energia ao mundo 
onde se integra. Como? É possível 
percecionarmos a energia que nos 
atravessa? Podemos manipulá-la, 
segurá-la ou guardá-la? E a ima-
ginação, também pode ser uma 
fonte de energia? Nesta oficina de 
expressão artística vamos perceber 
como o nosso corpo funciona em 
adaptação a diferentes ambientes, 
às mudanças de clima e às trans-
formações geológicas. Iremos 
trabalhar com diferentes objetos 
e mecanismos para criar engenhos 
de produção e de aproveitamento 
energético. Vamos conhecer e re-
desenhar a nossa pegada ecológica. 
Vamos levar o corpo a dançar com o 
vento, a chuva, a erosão, os mares 
e a atmosfera, na procura de uma 
janela para a sustentabilidade.

Conceção e orientação: Isabel Pinto; 
Mariana Moranduzzo, Maria João Mata 
Público-alvo: pré-escolar, ensinos básico 
e secundário

Arquitetar cidades do futuro
São várias as cores de que se 
revestem as nossas cidades e 
as vidas dos seus habitantes. As 
nossas referências urbanas, que 
já foram rios, árvores e outros 
elementos naturais, hoje são as 
lojas, as ruas, os restaurantes e 
centros comerciais. Será possível 
continuarmos a habitar e viven-
ciar os espaços urbanos sem nos 
tornarmos todos, de algum modo, 
também arquitetos das nossas 
cidades? O que sonhamos para o 
nosso futuro? Que desafios  iden-
tificamos e queremos resolver? 
Sobre um tabuleiro de jogo que 
criaremos em conjunto, vamos 
lançar as premissas basilares das 
“Cidades inteligentes”, onde a 

sustentabilidade, a biodiversidade, 
o equilíbrio ecológico, a eficiência 
energética, a economia circular e a 
saúde, serão horizontes tangíveis 
que dependem de cada um de nós.

Conceção e orientação: André Rodrigues, 
Inês Luís, Isabel Pinto
Público-alvo: ensinos básico e secundário

A Energia do mundo nas 
nossas mãos
Que energia nos move? O consumo 
de energia na tua cidade é igual ao 
consumo de energia no outro lado 
do mundo?
Vivemos tempos em que a procura 
e a utilização dos recursos naturais 
têm aumentado massivamente, 
sendo a ação humana a grande 
responsável por esse facto. 
A sociedade atual é dependente da 
energia nas suas diversas formas 
para o seu desenvolvimento. Se os 
recursos não forem consumidos de 
forma sustentável poderemos ter de 
enfrentar graves impactos ambien-
tais, que comprometerão a nossa 
qualidade de vida e a de toda a biodi-
versidade do planeta. As mudanças 
que temos de assumir enquanto 
sociedade obrigam-nos a repensar 
recursos, mobilidade, biodiversidade, 
tecnologia, conhecimento, transi-
ção, circularidade, partilha…
As mudanças podem começar por 
ti. Estás preparado para mudar?

Conceção e orientação: Anabela Pereira, 
Inês Luís, Isabel Bessa, Maria João Mata
Público-alvo: ensinos básico e secundário

Imitando a fotossíntese
A fotossíntese é o processo pelo 
qual as plantas produzem compos-
tos orgânicos a partir da luz solar, 
graças à existência de um pigmen-
to fotossensível, a clorofila.
Compreendendo o espetro de absor-
ção destes pigmentos, conseguiremos 
imitar a fotossíntese e produzir 
compostos que possam ser utiliza-
dos como fonte de energia? Vamos 
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produzir uma célula fotovoltaica de 
Grätzel com materiais comuns, como a 
grafite, a pasta de dentes e o chá.

Conceção e orientação: Mundo Científico 
– Educação e Divulgação Científica 
Público-alvo: ensino básico (9º ano)

Construção bioclimática
Uma construção bioclimática garan-
te o conforto ambiental (térmico, 
luminoso) dos edifícios com uma 
utilização mínima de energia. Vamos 
conhecer alguns sistemas passivos 
de climatização de um edifício e 
trabalhar experimentalmente alguns 
conceitos bioclimáticos que culmina-
rão numa maqueta tridimensional.

Conceção e orientação: Mundo Científico 
– Educação e Divulgação Científica 
Público-alvo: 3º ciclo do ensino básico e 
secundário

Conhecer a atmosfera, 
compreender o clima
Sem uma atmosfera terrestre 
não seria possível a existência de 
vida no nosso planeta. Gases com 
Efeito de Estufa, Chuvas Ácidas, 
Alteração Climática: vamos tra-
balhar estes conceitos através 
de uma gincana experimental 
no Parque, na qual teremos que 
recolher e analisar amostras e 
interpretar dados de cenários hi-
potéticos de poluição ambiental.

Educadores: Mundo Científico – Educação 
e Divulgação Científica 
Público-alvo: pré-escolar e ensino básico 
(2º e 4º anos)

Ciclo do solo
O solo é o suporte de vida terrestre. 
Vamos analisar um perfil de solo no 
Parque de Serralves e aprender a 
caracterizar os vários horizontes 
através de testes simples de per-
meabilidade, temperatura, acidez e 
humidade. Porque a fertilidade do 
solo depende dos nutrientes que 
este contém, vamos registar os 
valores de azoto, fósforo e potássio 

através de testes simples de cam-
po. Por fim, e utilizando uma chave 
dicotómica, identificaremos as 
rochas presentes e terminaremos 
com a construção de uma coleção 
de rochas.

Educadores: Mundo Científico – Educação 
e Divulgação Científica 
Público-alvo: ensino básico (1º, 3º, 5º, 6º, 
7º e 8º anos)

Ciclos da natureza e estações 
do ano
A transformação anual das plantas e 
dos animais é marcada pelas quatro 
estacões: outono, inverno, primavera 
e verão. Consegues imaginar um local 
onde o sol não se põe durante vários 
meses? Borboletas, aves, árvores ou 
pequenas herbáceas contam-nos in-
findáveis histórias de metamorfoses.
Folhas caducas, bolbos ou estolhos: 
como funcionam estes relógios bioló-
gicos que trabalham cada estação do 
ano? Será o frio? Será o sol?
Vem experimentar, observar e desven-
dar os ritmos biológicos do Parque.

Educadores: Mundo Científico – Educação 
e Divulgação Científica 
Público-alvo: pré-escolar e ensino básico 
(2º e 3º anos)

Ilhas de Calor
As Ilhas de Calor urbanas são zonas 
onde a temperatura média é mais 
elevada do que a da envolvência. 
Revestimentos e impermeabili-
zação do solo, vegetação urbana, 
circulação do vento ou de poluentes 
atmosféricos, como contribuem 
estes elementos para o clima ur-
bano? Vamos conhecer exemplos 
simples de adaptação local a cená-
rios de alteração climática e, através 
de uma visita ao Parque, medir o 
conforto térmico em vários locais.

Educadores: Mundo Científico – Educação 
e Divulgação Científica 
Público-alvo: 3º ciclo do ensino básico e 
secundário
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Projetos em 
continuidade

Olhar aprendiz: As 
múltiplas formas do olhar

Projeto anual com escolas
No ano letivo 2017—2018 dedicámo- 
-nos ao tema “Modos de viver”. 
Iniciando um novo ciclo do Projeto 
Anual com Escolas, para este ano 
letivo (2018—2019) escolhemos a 
temática “Modos de ver”.

O que vemos quando olhamos? De 
que forma as diferentes maneiras 
de ver o mundo afetam a nossa 
opinião sobre ele e sobre as pes-
soas com as quais convivemos?
Para os mais pequenos, do pré-
-escolar ao primeiro ciclo, propomos  
pensar a construção do olhar e os no-
vos estímulos, as formas, as cores e 
toda uma miríade de mundos que es-
truturam a visualidade. Com os mais 
velhos, abordar-se-á a complexidade 
de assuntos metafóricos e reais que 
problematizam o nosso olhar.
Um olhar aprendiz é um olhar 
interessado em estar sempre a 
aprender e a crescer. Uma forma 
de pensar a visualidade ligada à 
criticidade: olhar com sentido e 
com atenção.

O Projeto Anual com Escolas, por 
intermédio da metodologia de pro-
jeto e da relação estreita entre o 
Museu e a Escola, aborda mais uma 
vez a um tópico urgente da atua-
lidade: num mundo em que o “ver” 
sofre agressões maiores a cada 
dia, em que somos bombardeados 
diariamente com centenas, talvez 
milhares de, de imagens, refletir 
sobre o “ver” é examinar a nossa 
forma de raciocinar, a nossa rela-
ção com o mundo, com o consumo 
e com a alteridade.

Público-alvo: do ensino pré-escolar ao 
secundário

À descoberta da Horta 
A desvinculação ao mundo natu-
ral é enorme nos meios urbanos, 
onde comodamente se tem acesso 
ilimitado a quase tudo, no impé-
rio da globalização do mercado. 
Aproximar as crianças do ambien-
te natural que as rodeia constitui 
um contributo fundamental para 
uma maior valorização e cons-
ciencialização dos alimentos e 
recursos naturais, como o solo, a 
água e a biodiversidade.
Semear, plantar, sachar, regar e 
colher diversas espécies de plan-
tas na Horta de Serralves será 
ponto de partida e inspiração para 
diversas aprendizagens a serem 
implementadas no âmbito do pre-
sente programa.
A abordagem aos temas tem como 
base os princípios da agricultura 
biológica, pois é fundamental que 
as crianças entendam a agricultura 
como uma atividade que se traduz 
em benefício para as pessoas, para 
os animais e plantas e para os 
ecossistemas em geral.

Orientação: Carlota Carqueja
Público-alvo: pré-escolar e 1º ciclo
Funcionamento: 1h duração
Lotação: 10 crianças (mínimo)/20 crianças 
(máximo)
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Bioblitz Serralves 
Escolas
O Bioblitz Serralves tem como 
objetivo encontrar e identificar o 
maior número possível de espécies 
(fauna e flora), numa área especí-
fica, ao longo de um curto período 
de tempo, funcionando como uma 
inventariação biológica.
Um Bioblitz difere de outro in-
ventário científico por ser feito 
em comunidade: aos especialistas 
juntam-se voluntários, famílias, 
alunos, professores e todos os in-
teressados e curiosos.
O Bioblitz Serralves convida as 
escolas e os jardins de infância a 
conhecerem melhor a fauna e flora 
do Parque de Serralves, partici-
pando em:

• saídas de campo conduzidas por 
investigadores especializados do 
CIBIO–InBIO – uma oportunidade 
única para experienciar em primei-
ra mão o trabalho realizado por 
cientistas, no âmbito da inventa-
riação de biodiversidade;
• oficinas educativas que enquadram 
e exploram de forma pedagógica e 
científica diferentes temáticas.
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Professores

Encontro Anual de 
Formadores
Enquanto espaço aberto à ima-
ginação, à reflexão e ao debate, 
Serralves estimula a aproximação 
crítica e criativa à cultura con-
temporânea, na perspetiva de 
estabelecer com as escolas uma 
relação cada vez mais cúmplice e 
dinâmica. Em setembro de 2018 
realizar-se-á o Encontro Anual de 
Formadores, com o objetivo de 
apresentar o programa de ativi-
dades e assim possibilitar a sua 
integração nos projetos educativos 
e culturais das escolas. Neste dia 
é também apresentado o tema do 
Projeto Anual com Escolas e serão 
abertas as inscrições.

Mediação/Educação: 
Pensar a educação no 
século XXI
Pensar a articulação entre edu-
cação formal e não formal e a 
contribuição desta para os novos 
caminhos da educação é o que se 
propõe este novo programa de 
encontros dirigido a professores 
de arte e de outras disciplinas. 
Através dele, o Serviço Educativo 
de Serralves procurará ser par-
ceiro do professor e convidar 
investigadores e artistas para 
refletir, dialogar e questionar a 
educação no e para o século XXI.

Visitas
As visitas para professores for-
necem informações e sugestões 
para a preparação de atividades 
dirigidas à comunidade escolar, a 
realizar na Fundação de Serralves, 
procurando estimular o desenvolvi-
mento de projetos e parcerias.

Professor Amigo de 
Serralves
Desconto de 50% na adesão ao 
programa Amigo de Serralves 
(modalidade individual), mediante 
apresentação de comprovativo. 
Entre outras regalias, os Amigos 
podem visitar Serralves gratui-
tamente durante todo o ano e 
usufruir de um conjunto de des-
contos em diversos serviços e 
produtos de Serralves.

Mais informações em WWW.SERRALVES.PT
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Tarifários e Marcações
Marcações
Esta brochura apresenta de forma 
sucinta as informações relativas 
ao programa de atividades. As ati-
vidades estão sujeitas a marcação 
prévia junto do Serviço Educativo, das 
10h–13h/14h30–17h (exceto ao fim de 
semana e feriados). 
A marcação deve ser efetuada com um 
mínimo de 15 dias de antecedência. 

Fichas de pedido de marcação:
http://www.serralves.pt/crm/pedido_marcacao.php

Informações a facultar ao Serviço 
Educativo:

• Objetivos e tipo de atividade;
• Número de alunos e professores;
• Áreas disciplinares e nível de ensino;
• Data e horário pretendidos.

Após o envio destas informações:
• A marcação está sujeita a confirmação 
posterior, por e-mail, no prazo máximo 
de 15 dias após a receção do pedido;
• O documento de confirmação envia-
do pelo Serviço Educativo deverá ser 
apresentado pelo professor à chega-
da a Serralves;
• Os educadores, professores e au-
xiliares de ação educativa devem 
acompanhar os respetivos grupos em 
todos os momentos da sua permanên-
cia na Fundação;
• Os alunos deverão aceder ao interior 
do Museu em grupos e seguir as indica-
ções dadas pelos elementos da Receção;

Agradecemos a pontualidade das escolas.
Por motivos imprevistos, os programas podem 
estar sujeitos a alterações de calendário e/ou 
de horário.

Contactos
Cristina Lapa
ser.educativo@serralves.pt, 226 156 546
Anabela Silva
a.silva@serralves.pt, 226 156 519

Telefone geral: 226 156 500

Tarifário

Visitas Livres
2,00€/aluno >12 anos;
Escolas sediadas em 
Autarquias Fundadoras: 
1,60€/aluno >12 anos

Visitas Orientadas
2,75€/aluno;
Escolas sediadas em 
Autarquias Fundadoras: 
2,20€/aluno

Visitas-oficina e 
Oficinas
3,60€/aluno
Exceção: À DESCOBERTA DA 
HORTA: 3,60€/criança/mês 
Escolas sediadas em 
Autarquias Fundadoras: 
2,85€/aluno

Atividades em língua 
estrangeira seguem 
tarifário próprio.

Olhar aprendiz: as 
múltiplas formas do olhar 
(Projeto Anual com Escolas)
Visitas orientadas e 
oficinas: segue tarifário 
acima discriminado. 
Atividades para professores: 
participação gratuita.

Visitas para professores
Visitas gratuitas mediante 
marcação prévia e um 
número mínimo de 10 
participantes.

Os preços comunicados 
poderão sofrer alterações. 
Saiba mais em 
WWW.SERRALVES.PT
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Composto por visitas em Língua 
Gestual Portuguesa (LGP) e um 
vasto programa de atividades 
para grupos com necessidades 
especiais ou em situação de 
vulnerabilidade social, INTEGRAR 
propõe que a inclusão seja 
pensada como propósito global, 
promovendo momentos de 
reflexão e encontro.  
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Visitas em língua 
gestual portuguesa
A Fundação de Serralves oferece 
mensalmente visitas orientadas 
em LGP. Especificamente dirigidas 
à comunidade surda, estas visitas 
recebem os visitantes na sua lín-
gua natural, para um diálogo sobre 
as exposições no Museu, a arte 
contemporânea, a arquitetura e a 
paisagem de Serralves. 

Consulte a informação regularmente 
atualizada em WWW.SERRALVES.PT

Grupos com 
necessidades 
especiais
Serralves tem vindo a aprofundar 
a ligação com instituições vocacio-
nadas para o acompanhamento de 
grupos com necessidades especiais 
através da organização de progra-
mas contínuos, com periodicidade 
semanal ou mensal, permitindo 
assim a descoberta do património 
da Fundação. As propostas são ade-
quadas às características singulares 
de cada grupo, tendo por objetivo 
despertar atitudes relacionais, de-
senvolver a autonomia, a capacidade 
de concretização, sempre em cola-
boração com os respetivos técnicos.

Visitas
O Museu de Serralves apresenta 
um programa diversificado de ex-
posições. A visita orientada procura 
contextualizar as obras expostas, 
na perspetiva de provocar o diálogo 
e suscitar múltiplas interpretações.
O percurso no Parque de Serralves 
possibilita o reconhecimento do va-
lor paisagístico, ecológico e estético 
de um lugar com características 
singulares, vocacionado para expe-
riências e aprendizagens múltiplas.

Visita-oficina
A visita-oficina oferece a possibili-
dade de descoberta do património 
de Serralves, bem como das ex-
posições patentes no Museu. São 
definidos  percursos temáticos que 
conjugam a componente teórica 
e dialogante com a realização de 
pequenos momentos de experimen-
tação nas galerias de exposição, 
com uma dinâmica de comunicação 
pensada para públicos com necessi-
dades educativas especiais.

Oficinas
As oficinas pretendem explorar de 
uma forma dialogada e dinâmica 
o património vivo de Serralves – 
desde a componente natural do 
Parque aos desafios convocados 
pelo universo das exposições de 
arte contemporânea no Museu. 
Assim, as propostas apresentadas 
interpelam a perceção sensorial 
e despertam a curiosidade para a 
experiência e para o contacto com 
novos temas, materiais e suportes. 
Formas renovadas de relação com 
a pintura, o desenho, a expressão 
corporal, a construção e o contacto 
com a natureza, serão desenvolvi-
das em ambiente de permanente 
participação e afetividade.

Conceção: Ana Vieira, Andreia Coutinho, 
C. Camargo – Oficinas de Artes, Catavento 
– Projetos Educativos, Constança Amador, 
Dina Marques, Joana Nascimento, Maria 
João Mata, Mundo Científico - Educação e 
Divulgação Científica, Patrícia do Vale, Raquel 
Sambade, Sofia Santos, Sónia Borges 
Funcionamento: 1h30 duração/número de 
sessões a definir/acesso gratuito
Lotação: 5 participantes (mínimo)/12 
participantes (máximo)

Por favor consulte o programa detalhado 
de oficinas em WWW.SERRALVES.PT
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Marcações
As atividades estão sujeitas 
a marcação prévia junto do 
Serviço Educativo no horário 
10h–13h/14h30–17h (exceto ao 
fim de semana e feriados). 

Contactos
Cristina Lapa: 
ser.educativo@serralves.pt
226 156 546
Anabela Silva: 
a.silva@serralves.pt
226 156 519

Telefone geral: 226 156 500
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 PARTILHAR encontra-se no centro 
das nossas preocupações no que 
respeita à  programação das ativida-
des para famílias, crianças e jovens. 
O Serviço Educativo reitera, com 
este programa, a firme convicção na 
partilha como valor educativo, ético, 
pedagógico e social.
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Crianças e jovens
Férias em Serralves
Férias em Serralves é um programa 
de oficinas de teor lúdico-pedagógico 
dirigido a crianças entre os 4 e os 12 
anos de idade, centrado nas artes 
plásticas, nas ciências experimen-
tais, no movimento e na expressão.  
Em contacto com o Museu de Arte 
Contemporânea, com o Parque e 
com a Quinta Pedagógica, as crian-
ças são convidadas a explorar os 
espaços através do seu envolvimen-
to em atividades que valorizam a 
curiosidade e a criatividade, a expe-
rimentação e a vivência em grupo. 
As Oficinas Temáticas compreendem 
sessões sequenciais de 3 horas, 
assentes em dois grandes eixos – 
Artes e Ambiente –, contemplando 
ao longo de cada semana um con-
junto diversificado e transversal de 
experiências no âmbito da ecologia, 
das artes e da cultura.
Experiências incríveis que lhes fica-
rão na memória!

A Fundação de Serralves é 
uma entidade organizadora de 
Campos de Férias, registada na 
Direção Regional do Norte do 
Instituto Português do Desporto e 
Juventude, I.P., com o número de 
registo 79/DRN.

Funcionamento: Acolhimento – 8h30-
9h30; 17h-18h; Atividades – 9h30-12h30 
e/ou 14h-17h; Almoço – 12h30-14h. 
Tarifário próprio.
Natal: 17−21 DEZ, 26−28 DEZ 2018
Páscoa: 08-12 ABR, 15-19 ABR 2019
Verão: 1 JUL-30 AGO 2019

Famílias
Atividades aos domingos 
Visitas-oficina, percursos, oficinas 
e espetáculos. Um conjunto de 
atividades em torno das exposi-
ções, das esculturas do Parque, 
da arquitetura do Museu e da 
Casa de Serralves, do ambiente, 
da biodiversidade e da paisagem, 
fazem parte das múltiplas práticas 
idealizadas especialmente para as 
famílias. Traga os seus filhos, pais, 
avós ou amigos, e desfrute de um 
domingo diferente em Serralves!

Mais informações em www.serralves.pt

Natal em Serralves
02, 09, 16 e 23 dezembro de 2018

Durante os quatro domingos que 
antecedem o Natal são desenvol-
vidas oficinas na área artística e 
ambiental, dirigidas a famílias com 
vista a comemorar a época nata-
lícia. Entre as 10h00 e as 13h00 a 
diversão é garantida com experiên-
cias e aprendizagens várias.

Folha de atividades 
para famílias
O Serviço Educativo da Fundação de 
Serralves propõe, às famílias que 
nos visitam, uma folha de ativida-
des, com o objetivo de proporcionar 
uma exploração criativa das expo-
sições. É concebida uma folha por 
exposição, disponível em papel na 
receção do Museu de Serralves 
e, em formato digital, no site de 
Serralves, encorajando assim a 
apreciação e exploração conjunta. 
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As atividades para o público 
adulto pretendem ENVOLVER 
e promover a aproximação ao 
Museu e ao Parque, construindo 
uma instituição viva, cuja 
vitalidade provém da reflexão, do 
debate e da participação.
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Visitas orientadas às 
exposições
Partindo de um programa diver-
sificado de exposições de arte 
contemporânea, as visitas orienta-
das reforçam o diálogo e a fruição 
de cada um no processo de con-
tacto com a produção artística dos 
nossos dias.

Domingos, 12h–13h (em português)

Arte contemporânea: 
Programa público
Acompanhando o programa ex-
positivo do Museu de Serralves, 
investigadores, curadores e ar-
tistas são convidados a dialogar 
com o público numa discussão 
crítica em torno das artes visuais 
e da cultura contemporâneas. O 
objetivo deste programa, cuja ti-
pologia de atividades inclui visitas 
orientadas, encontros nas galerias, 
debates e conferências, é o de 
abrir espaços de inquietação e de 
reflexão, revelando como é que a 
experiência artística se relaciona 
com uma dimensão sociocultural 
mais ampla.

Um olhar para a arte 
contemporânea
Este programa pretende promo-
ver uma aproximação do nosso 
público ao universo da arte con-
temporânea. Tomamos como ponto 
de partida as nossas exposições 
temporárias para introduzir te-
mas e problemáticas centrais da 
arte contemporânea. Sempre aos 
sábados, cada encontro possui 
um enfoque específico e as obras 
presentes nas exposições serão o 
mote para a conversa nas galerias. 

Há vida no Parque!  
Domingos de ciência 
em Serralves 
Conjunto de conversas, percursos no 
Parque e oficinas que dão a conhe-
cer a biodiversidade em Serralves. 
Investigadores especialistas a 
trabalhar em Portugal partilham as 
suas histórias e aventuras, desven-
dando pormenores fascinantes do 
mundo natural. Sob a sua orientação 
parte-se à procura e descoberta de 
aves, insetos e aranhas, morcegos e 
micromamíferos, anfíbios, répteis e 
plantas (entre outros). 

Um projeto realizado em parceria com o 
CIBIO–InBIO – Centro de Investigação em 
Biodiversidade e Recursos Genéticos.

Café com Ciência
Nos tempos que correm, em que 
o acesso à informação é imedia-
to, a quantidade de informação 
esmagadora e a sua qualidade 
frequentemente duvidosa, faz 
sentido cortar intermediários 
e aceder ao conhecimento de 
proximidade através de quem o 
gera, estuda e desenvolve. Nestas 
sessões promove-se a divulgação 
do conhecimento científico sobre 
biodiversidade, em todas as suas 
componentes: dos genes à paisa-
gem, da conservação à descrição 
taxonómica, da sustentabilidade 
ambiental aos recursos naturais. 
Os investigadores convidados 
abordarão temas atuais e/ou de 
valor emblemático, num ambiente 
informal e descontraído.

Um projeto realizado em parceria com o 
CIBIO–InBIO – Centro de Investigação em 
Biodiversidade e Recursos Genéticos.

Mais informações em WWW. SERRALVES.PT
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Anish Kapoor: Obras, 
pensamentos, experiências

julho 2018 — janeiro 2019
Anish Kapoor (1954) é um dos mais 
proeminentes escultores vivos. 
Nascido em Bombaim e estabelecido 
em Londres há décadas, Kapoor al-
cançou reconhecimento internacional 
enquanto membro da geração de 
novos escultores britânicos dos anos 
1980. Desde essa altura, o artista de-
senvolveu uma obra que se destaca 
pela sua imensa variedade e ambição, 
e que alcançou a escala monumental 
da paisagem e da cidade. Um dos tra-
balhos mais conhecidos de Kapoor a 
esta escala é Cloud Gate [Portal para 
as nuvens] (2006), concebido para o 
Millenium Park, na baixa de Chicago.

Nesta exposição, o artista apresen-
ta no Parque de Serralves alguns 
dos seus trabalhos e projetos mais 
recentes, em parte nunca antes 
realizados, que nos oferecem uma 
panorâmica da sua linguagem 
escultórica, desde o trabalho 
reflexivo Sky Mirror [Espelho do 
céu] e de grandes membranas 
de arquiteturas penetráveis, até 
ao dramático esculpir da própria 
paisagem. Através de formas e ma-
teriais inovadores, Kapoor expressa 
preocupações que vão desde os 
objetos sem forma, o espaço cheio 
e vazio, até conceitos de transcen-
dência enquanto experiência de um 
continuum espacial que afeta todos 
e todos inclui.

Exposição organizada pelo Museu de 
Arte Contemporânea e comissariada por 
Suzanne Cotter.
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Robert Mapplethorpe
setembro 2018 — janeiro 2019

A primeira exposição em Portugal 
da obra de um dos maiores e mais 
influentes protagonistas da foto-
grafia no século XX.

Concebida em parceria com a 
Robert Mapplethorpe Foundation, 
Nova Iorque, a exposição será uma 
retrospetiva em grande escala 
da obra de Robert Mapplethorpe 
(Nova Iorque, 1946 – Boston, 
1989), apresentando algumas das 
fotografias mais icónicas do século 
passado. Oferecendo uma visão 
panorâmica desta obra pioneira, 
a exposição inclui retratos de 
estúdio — desde autorretratos a 
fotografias de artistas, amigos e fi-
guras destacadas da cena cultural 
do século XX —, naturezas-mortas 
e nus, clássicos e estilizados, as-
sim como assemblagens de início 
de carreira e polaroides íntimas. 
A obra de Mapplethorpe apresen-
tada nesta exposição, incisiva, 
vasta, provocadora e imensamente 
influente, fez dele um dos artistas 
mais importantes do século XX.

Exposição organizada pelo Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves e comissariada 
por João Ribas, Diretor do Museu.
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Conversas no Arquivo 
Álvaro Siza: Tom Emerson

outubro 2018 — janeiro 2019
Esta é a primeira de uma série de 
exposições cujo objetivo será colo-
car o Arquivo do arquiteto Álvaro 
Siza em conversa com algumas 
das mais relevantes práticas ar-
quitetónicas da atualidade. Cada 
exposição convida um arquiteto a 
selecionar materiais específicos (um 
desenho, um projeto, um tema…) 
do Arquivo e a propor uma série de 
regras para apresentar o material 
selecionado em relação com o seu 
próprio trabalho. O primeiro convi-
dado a “conversar” com o material 
do Arquivo Álvaro Siza será Tom 
Emerson, do estúdio de arquitetura 
londrino 6a architects.
Tom Emerson, uma das vozes mais 
singulares da arquitetura euro-
peia contemporânea, estudou na 

Universidade de Bath, no Royal 
College of Art e na Universidade 
de Cambridge. 6a architects, fun-
dado com Stephanie Macdonald 
em 2001, ganhou importantes 
concursos de arquitetura e o seu 
trabalho tem sido reconhecido em 
numerosas ocasiões: foi nomea-
do para o Prémio de Arquitetura 
Contemporânea da União Europeia 
(Mies van der Rohe Award) em 
2011, 2013 e 2015 e, em 2012, 
recebeu a Medalha Schelling de 
Arquitetura. Tom Emerson foi pro-
fessor na Architectural Association 
de Londres e atualmente leciona na 
ETH de Zurique.

Exposição organizada pelo Museu de 
Arte Contemporânea de Serralves e 
comissariada por Carles Muro, curador 
adjunto dos programas de arquitetura do 
Museu de Serralves, em diálogo com Tom 
Emerson da 6a architects.
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Pedro Costa: Companhia
outubro 2018 — janeiro 2019

Pinturas, esculturas, desenhos, 
livros, poemas e documentação 
revelam as fontes e as influên-
cias da linguagem poética que 
caracteriza a cinematografia de 
Pedro Costa. A exposição incluirá 
retratos de Rubens, Watteau e 
Picasso, apresentados lado a lado 
com obras contemporâneas de 
artistas como Andy Warhol, Jeff 
Wall e Chantal Akerman, entre 
outros, provenientes de institui-
ções como o Andy Warhol Museum 
(Pittsburgh, EUA), o J. Paul Getty 
Museum (Los Angeles), o Museum 
of the City of New York, o Victoria 
and Albert Museum (Londres), 
o Museo Thyssen-Bornemisza 
(Madrid), o Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía (Madrid), o 
Palácio Nacional da Ajuda (Lisboa) 

e o Museu Calouste Gulbenkian 
(Lisboa). Pedro Costa: Companhia 
contará ainda com uma curta-me-
tragem e duas instalações sonoras 
inéditas, realizadas por Pedro Costa 
especificamente para a exposição.

Exposição organizada pelo Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves e comissariada 
por Nuno Crespo com Pedro Costa e João 
Ribas, Diretor do Museu de Serralves
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O Parque de Serralves teve a sua 
génese no final do século XIX e 
princípios do século XX, entre o 
rio e o mar, numa zona outrora 
exterior à cidade, tendo-se pos-
teriormente imposto como uma 
das últimas Quintas de Recreio 
do Porto. 
Ao herdar a propriedade, Carlos 
Alberto Cabral — um jovem idea-
lista, cosmopolita e apreciador 
das novas correntes artísticas que 
se impuseram entre os anos 1920 
e 1940 — rodeou-se de arquitetos 
e artistas, obtendo contributos 
para a construção e decoração da 
sua casa e jardins. O Parque de 
Serralves nasce de uma encomen-
da a Jacques Gréber, urbanista 
e arquiteto paisagista, cujo tra-
balho se dividia entre a Europa 
e os Estados Unidos. Com a sua 
grande experiência, Gréber cria 

uma obra-prima que se adapta na 
perfeição às condições biofísicas e 
topográficas do local, alcançando 
uma qualidade sensorial e estética 
única num conjunto de espaços de 
caraterísticas formais e ecológi-
cas distintas. Desenvolvendo-se 
ao longo de dois grandes eixos 
perpendiculares entre si, o Parque 
abrange os jardins formais que 
rodeiam a Casa, os bosques e 
matas que rodeiam a proprieda-
de, o lago romântico, e o assento 
agrícola do Mata-Sete. É consi-
derado um elemento fundamental 
na estrutura ecológica da cidade 
do Porto, diferenciando-se tanto 
pela sua dimensão e diversidade 
de espaços, como pela maturidade 
ecológica decorrente da longevi-
dade e estabilidade dos usos do 
solo. Estas características, acom-
panhadas de uma manutenção 
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cuidada e informada, propor-
cionam uma complexidade de 
habitats que se traduz na diversi-
dade do seu património arbóreo e 
arbustivo e na constituição de um 
porto de abrigo excecional para a 
biodiversidade animal. Ao nível da 
flora, é composto por vegetação 
nativa de Portugal (autóctone) 
e exótica ornamental (alóctone). 
Este património é constituído 
por cerca de 8000 exemplares de 
plantas lenhosas (árvores e arbus-
tos), possuindo representantes 
de sensivelmente 230 espécies e 
variedades originárias de todos 
os continentes. No seu elenco po-
dem ser apreciadas várias árvores 
notáveis pelo seu porte, idade ou 
raridade. A vegetação autóctone 
inclui algumas espécies raras, 
por exemplo o teixo; espécies re-
presentativas da flora nacional, 

como o azevinho e o pilriteiro; e 
algumas espécies emblemáticas 
de carvalhos, como o carvalho-
-alvarinho e o sobreiro. A flora 
alóctone assume no Parque de 
Serralves um papel fundamen-
tal, onde sobressaem espécies 
como a sequoia e sequoia-gi-
gante, o tulipeiro-da-Virgínia, o 
cedro-do-Atlas e o cedro-do-Lí-
bano, o castanheiro-da-Índia, 
os rododendros e as azáleas, as 
faias e o liquidâmbar. Ao nível da 
biodiversidade animal, o Parque 
é utilizado por uma significativa 
diversidade de espécies. O Parque 
acolhe, alimenta e é maternidade 
e berçário, constituindo morada 
vitalícia ou apenas passagem para 
outros destinos. E ao viçoso verde 
junta-se a vida animal em densas 
e delicadas redes de interação. 
Pica-paus, corujas, musaranhos, 
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morcegos, sapos e tritões, entre 
muitos outros, animam o espaço, 
intercalando-se no tempo diário 
e anual. Acrescente-se ainda os 
invertebrados que, pela diminuta 
dimensão, dão mundos ao mundo 
de Serralves. O assento agrícola 
do Mata-Sete, conhecido como 
“Quinta de Serralves”, situado na 
extremidade sul da propriedade, 
alberga diversos animais domés-
ticos de raças protegidas com 
caráter autóctone, como é o caso 
do burro de Miranda e dos bovinos 
das raças Arouquesa, Barrosã e 
Marinhoa, entre outras. O efetivo 
animal complementa a represen-
tação da paisagem rural de Entre 
Douro e Minho com características 
peculiares como as vinhas em ra-
mada, os prados e a bouça. O valor 
intrínseco do Parque enquanto 
ecossistema é exponenciado pela 
sua urbanidade e popularidade 
entre diferentes públicos, reve-
lando-se um veículo privilegiado 
de conexão com a Natureza, de 
transmissão de conhecimentos e 
de partilha de experiências.
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A Fundação Galp é uma instituição de direito privado, sem fins lu-
crativos, criada pelo Grupo Galp em 2009 e tem por missão servir a 
comunidade e o seu desenvolvimento sustentado. Para isso, é orien-
tada por critérios de equidade, racionalidade e eficácia operacional 
na aplicação dos meios que o Grupo fundador coloca à sua disposição, 
procurando ser um agente ativo e, em simultâneo, próximo na ligação 
deste com a comunidade. Empenhada, desde o primeiro dia, no de-
senvolvimento de atividades de investimento social que promovam a 
sustentabilidade, através da educação, da proteção do ambiente, do 
uso sustentável de energia e da cultura, a Fundação Galp acredita que 
o conhecimento permitirá a convergência, o compromisso e a coope-
ração essenciais para que a sociedade, nas suas várias comunidades, 
alcance a sustentabilidade. Defende a preservação da vida na terra 
e nos oceanos, com a produção e consumo sustentáveis de energia, 
contribuindo para a erradicação das desigualdades e procurando dis-
tinguir o mérito de quem desafia e encontra novos caminhos. 

Assim, tendo por base os seus eixos de atuação — Desenvolvimento 
Social, Energia e Ambiente, Educação e Cultura — e com o objetivo 
de concretizar o compromisso de intervenção social e apoio ao de-
senvolvimento do Grupo Galp, a Fundação associou-se à Fundação 
de Serralves — uma indiscutível referência cultural  — para que, em 
conjunto, prossigam um projeto cultural de relevo e abrangência que 
marque positivamente a oferta cultural para os mais novos. Esta par-
ceria tem como objetivo entregar à comunidade soluções culturais de 
elevada qualidade, promovendo assim o acesso direto à criação e edu-
cação artística, bem como a formação de novos públicos. 

A Fundação Galp convida-o a conhecer este projeto através desta bro-
chura ou nos sites das duas instituições.

https://www.facebook.com/fundacaogalp 
https://www.fundacaogalp.com/pt/
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Protocolos de colaboração

Apoio Institucional Apoio

Parceiro do Serviço Educativo 



OUT — MAR
Seg a Sex: 10h00-18h00
Sáb, Dom, Feriados: 10h00-19h00

ABR — SET
Seg a Sex: 10h00-19h00
Sáb, Dom, Feriados: 10h00-20h00

Consulte a informação regularmente atualizada 
em WWW.SERRALVES.PT

Fundação de Serralves
Rua D. João de Castro, 210 - 4150-417 Porto
www.serralves.pt / serralves@serralves.pt
Informações: 808 200 543


