
Hoje vamos sair da Escola e ir ao Museu… mas sabias que este Museu 
também já foi uma Escola? O que terá de tão valioso e especial este local 
para se ter tornado um Museu? Será que as crianças que aqui estudaram 
também se tornaram alguém importante? 
Vamos fazer uma caça aos seus tesouros e descobrir o que este Museu 
esconde!

Museu Escolar Oliveira Lopes
terça a sábado 09h30-12h30 / 
14h00-17h00
público escolar 1º e 2º ciclos

VISITA-JOGO
OBJETOS QUE CONTAM UMA HISTÓRIA

duração 120’
entrada  gratuita | lotação limitada | 
marcação prévia 
+info museuescolar@cm-ovar.pt | 
930402040 
produção 
Museu Escolar Oliveira Lopes 
iniciativa EIXO | aprendizagem criativa

Como forma de potencializar e dinamizar os espaços e equipa-
mentos culturais do município de Ovar surge a proposta Pelos Re-
cantos do CAO. Pretende-se uma visita/experiência envolvente e 
guiada pelos espaços do Centro de Arte de Ovar, como o auditório, 
camarins, foyer, antecâmera, plateia, régie e subpalco. Os visitan-
tes poderão entender como funciona o backstage e o trabalho de 
produção de espetáculos, bem como intervir diretamente em ações 
pontuais: falar através de microfones, mexer em projetores, entrar 
nos camarins, entre outros. Mais do que uma tour estática onde se 
explicam os procedimentos inerentes à apresentação de espetá-
culos, pretende-se a intromissão dos visitantes por meio de jogos 
lúdicos que permitam novos desdobramentos e descobertas.

COMO SE ENCONTRAM AS PERGUNTAS Tens uma pergunta? Vais ter de 
avançar. Se avançares em linha reta é porque já sabes para onde queres 
ir. Estás mesmo muito hesitante, não estás? Avança hesitante e não em 
linha reta. Continua a descobrir o movimento. 
Uma pequena bailarina procura uma pergunta, uma que é a mais difícil do 
mundo de ser encontrada.
Espetáculo de teatro e dança onde se abordam questões filosóficas para 
jovens através do espaço físico, do espaço corpo e do espaço mental.

teatro/dança

12 junho

Junta de Freguesia de Esmoriz
16h00
M/6

COMO SE ENCONTRAM AS 
PERGUNTAS

destinatários M/3
duração 35’
entrada gratuito 
info caovar@cm-ovar.pt
telf: 256 509 160
organização e produção
Imaginar do Gigante
Câmara Municipal de Ovar

visita experiência 

junho

Centro de Arte de Ovar

PELOS RECANTOS DO CAO

destinatários  M/6 |famílias e público 
escolar
duração 90’
+info caovar@cm-ovar.pt | 256 509 160
organização EIXO| aprendizagem criativa 

Desenvolvido no âmbito da aprendizagem criativa, este projeto desafia a 
uma nova abordagem sobre conceitos e vivências dos diferentes espaços 
museológicos, nomeadamente o Museu Júlio Dinis – Uma Casa Ovarense 
e o Museu Escolar Oliveira Lopes.

VISITA-OFICINA
O MEU MUSEU, A MINHA CASA

Uma visita ao Museu através dos vários sentidos, não basta estar lá para 
ver. É preciso escutar, sentir, cheirar, respirar... Acho que este sítio é espe-
cial... 
Sabes o que é uma Casa-Museu? É um local onde outrora viveu alguém 
muito importante e que fez deste local um sítio único. 
E se a tua própria casa fosse um Museu? Será que seria especial? Como 
seria?

Museu Júlio Dinis 
terça a sábado 09h30-12h30 / 
14h00-17h00
público escolar 1º e 2º ciclos

duração 120’
entrada  €1,5 | lotação limitada | 
marcação prévia
+info museujuliodinis@cm-ovar.pt | 
256 581 378
produção 
Museu Júlio Dinis  
iniciativa EIXO | aprendizagem criativa

permanente

permanente
permanente

CONHECER… OS LUGARES DO 
IMAGINÁRIO

Casas que se tornaram Museus, são certamente casas muito especiais e 
cheias de histórias… e esta Casa não é exceção! 
O desafio é vir conhecer esta Casa-Museu com os olhos de um “escritor”, 
como foi o próprio e conceituado Júlio Dinis. 
Porque vivia o escritor em Ovar? Será que ele gostava de aqui estar? Em 
quem é que se inspirou para escrever as suas obras? Vamos pôr a imagi-
nação e a interpretação a fervilhar! 
O ponto de partida é sempre a palavra, a palavra de Júlio Dinis, que está 
intrinsecamente para sempre nas paredes do Museu. 
Através desta oficina propõe-se promover e mediar a leitura e incentivar 
o cruzamento da literatura com as outras artes. Com apenas os conheci-
mentos anteriores dos participantes - promove-se, através da observação 
da casa de Júlio Dinis - o escrever da sua história, de uma possível história.

permanente

Museu Júlio Dinis 
Público escolar 
terça a sábado 09h30-12h30 / 
14h00-17h00

VISITA-OFICINA
ESCREVER O MUSEU, CONTAR HISTÓRIAS

duração 120’
entrada  €1,5 | lotação limitada | 
marcação prévia
+info museujuliodinis@cm-ovar.pt | 
256 581 378
produção Museu Júlio Dinis  
iniciativa EIXO | aprendizagem criativa

com MARIANA MARTINS DE OLIVEIRA



Refluxo é um coletivo de jovens que nasce da vontade de mostrar 
alternativas para a forma como vemos e vivemos o mundo à nos-
sa volta tendo como ferramentas a arte, a ecologia e a educação. 
Nascido em 2017, o projeto baseia-se na organização de eventos 
e ações locais de cariz cultural, social e ambiental, contando já com 
várias intervenções como a realização de eventos, oficinas, expo-
sições e centenas de quilos de lixo retirados do rio Cáster com a 
participação da comunidade. Refluxo é um movimento coletivo 
de vontade, uma estrutura de seres simpoiética fluída, humana e 
não-humana, que visa a mudança no mundo através de ações pla-
neadas localmente em colaboração com instituições culturais e de 
ensino. 

Nesta oficina vamos aprender os básicos da eletricidade! Exploran-
do o desenho e as possibilidades de interatividade entre o corpo, 
movimento, som, luz e o suporte a intervir. Da brincadeira e expe-
rimentação livre, ao desenho técnico de labirínticos circuitos ele-
trónicos capazes de ativar músicas, luzes e movimentos na tela do 
desenho. 
O término desta oficina prevê a apresentação dos trabalhos através 
de exposição pública em formato de mural interativo.

eletrónica / desenho 
/ intermédia 

12 jun a 23 jul

12, 19, 26 jun e 3, 17 jul | sáb

Museu Escolar Oliveira Lopes
sábados 14h30-17h30
12 aos 17

Oficinas 
REFLUXO 

OFICINA
VIARCO/REFLUXO

DESENHO ELETRÓNICO: A GRAFITE 
COMO FIO CONDUTOR

duração 15 h’
entrada  gratuita | lotação limitada | 
marcação prévia 
+info museuescolar@cm-ovar.pt | 
930402040
produção 
Museu Escolar Oliveira Lopes 
apoio VIARCO

Oceano convida-nos a mergulhar na natureza do fundo do mar 
onde o espaço está dividido em praia e mar. As crianças, na praia, 
observam as aventuras desta mergulhadora no fundo marino. É um 
espetáculo onde a dança serve a um imaginário divertido e cheio de 
aventuras aquáticas. Tendo sido concebido para pais e bebés, já foi 
testado para escolas da pré-primária em Paris, dando-nos a certeza 
que esta faixa etária sente-se atraída igualmente pelo espetáculo. 
Este modelo na sala de aula é uma nova fórmula. As diferenças ape-
nas radicam na falta de luz e vídeo com que o espetáculo foi conce-
bido. Mas a dança e a música mantêm-se iguais e a cenografia toda 
ela feita em crochê será levada para este espetáculo.

dança

29 junho a 2 julho 2021

OCEANO NAS ESCOLAS

Escolas
10h00 
3 aos 5 anos/Pré-Escolar

duração 30’
entrada gratuito 
info caovar@cm-ovar.pt 
256 509 160 
produção
EIXO| aprendizagem criativa 

encontro

19 e 20 jun

GIGANTES INVISÍVEIS 

PROGRAMA:

19 JUNHO - SÁBADO 

15h30 
DAMA PÉ DE MIM de ANA 
MADUREIRA

16h30 
OFICINAS PARA TODA A FAMÍLIA 

4 ILUSTRADORAS 
4 OFICINAS EM TRÊS 
TEMPOS COM:

MESA 1 ANABELA DIAS 
MESA 2 CÁTIA VIDINHAS 
MESA 3 ANABELA PEDROSA
MESA 4 BÁRBARA ROCHA 

18h30 
ESCREVER SOBRE OS LIVROS DOS 
OUTROS É MESMO DIFÍCIL 
COM RITA PIMENTA 

EM PERMANÊNCIA: 

EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO DE 
MARCO TAYLOR 
c/apoio do Teatro do Mar

EDITORA CONVIDADA EDIÇÕES 
MARCO TAYLOR

Parque Ambiental do Buçaquinho
14h30/19h30 
M/6 

duração 5h /dia
info
producaodogigante@gmail.com|
96 231 77 17
organização e produção
Imaginar do Gigante | 
Câmara Municipal de Ovar

20 JUNHO - DOMINGO 

15h30 
JÁ FALASTE COM UM AUTOR? 
MARCO TAYLOR

17h30
LIVROS NO TEATRO E NA DANÇA
COMO SE ENCONTRAM AS 
PERGUNTAS  

18h30
OFICINA DE FILOSOFIA PARA 
FAMÍLIAS COM JOANA RITA SOUSA

19h30 
MEDONHOS
Entrega dos Prémios do Concurso 
de Ilustração, realizado pelos alunos 
dos Agrupamentos de Escolas do 
Concelho de Ovar.

6º  ENCONTRO LITERÁRIO PARA 
OS MAIS NOVOS LEITORES

6ª edição do FESTIVAL GIGANTES INVISÍVEIS : Festival para a promoção da 
leitura a partir das artes:
Gigantes invisíveis - Encontro Literário Para Os Mais Novos Leitores 2020: 
a partir do mundo gigante dos livros, este festival interage com vários for-
matos da literatura contemporânea para crianças. A partir de um espetá-
culo de teatro, música, dança, imagem ou uma performance, descobrimos 
um livro. 
Um encontro para o impulso linguístico interdisciplinar, que vai dos livros 
às oficinas, às  conversas, às artes plásticas e às artes performativas con-
temporâneas para crianças. É nas diversas etapas desse mágico e miste-
rioso encontro entre a crianças e os Gigantes Invisíveis, que encontramos 
novas linguagens interativas, sempre a partir do livro.
O encontro literário Gigantes Invisíveis é já uma referência na literatura e 
nas artes contemporâneas para crianças em Portugal, estando destacado 
como um dos eventos mais originais do panorama literário português para 
a infância. 
Uma programação que interage com os livros a partir de várias linguagens 
artísticas, que pretende alargar o interesse pelos livros. Um encontro lite-
rário onde um parque ao ar livre nos leva a mundos inimagináveis.

Evento organizado pela Biblioteca da Escola Secundária Júlio Dinis, apoia-
da pela Direção do Agrupamento de Escolas de Ovar Sul, em parceria com 
a Câmara Municipal de Ovar e a Rede de Bibliotecas Escolares.
A realização do concurso tem como objetivo recriar, numa vertente literá-
ria e artística, o conteúdo das obras dinisianas mais marcantes no contex-
to ovarense, numa iniciativa que associa as artes ao valor da leitura, atra-
vés da apresentação de trabalhos originais e inéditos nas áreas da escrita 
e da ilustração.
Podem concorrer todos os elementos da comunidade escolar do concelho 
de Ovar, estabelecimentos que tenham como patrono Júlio Dinis, em Por-
tugal e no estrangeiro e comunidade ovarense.
O tema a apresentar nas duas áreas, escrita e ilustração, deverá partir de 
uma ou das seguintes obras de Júlio Dinis: As Pupilas do Senhor Reitor, A 
Morgadinha dos Canaviais e o Canto da Sereia. 

concurso

até 15 Jun

ver programa evocação dos 150 
anos do falecimento de Júlio Dinis

CONCURSO LITERÁRIO 
E DE ILUSTRAÇÃO 

“JÚLIO DINIS EM OVAR” 

info museujuliodinis@cm-ovar.pt 
256 581 378
produção
Museu Júlio Dinis 


