FÉRIAS DE VERÃO NO MUSEU DE LISBOA

Lisboa em 5 Atos
De 25 a 29 de junho ou de 2 a 6 de julho | Das 9h às 18h
A história de Lisboa que se descobre nos teatros é o tema para estas Férias no
Museu. Vamos falar de pessoas brilhantes. De outras sonhadoras… Como nós!
Ver lugares do passado com os olhos dos que os criaram e questioná-los com os
nossos olhos do presente. Curiosos!
Queremos conhecer rainhas, reis, escritores, escravos e muitas outras pessoas
anónimas que nos ajudam a compreender a cidade através dos séculos.
Está feito o convite para vivermos dias felizes, de aventura, de descoberta e de
muita ação. Venham daí os “atores”.

1.º Dia - 25 de junho (1.º grupo) │2 de julho (2.º grupo)
Local: Museu de Lisboa-Palácio Pimenta

Todos a cena!
Nós e os lisboetas da exposição Lisboa: Cidade Triste e Alegre: Arquitetura de um
Livro vamos unir-nos para preparar a nossa aventura. Será que estamos tristes ou
alegres?
A ver vamos.... Começamos por um Teatro Nacional. Tem nome de mulher. Upss!!!
É a rainha. Preparados para cantar os parabéns a sua Majestade?

Estamos a 13 de abril de 1846, dia do 27.º aniversário de D. Maria II e é dia de
inauguração do teatro.

2.º Dia - 26 de junho (1.º grupo) │3 de julho (2.º grupo)
Transporte: Palácio Pimenta - Destino: Praça do Rossio
Casa dos Bicos - Destino: Palácio Pimenta

Todos ao teatro!
Viajamos até à cidade verdadeira para irmos ao Teatro Nacional D. Maria II. Será
que é dia de ensaios? Parece que sim.
Tim-tim por tim-tim vamos ficar a saber tudo o que por lá se passa. E passou. É
proibido dizer a palavra …! Vamos ficar a saber porquê!?!?
Descemos até ao Terreiro do Paço. Onde no dia 1 de novembro de 1755, dia do
grande terramoto, caiu um grande teatro. Qual? Na cidade já não se vê. Estava ali
bem pertinho do Paço Real, na vizinhança do Rio Tejo. Amanhã tudo será esclarecido.

3.º Dia - 27 de junho (1.º grupo) │4 de julho (2.º grupo)
Local: Museu de Lisboa-Palácio Pimenta

Todos ao museu!
Na sala do terramoto lá está ele entre os escombros, o tal teatro a que chamaram
Ópera do Tejo ou Real Casa da Ópera que já não vimos e que poucos meses durou. Melhor sorte teve o rei que tanto o desejou e que estava noutra cidade no dia
da grande catástrofe. O seu nome era José e estava em Belém.
É o dia de descobrir no Museu teatros desaparecidos. Há uma pintura misteriosa
para revelar. Sabemos que é um teatro, mas para o observarmos bem vamos
acompanhados de quem faz a limpeza, conservação e restauro às obras de arte
do Museu. Assim acompanhados e munidos de cavalete, lupa e muitos outros instrumentos ficaremos a saber mais… até os pigmentos que deram cor ao vestuário
colorido dos atores e do público que estão nesta pintura seiscentista. Matérias vegetais e minerais que se transformaram em cores. Uau!

4.º Dia - 28 de junho (1.º grupo) │5 de julho (2.º grupo)
Transporte: Palácio Pimenta - Destino: Calçada da Ajuda │Jardim Botânico da Ajuda - Destino: Museu
de Lisboa-Teatro Romano │Regresso ao Palácio Pimenta

Todos ao Teatro do Rei e ao Teatro do Imperador!
De manhã vamos conhecer todos os recantos de um teatro feito para o rei e de
tarde desvendar os segredos sobre o teatro romano. Entre os dois teatros iremos
ao Jardim Botânico da Ajuda para passear e merendar onde príncipes e princesas
tanto aprenderam sobre plantas e natureza.
A História e a Arqueologia levam-nos a viajar do séc. XIX ao séc. I. Preparados para descobrir as diferenças? E será que há semelhanças?
5.º Dia 29 de junho (1.º grupo) │6 de julho (2.º grupo)
Local: Museu de Lisboa-Palácio Pimenta

Vestidos de História!

Trajados a rigor com fatos e adereços de época vamos dar asas à imaginação e
criar a nossa própria peça. Entre textos e improvisos, acompanhados de navegadores, comerciantes, infantas e muitas outras personagens, o teatro resultará das
nossas cabeças e seremos verdadeiros atores neste grande palco que é Lisboa.

Dos 6 aos 15 anos

Custo por participante: 45€
Inclui: transporte, atividades, materiais, seguro.
Não inclui: alimentação – devem trazer almoço e lanche de casa.
Informações e inscrições: servicoeducativo@museudelisboa.pt ou
217513256

