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O Núcleo de Arte da Oliva é um centro de exposições de arte criado pelo município  
de São João da Madeira em 2013 no âmbito do projeto de reconversão de um dos seus mais 
simbólicos edifícios industriais, a fábrica e fundição da Oliva. Desde a sua fundação acolhe 
em regime de depósito duas coleções particulares que têm vindo a ser apresentadas num 
programa contínuo de exposições temporárias: uma das maiores coleções particulares  
de arte contemporânea do país (Col. Norlinda e José Lima) e uma das mais maiores coleções 
de Arte Bruta e Outsider da Europa (Col. Treger/Saint Silvestre). Juntas as duas coleções 
somam mais de duas mil obras e cerca de quinhentos artistas, nacionais e internacionais, 
sendo cada uma resultado de mais de trinta anos de aquisições. A residência das coleções 
está na base da programação das galerias de exposição e dos projetos desenvolvidos pelo 
Núcleo de Arte tornando-o o único centro artístico do país que trabalha de forma regular  
e contínua a arte contemporânea e arte bruta/outsider. Para além das exposições das 
coleções acolhe e organiza exposições dedicadas às artes visuais contemporâneas,  
tendo vindo a privilegiar recentemente projetos na área dos cruzamentos disciplinares. 

Durante o ano realizamos ações e projetos educativos que partem das nossas exposições 
e encorajam o desenvolvimento de novas perspetivas e aproximações à arte; promovemos 
visitas orientadas às exposições, oficinas artísticas e de exploração performativa,  
intelectual e crítica, bem como cursos teóricos para adultos.

Estas são as nossas propostas e desafios para o último quadrimeste de 2018.



Visitas orientadas às exposições

As visitas orientadas às exposições são momentos de aproximação aos objetos e formas artísticas que 
habitam este Núcleo de Arte. Pensadas como percursos sem pontos fixos de partida ou chegada, estas visitas 
contemplam o inesperado e consideram sobretudo o grupo que nela participa — a sua curiosidade, as suas 
expectativas e o seu tempo. Para além das visitas regulares, lançamos as visitas especiais:

LABIRINTO PROPÍCIO

O Labirinto Propício é formado por visitas dedicadas a um tema ou obra em exposição. Um percurso onde  
se estabelecem ligações entre obras e se leem textos de artistas e dos seus próximos. 

 • Em setembro, o primeiro Labirinto Propício: Ferro Fogo Gesso — propõe o filão da escultura.
 • Em outubro o percurso: Banho — será dedicado às práticas ritualísticas que acompanham a criação artística.
 • Em novembro, no terceiro Labirinto: A casa das cores — a pintura surge como mote para pensar e conversar.

Concepção e orientação
Daniel Costa
Destinatários
Curiosos de todas as idades
Datas

 • sáb. 22 de setembro – 17h00,  
qua. 26 de setembro – 13h00

 • sáb. 27 de outubro – 17h00,  
qua. 31 de outubro – 13h00

 • qua. 21 de novembro – 13h00,  
sáb. 24 de novembro – 17h00

Duração
60 minutos (sáb.),
40 minutos (qua.)



Visitas-oficina

As visitas-oficina são pensadas especialmente para um público mais jovem, em formação escolar.  
Nas visitas-oficina conversamos, lemos, desenhamos, observamos e exploramos diversas formas de contacto 
com as obras de arte. 

Para além das visitas.oficina regulares vamos iniciar o *entrEspaços, um programa de aproximação entre  
o centro de arte e escolas que queiram desenvolver um mini-programa de ações práticas de educação artística. 
Este é composto por uma visita às exposições e uma oficina realizada na escola. As visitas e as oficinas partem 
das exposições, exponenciando as suas possibilidades e relações fora delas. Exploramos práticas e linguagens 
em cumplicidade com os professores e alunos para desenvolver relações e encontros inesperados entre a arte  
e diferentes áreas curriculares.
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OFICINAS ARTÍSTICAS
As oficinas artísticas são momentos de exploração e reflexão sobre a arte do nosso tempo. Cada grupo terá 
tempo para pensar, experimentar, perguntar e arriscar. Estas experiências, essencialmente práticas,  
cruzam linguagens e disciplinas potenciando o conhecimento e a sua relação com a vida. São pensadas para 
diferentes idades e perfis e podem elas próprias ser combinadas de forma a responder às expectativas dos 
grupos que nos procuram.

As oficinas artísticas, mediante marcação prévia, requerem um mínimo de 15 participantes.



Bichos (quase) esquecidos

Quando as galinhas tinham corcovas de camelo e os peixes andavam sobre pés de três dedos,  
reinava sobre a Terra a felicidade. Homens, mulheres, adultos e crianças podiam transformar-se em 
animais e, num misto pessoa-bicho, cada um estava repleto de poderes… A partir de histórias mitológicas 
do mundo iremos conhecer e criar seres animalescos que nos falarão sobre o amor, a amizade, a coragem  
e a determinação.

Palavras-chave
mitos, animais fantásticos, assemblage
Concepção e orientação
Amanda Midori
Destinatários
3 aos 10 anos
Público do pré-escolar e 1º ciclo
Duração
60 a 90m
Número de participantes
12 a 25 pessoas / 1 turma



Dominó infinito

Nesta oficina vamos construir um jogo de figuras e palavras que exploram associações de ideias e ampliam 
o significado de objetos, sensações e imagens. Um jogo que se joga à medida que é construído. Um dominó 
onde as figuras e as palavras podem criar relações sem sentido e outras de múltiplos sentidos. Uma oficina 
para treinar a imaginação e a observação do que está à nossa frente, do que desejamos e projetamos.

Palavras-chave
desenho, escrita, jogo, imaginação
Concepção e orientação
Daniel Costa
Destinatários
15 aos 18 anos
Público escolar secundário
Duração
90 a 120m
Número de participantes
12 a 25 pessoas / 1 turma



Figuras escondidas

A figura humana, visível, discreta ou sugerida, é um tema omnipresente num museu. Cada manifestação 
pode gerar empatia ou curiosidade e constituir um ponto de partida para a criação de um personagem  
e de uma história. O participante é convidado a procurar na exposição imagens e objectos dos quais possa 
inferir personagens, acções e intriga, e a desenhá-los, ora individualmente ora em conjunto, em sequência 
de maneira a formar narrativas gráficas.

Palavras-chave
procura, imagem, desenho, narrativa, imaginação
Concepção e orientação
Sofia Neto
Destinatários
10 aos 14 anos
Público escolar do 2º e 3º ciclos
Duração
90 a 120m
Número de participantes
12 a 25 pessoas / 1 turma



Memórias suspensas

O que é uma memória? O que é o tempo? Do que nos lembramos? Do que nos esquecemos? E como  
nos sentimos?

Nesta oficina vamos pensar nestes temas e criar uma memória coletiva experimental através de várias 
técnicas (palavra, pintura, corpo, vídeo, som), materialidades (tintas, água, areia, pó de talco) e efeitos visuais 
(movimento, luz, projeção de vídeo).

Palavras-chave
tempo, escrita, pintura, vídeo, corpo, som
Conceção e orientação
Rebecca Moradalizadeh
Destinatários
6 aos 12 anos
Público escolar do 1º e 2º ciclo
Duração
90 a 120m
Número de participantes
12 a 25 pessoas / 1 turma



Arte Bruta?

Mas afinal o que é a Arte Bruta? O que une e se torna comum nas obras que vemos expostas?  
Quais as relações entre os autores, os trabalhos e a nossa interpretação?

Vamos conhecer as características principais e que são comuns entre as obras da coleção de Arte Bruta 
e desenvolver um trabalho pessoal, de desenho e colagem que reúna e combine estes elementos!

Palavras-chave
características, interpretar, comum, desenho, colagem
Concepção e orientação
Constança Araújo Amador
Destinatários
6 aos 10 anos
Público escolar do 1º ciclo
Duração
60 a 90m
Número de participantes
12 a 25 pessoas / 1 turma



OFICINAS PARA FAMÍLIAS
Nos últimos meses do ano as oficinas para famílias continuam a invadir o espaço do Núcleo. Pais, avós, periquitos 
e curiosos podem aparecer ao terceiro sábado de cada mês e rir, descobrir, pintar, recortar. As oficinas para 
famílias são concebidas para uma participação livre e espontânea de todos os que nela participam; podem entrar 
e sair, escolhendo o seu tempo e espaço de permanência.
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Ocupação Oliva: Máquinas a trabalhar  
e artistas XS a criar

Máquinas a trabalhar: o que move uma fábrica? Cabeça e corpo a criar: o que move um artista?  
O processo da criação artística será o foco deste programa anual de oficinas para famílias.

A cada terceiro sábado do mês o Núcleo de Arte da Oliva convoca todos a ocupar o pátio da antiga 
fábrica e as salas de exposição para relembrar e ativar a memória da indústria e os processos criativos.

 • Em setembro ocupamos com explosões de cores!
 • Em outubro ocupamos com um desfile de formas e peças, de artistas e máquinas!
 • Em novembro ocupamos com uma bolha gigante!
 • Em dezembro ocupamos com um labirinto!

Local
Núcleo de Arte da Oliva 
Datas
15 de setembro, 20  de outubro,  
17 de novembro, 15 de dezembro
Horário
15h00 – 17h30

Programação
Talkie-Walkie com Andreia Coutinho  
e Juliana Sá

As Oficinas para Famílias não requerem  
inscrição prévia



OFICINAS DE FÉRIAS ESCOLARES
Férias do Natal

A Cozinha da Criação
17 a 21 de dezembro
10h30 – 12h30, 14h30 – 17h00
Com Amanda Midori e Constança Araújo Amador

O que fazes na tua cozinha? Em quantas coisas diferentes pode a nossa comida se transformar?  
Vem descobrir com as tuas mãos uma cozinha cheia de criatividade e de imaginação onde os sumos são 
para beber, mas também para pintar. Já a farinha, os vegetais e os guardanapos servirão para descobrir 
desenhos. Ainda vamos inventar biscoitos apetitosos, levá-los ao forno e saborear. Por fim, e através  
de um filme em stopmotion, daremos vida aos objetos que por lá passaram.

Local
Núcleo de Arte da Oliva,  
Centro de Arte de S. João da Madeira

Data limite para inscrições
10 de dezembro
Número de participantes
10 a 15 pessoas



EXPOSIÇÕES

Apichatpong Weerasethakul: A Serenidade  
da Loucura
Curadoria Gridthiya Gaweewong,  
produção Independent Curators International (ICI), Nova Iorque
até 16 de setembro

A Serenidade da Loucura é a única apresentação europeia da primeira exposição retrospetiva da obra  
de Apichatpong Weerasethakul. Autor de culto do cinema atual, sobretudo conhecido por filmes como  
O Tio Boonmee que se lembra das suas vidas passadas (Palma de Ouro, Festival de Cannes 2010)  
ou Cemitério de Esplendor (2015) tem vindo a revelar-se como um artista cada vez mais presente  
no território das artes visuais.



Intersticial: Diálogos no Espaço entre 
Acontecimentos
Arte portuguesa na Coleção Norlinda e José Lima
Curadoria Miguel von Hafe Pérez
até 17 de fevereiro de 2019

Intersticial: Diálogos no espaço entre acontecimentos I (24 de maio – 07 de outubro de 2018)  
e II (19 de outubro de 2018 – 17 de fevereiro de 2019) com curadoria Miguel von Hafe Pérez apresenta uma 
vasta seleção de obras de artistas portugueses na Coleção Norlinda e José Lima. Pela primeira vez uma 
exposição da coleção concentra-se no núcleo de arte portuguesa que tem vindo a ser construído pelos 
colecionadores num programa contínuo de aquisições desde a década de 1980 até ao presente. A exposição 
reúne cerca de oitenta obras de cinquenta artistas entre os quais encontramos os nomes de referência  
de distintas gerações da história da arte portuguesa.



Histórias de Violência
Um diálogo entre obras da Coleção Treger/Saint Silvestre
Curadoria Gustavo Giacosa
até fevereiro de 2019

Histórias de Violência aborda a questão da destruição para que tendem os humanos,  
lançando interrogações sobre esta tendência, as suas origens e as suas relações com a arte e sobre  
como os artistas oferecem alternativas aos discursos usuais da sua representação.



Tarifários e condições de acesso

Entrada € 2

Gratuito
 • Domingos, 10h30 – 13h00
 • Habitantes de São João da Madeira
 • Menores de 12 anos
 • Escolas e IPSS de São João da Madeira
 • Membros da RPM, ICOM, ERIH, AICA  

e ASS. Europeia Turismo Industrial
 • Comunicação social

Descontos
 • 50% desconto cartão de estudante
 • 50% desconto maiores de 65 anos
 • Outros descontos estão contemplados *

Visitas orientadas ** € 2 / pessoa

Oficinas artísticas € 2,50 / pessoa
Oficinas para famílias € 5 / família

Oficinas das Férias Escolares € 15



Visitas orientadas e oficinas artísticas estão sujeitos a inscrição prévia com, pelo menos, uma semana  
de antecedência.

As visitas são realizadas para um número mínimo de 15 participantes.

* Estão previstos vários descontos nas visitas orientadas, oficinas e cursos.  
Para mais informações contacte-nos.

** Gratuitas para Escolas de São João da Madeira

Marcações
+ 351 256 004 190
nucleoarteoliva@cm-sjm.pt



Horário
terça-feira a domingo 
10h30 – 18h00

Núcleo de Arte da Oliva *
Oliva Creative Factory 
Rua da Fundição, 240
3700-119 S. João da Madeira

Telefone
+351 256 004 190
E-mail
nucleoarteoliva@cm-sjm.pt

Facebook | Instagram
@nucleoarteoliva

–
Design
André Gonçalves

* O Núcleo de Arte está instalado na antiga Fábrica  
da Oliva em São João da Madeira, atual Oliva Creative 
Factory. Está a 5 minutos de distância a pé da Torre  
da Oliva, do Museu da Chapelaria e do Museu  
do Calçado.


