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A Casa Fernando Pessoa
é a casa que foi habitada pelo
escritor nos últimos 15 anos
de vida e onde é possível
visitar a reconstituição do
seu quarto, a sala multimédia
e a biblioteca especializada
em poesia mundial.

Morada
Rua Coelho da Rocha, 16
1250-088 Lisboa · Portugal
EMail
info@casafernandopessoa.pt
Geral (+351) 213 913 270
Biblioteca (+351) 213 913 276

Horário
Seg. a Sáb., das 10h00 às 18h00
(última entrada às 17h30)
Autocarros
709 · 713 · 720 · 738 · 774
Eléctrico 25 · 28
Metro Rato

Bem—
—Vindos!

O

Serviço Educativo da Casa Fernando Pessoa trabalha com
as muitas questões que a figura e a obra de Fernando Pessoa
continuam a lançar: o que sabemos da sua vida? O que deixou
escrito? Como podemos entrar no genial universo pessoano?

No trabalho que fazemos, privilegiamos a divulgação da biografia
e da escrita de Pessoa, desenvolvemos acções de mediação e promoção
da leitura, procuramos incentivar o cruzamento entre texto literário
e outras artes.
Os textos de Pessoa e de outros autores são o nosso ponto de partida,
e com eles desenvolvemos propostas para públicos com diferentes
expectativas, idades e áreas de interesse.
Para além do que fazemos dentro de portas, apostamos também
em levar as nossas oficinas a outros espaços como bibliotecas, escolas
ou auditórios. Entre as nossas actividades, contam-se um plano
variado de visitas à Casa Fernando Pessoa e um programa de oficinas
escolares e de férias, que podem conhecer em detalhe neste caderno.
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Visitas
VISITAS GUIADAS · Guided Visits
1 · Gerais · Regular
4€ sujeitos a descontos
Duração 60’
Sem marcação

SET’18 a JUN’19

Em português
Apresentam o autor e a sua obra através de um percurso
pelo edifício e estabelecem a relação da casa com a cidade
de Lisboa, no tempo passado e nos dias de hoje.

Segundas, Quintas
e Sábados*, às 15h

JUL e AGO’19

* Nos Sábados em que está prevista Visita Temática não há visita guiada.

4€ with discounts
Duration 60’ · No booking

In English

SEP’18 to JUN’19

The visit presents the author and its work in a journey
through the building that relates the house to the city of
Lisbon, in correspondence between the past and the present.

Segunda a Sábado*, às 15h

Mondays, Fridays
and Saturdays at 11.30am

JUL and AUG’19
Mondays to Saturdays,
at 11.30am

2 · Visitas de Grupo
Ensino Básico e Pré-escolar
Visita + oficina
2€ · Duração 90’
Ensino Secundário
1€ · Duração 60’

POR MARCAÇÃO

GRUPOS ESCOLARES
As visitas para grupos escolares encontram-se disponíveis
de Segunda a Sexta, em horários acordados com o professor
responsável.

Gratuito para professores
acompanhantes
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2€ · Duração 60’
Gratuito para monitores
acompanhantes

GRUPOS ORGANIZADOS
Estas visitas destinam-se a grupos de mais de 10 pessoas.
Estão disponíveis de Segunda a Sábado, em horários
acordados com o grupo, e são adaptáveis ao perfil e aos
interesses dos visitantes.

3 · Visitas Acessíveis
15 SET, 6 OUT,
3 NOV e 8 DEZ’18
Mensalmente
4€ sujeitos a descontos
Duração 90’

COM INSCRIÇÃO

Visitas com audiodescrição
Estas visitas guiadas são acessíveis para pessoas com
deficiência visual: incluem audiodescrição, recursos 3D
e textos em Braille.
Datas 2019 a anunciar

29 SET, 27 OUT,
24 NOV e 15 DEZ’18

Visitas em Língua
Gestual Portuguesa

Mensalmente
4€ sujeitos a descontos
Duração 90’
Marcação até 24h antes

As visitas acessíveis para a comunidade Surda são conduzidas
por um elemento da nossa equipa e por um intérprete de
Língua Gestual Portuguesa.
Datas 2019 a anunciar

4 · Visita—Percurso
GRUPOS
ESCOLARES
E ORGANIZADOS
Ensino Básico
e Ensino Secundário
3€ sem visita
4€ com visita
Grupos organizados
4€ sem visita
5€ com visita
Percurso 90’ · Visita Casa
Fernando Pessoa · 60’
Ponto de encontro:
Largo de São Carlos

POR MARCAÇÃO

Quando vejo esta Lisboa
Começando no sítio onde Fernando Pessoa nasceu, no
Largo de São Carlos, vamos percorrer várias ruas na zona
da Baixa e do Chiado. Ao longo do percurso descobrem-se
as lojas, as casas, os cafés e outros lugares que fizeram parte
do quotidiano de Pessoa, por circunstâncias de família,
de trabalho e de encontros de amor ou de amizade. Este
é um passeio por Lisboa, pela vida e obra do poeta. No seu
decorrer, os participantes são desafiados a registar ideias,
imagens ou detalhes, seja com o telemóvel ou em papel,
para assim construírem um mapa personalizado dos lugares
e das experiências por que passaram. Esta actividade pode
ser complementada com uma visita à Casa Fernando Pessoa.
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VISITAS TEMÁTICAS
5€ sujeitos a descontos
Duração 90’
Quinzenalmente,
Sábados às 15h
Datas 2019 a anunciar

8 SET’18
10 NOV’18

POR
COM MARCAÇÃO
INSCRIÇÃO

Na Casa Fernando Pessoa fazemos visitas
temáticas que, incidindo num determinado
aspecto relacionado com a vida ou obra de
Fernando Pessoa, propõem uma descoberta
mais alargada e profunda.

Coelho da Rocha, 16
Fernando Pessoa nasceu, viveu e morreu em Lisboa.
A visita Coelho da Rocha, 16, convida os visitantes a conhecer
os múltiplos lugares da cidade pessoana, começando
e terminando naquela que foi a sua última morada e sua
rua — e sem sair dela.
Com Luís Miranda

22 SET’18
17 NOV’18
1 DEZ’18

Amor + Pessoa
Amor + Pessoa encoraja os visitantes a conhecer Fernando
Pessoa e o espaço, lugar e importância do Amor nas suas
múltiplas dimensões e vidas.
Com Ricardo Belo de Morais

13 OUT’18
22 DEZ’18

Os deuses debruçam-se
do parapeito da escada
As peças do acervo de arte da Casa Fernando Pessoa saem
das reservas e apresentam-se aos visitantes. Conhecê-las
é conhecer um pouco mais da história da Casa.
Com Cátia Figueira

20 OUT’18

Almas Pares: Pessoa e Sá-Carneiro
Mais de 100 anos depois da morte de Mário de Sá-Carneiro,
uma visita que é uma viagem ao universo pessoal
e intelectual dos dois amigos.
Com Ricardo Belo de Morais
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INÍCIO
EM 2019

Contra argumentos não há factos
Pessoa escreveu histórias policiais a que chamou “novelas
policiárias” e que considerava serem “divertimentos
intelectuais”. Vamos descobrir estes textos e as suas
personagens, conhecer os autores criados por Pessoa para
assumirem esta faceta da sua escrita e saber quais eram
os policiais que constavam da sua Biblioteca Particular.
Com Carla Antunes

INÍCIO
EM 2019

Desassossego(s)
Visita dedicada à obra maior (e best-seller mundial)
de Fernando Pessoa em prosa: o Livro do Desassossego.
Uma obra com centenas de fragmentos, meandros e segredos;
uma declaração de amor a Lisboa, a que o escritor dedicou
quase toda a sua vida adulta.
Com Ricardo Belo de Morais
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Oficinas
1 · Público Sénior
GRUPOS
ORGANIZADOS
2€ · Duração 90’
Gratuito para monitores
acompanhantes
Máximo 15 pessoas

GRUPOS
ORGANIZADOS
Duração 90’
Entrada livre

POR MARCAÇÃO

Todos os sonhos do mundo
Esta visita está disponível de Segunda a Sábado, em horários
acordados com o grupo. Adaptada ao público sénior, esta
actividade é composta por uma visita à Casa seguida de um
momento de convívio entre os participantes, com leituras
de textos de Pessoa.

Álbum de histórias e memórias
Entre 1920 e 1935, Fernando Pessoa viveu no bairro de Campo
de Ourique. Nestes encontros, ouvimos as memórias dos
vizinhos sobre a vida no bairro e partilhamos histórias que
foram registadas ou que perduram em lembranças contadas
de boca em boca.

2 · Oficina Famílias
2€ Crianças (6 a 12 anos)
4€ Adultos (sujeitos
a descontos)
Duração 60’

COM INSCRIÇÃO

Visita Casa Fernando Pessoa
+
Oficina Pequenos Pessoas
Com este programa queremos reunir gerações em volta
da vida e obra de Fernando Pessoa, estimulando entre elas
o debate sobre o seu universo literário. Enquanto os adultos
visitam a Casa, as crianças vão descobrir a vida e obra do
autor, através de leituras e tarefas de grupo.
As duas actividades decorrem em simultâneo.
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3 · Oficinas Férias Escolares

COM INSCRIÇÃO

Oficina de Natal

Onde está a crónica?

17 a 21 DEZ’18

O que pode fazer de um dia aparentemente normal, um dia
especial? Nas férias de Natal, tomando como referência os
jornais juvenis criados por Fernando Pessoa, olhamos melhor
para os nossos dias para escrever o que vimos. Uma oficina
de textos jornalísticos, com destaque para a crónica.

50€ criança, por semana
8 a 12 anos · 10h às 17h
(acolhimento a partir das 9h)
Local a definir

Oficina da Páscoa

O canto de todos é o meu canto

8 a 12 ABR’19

Nesta oficina vamos descobrir tradições orais e escritas
de vários países. Viajamos com a ajuda de cancioneiros
populares e procuramos saber de que modo noutros tempos
se preservavam a arte e os costumes populares.

50€ criança, por semana
6 a 12 anos · 10h às 17h
(acolhimento a partir das 9h)
Local a definir

Oficinas de Verão

Navegar é preciso

24 a 28 JUN’19
1 a 5 JUL’19
22 a 26 JUL ‘19

Este Verão viajamos à descoberta de novas paragens e,
através de histórias contadas por vozes com línguas
e moradas distintas, vamos perceber por que se procuram
outros mundos. Vamos ver filmes, ler livros de vários países,
escrever histórias para contar, construir um diário de
viagem e dar vida a fantoches. Sem sair do Jardim da Estrela,
partimos à descoberta do mundo, que é a casa de todos nós.

Inscrições individuais
50€ criança, por semana
6 a 12 anos · 10h às 17h
(acolhimento a partir das 9h)

8 a 12 JUL’19
15 a 19 JUL’19
5 a 9 AGO’19
Escolas, CAF’s
e Grupos Organizados
3€ criança · (período
da manhã ou da tarde)
Jardim da Estrela
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Oficinas de Verão

A Casa convida

29 JUL a 2 AGO’19

Todos os Verões, a Casa Fernando Pessoa convida artistas
para fazerem connosco uma oficina de férias para crianças
e jovens. Em 2019 manteremos o hábito.

€50 criança, por semana
6 a 12 anos · 10h às 17h
(acolhimento a partir das 9h)
Na Casa Fernando Pessoa

Programa a anunciar

Oficinas de Verão

Modernista, modernista,
vais ter um verão de artista!

19 a 23 AGO’19
26 a 30 AGO’19
50€ criança, por semana
6 a 12 anos · 10h às 17h
(acolhimento a partir das 9h)
Jardim da Estrela

No Verão, o Jardim da Estrela é palco de brincadeiras,
descobertas e trabalhos manuais. Nesta oficina damos
a conhecer os trabalhos de Sonia Delaunay, Amadeu de
Souza-Cardoso, Júlio Pomar e Cristiano Cruz. Depois de nos
inspirarmos nas suas obras vamos fazer máscaras de letras,
aprender técnicas de pintura, pintar padrões em tecidos,
criar um livro desdobrável.

4 · Oficinas em Carteira

POR MARCAÇÃO

GRUPOS ESCOLARES E GRUPOS ORGANIZADOS
Estas oficinas foram pensadas para diferentes espaços e podem
acontecer dentro ou fora da Casa Fernando Pessoa. São adaptáveis ao
ciclo de ensino e a nossa equipa está disponível para as levar a escolas,
bibliotecas, auditórios ou outros espaços.

PRÉ-ESCOLAR

A arca secreta

2€ Casa Fernando Pessoa
3€ exterior
Duração 60’

Levamos às escolas uma arca com três poemas de Fernando
Pessoa, que apresentamos aos mais novos em leitura animada
seguida de uma curta oficina. Ao ritmo do poema Pial,
contamos pias e revemos os números, brincando com as
palavras e os sons dos versos. Com o poema dos Ratos — e da
loja que assaltam — conversamos sobre venenos e outras coisas
perigosas. A partir de um “caracol” trabalhamos a relação entre
imagem e palavras que julgamos conhecer bem. Procuramos as
palavras da história e os sentidos que lhes queremos dar. Uma
mesma palavra pode servir para dizer coisas diferentes.
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PRÉ-ESCOLAR
E 1º CICLO DO
ENSINO BÁSICO

“Um, dois, três.
Quem é? Quem são?”

2€ Casa Fernando Pessoa
3€ exterior
Duração 60’

Fernando Pessoa tinha vários amigos imaginários e quase
conseguia vê-los. Dava-lhes nomes e caras, e inventava
histórias de vida para cada um deles. Chamava-lhes
heterónimos e eram também escritores. Neste teatro
de fantoches, Pessoa vai apresentá-los um a um, mostrando
o que os aproxima e o que os distingue.

ENSINO BÁSICO

Pessoa apresenta-se

2€ Casa Fernando Pessoa
3€ exterior
Duração 90’

Textos de Fernando Pessoa e objectos como os que estão
na casa onde morou são o fio condutor para sabermos mais
sobre a vida e a obra do poeta. Interessa-nos especialmente
explorar a criação dos amigos imaginários com quem
gostava de brincar e conversar em criança. Um jogo que
Pessoa nunca abandonou e que está na base da criação dos
seus heterónimos. E porque brincar com as palavras é um
exercício que ajuda a exprimir o que pensamos e sentimos,
vamos pedir emprestada a máquina da poesia e inventar
poemas à medida da imaginação de cada um.

ENSINO BÁSICO
E ENSINO
SECUNDÁRIO

Descalçar “botas d’elástico”

2€ Casa Fernando Pessoa
3€ exterior
Duração 90’

ENSINO
SECUNDÁRIO
2€ Casa Fernando Pessoa
3€ exterior
Duração 90’

Vamos fazer uma revista modernista ao estilo da revista
Orpheu, criada por Fernando Pessoa e outros artistas e
escritores da sua época. Nesta oficina construímos livros
invulgares onde os textos têm palavras inventadas, os sons
se transformam em palavras e as ideias se completam com
os seus opostos. Na nossa revista vale tudo!

Máquina do Devaneio
Através de imagens, textos, poemas, filmes e músicas
de vários autores, embarcamos numa viagem pelo intrigante
universo de Fernando Pessoa. A máquina de escrever
Royal 10, que Pessoa usava no escritório onde trabalhou,
transforma-se numa máquina do devaneio que todos podem
utilizar. É a máquina que nos faz recuar à época de Pessoa,
descobrir como vivia então entre os escritores imaginários
que criou e, ao mesmo tempo, regressar ao presente para
pensar sobre o mundo de hoje. Uma visita participada que
desafia o grupo e cada um a fazer escolhas e ligações que
vão multiplicar as capacidades de percepção e interpretação
da obra.
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Clube
de Leitura
INÍCIO A
12 SET’18
Quinzenalmente,
às Quartas, 18h
Duração 90’
Entrada livre

Ir à estante
Em Setembro o Clube de Leitura retoma actividade.
Juntamo-nos para ler em voz alta textos de Pessoa e para
partilhar em grupo impresssões, dúvidas e associações
de ideias que essas leituras provocam.
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CALENDÁRIO
SET’18

8
12
15
22
26
29

Coelho da Rocha, 16 · VISITA TEMÁTICA
Ir à estante · CLUBE DE LEITURA
Visitas com Audiodescrição · VISITAS ACESSÍVEIS
Amor + Pessoa · VISITA TEMÁTICA
Ir à estante · CLUBE DE LEITURA
Visita Língua Gestual Portuguesa · VISITAS ACESSÍVEIS

OUT’18

6
10
13
20
24
27

Visitas com Audiodescrição · VISITAS ACESSÍVEIS
Ir à estante · CLUBE DE LEITURA
Os deuses debruçam-se do parapeito da escada · VISITA TEMÁTICA
Almas Pares: Pessoa e Sá-Carneiro · VISITA TEMÁTICA
Ir à estante · CLUBE DE LEITURA
Visita Língua Gestual Portuguesa · VISITAS ACESSÍVEIS

NOV’18

3
7
10
17
21
24

Visitas com Audiodescrição · VISITAS ACESSÍVEIS
Ir à estante · CLUBE DE LEITURA
Coelho da Rocha,16 · VISITA TEMÁTICA
Amor + Pessoa · VISITA TEMÁTICA
Ir à estante · CLUBE DE LEITURA
Visita Língua Gestual Portuguesa · VISITAS ACESSÍVEIS

DEZ’18

1
5
8
15
19
17 a 21
22

ABR’19

8 a 12

JUN’19

24 a 28

JUL’19

AGO’19

1a5
8 a 12
15 a 19
22 a 26
29 a 2 AGO
5a9
19 a 23
26 a 30

Amor + Pessoa · VISITA TEMÁTICA
Ir à estante · CLUBE DE LEITURA
Visitas com Audiodescrição · VISITAS ACESSÍVEIS
Visita Língua Gestual Portuguesa · VISITAS ACESSÍVEIS
Ir à estante · CLUBE DE LEITURA
Onde está a crónica? · OFICINA DE NATAL
Os deuses debruçam-se do parapeito da escada · VISITA TEMÁTICA
O canto de todos é o meu canto · OFICINA DA PÁSCOA
Navegar é preciso · OFICINAS DE VERÃO
Navegar é preciso · OFICINAS DE VERÃO
Navegar é preciso · OFICINAS DE VERÃO *
Navegar é preciso · OFICINAS DE VERÃO *
Navegar é preciso · OFICINAS DE VERÃO
A Casa convida · OFICINAS DE VERÃO
Navegar é preciso · OFICINAS DE VERÃO *
Modernista, modernista, vais ter um verão de artista! · OFI. VERÃO
Modernista, modernista, vais ter um verão de artista! · OFI. VERÃO

* ESCOLAS, CAF’s e GRUPOS ORGANIZADOS
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CASAFERNANDOPESSOA .P T

MARCAÇÕES

EQUIPA

VISITAS
visitas@casafernandopessoa.pt
OFICINAS E CLUBE DE LEITURA
servicoeducativo@casafernandopessoa.pt
(+351) 213 913 270

DIRECÇÃO
Clara Riso
Fátima Campos
(Adjunta)
Ricardo Silva
(Assistente)

PREÇÁRIO

COMUNICAÇÃO
Ana Marta Félix Ribeiro
Margarida Ferra

ENTRADA GERAL
3€ · Bilhete Inteiro
Descontos
1,50€ · Dos 13 aos 25 anos (Não Residentes em Lisboa)
2,60€ · Maiores de 65 anos (Não Residentes em Lisboa)
2,60€ · Pessoas com deficiência + Acompanhante (gratuito)

PRODUÇÃO
Gabriela Maldonado
Inês Cunha
SERVIÇO EDUCATIVO
Teresa Ramos dos Santos
(Coordenação)
Cátia Figueira

Gratuito
Crianças menores de 12 anos
Desempregados
Residentes em Lisboa, dos 13 aos 18 anos *
Residentes em Lisboa, maiores de 65 anos *
Investigadores e professores credenciados
Membros APOM e ICOM **
Sábados e Feriados, até às 14h
Dia Internacional dos Museus (18 Maio)

EQUIPA DE MUSEOLOGIA
Carla Antunes
Sónia Garrancho
(Coordenação)
Luís Miranda
Maria Bárbara Jarro
Mónica Ferreira

* Mediante apresentação de comprovativo
** Mediante apresentação de cartão de membro

BIBLIOTECA
José Correia
Ricardo Belo de Morais
Teresa Monteiro

VISITAS
1€ · Grupos escolares (por marcação)
2€ · Grupos organizados (por marcação)
4€ · Visitas Gerais Guiadas
5€ · Visitas Temáticas

LOJA E BILHETEIRA
Sónia Garrancho
(Gestão)
Albertina Afonso
Mónica Cruz

Descontos
Desempregados, estudantes ou maiores de 25 anos,
professores, reformados ou maiores de 65 anos
3€ · Vistas Guiadas Gerais
4€ · Visitas Temáticas
Tabela em vigor a partir de dia 1 de Outubro de 2018

Feel free to ask us
about our programmes
in other languages.
We are waiting
for your visit.

D E S I G N © W W W. G B N T. P T

Welcome to
Casa Fernando Pessoa.

