PROGRAMA EDUCATIVO

Dá vida à cidade – A partir de imagens da exposição lisboa uma
grande surpresa vamos refletir sobre a passagem do tempo e as
transformações que ocorrem na paisagem urbana. Os participantes
são convidados a intervir na fotografia, construindo a sua cidade
ideal.
ESCOLAS 1º CICLO
3ªs, 4ªs e 6ªs às 10h
FAMÍLIAS
24 set., 22 out. e 26 nov. às 15h | 15 participantes (máx.)

Lisboa, olhar e interpretar - Visitas orientadas com exploração
do conceito da exposição (arquitetónico, geográfico, histórico).
ESCOLA SECUNDÁRIO
2ª e 6ª às 10h | 14h

Visitas orientadas - exploração dos processos fotográficos
alternativos, presentes na exposição e com recurso à mostra de
espécies fotográficos (cianotipias, albuminas…).
ESCOLA CURSOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS
2ª a 6ª às 10h | 14h

Visitas guiadas com os investigadores
ADULTOS
12 out. 13h | 26 out. às15h | 16 nov. às 13h |
30 nov. às 15h | 14 dez. às 15h | 6 participantes (mín.) 40 minutos

dos primeiros processos de impressão fotográfica em papel do
século XIX, através do qual a imagem fotográfica fica com uma
dominante cyan. *
ADULTOS
11 e 27 de out. às 9h30 | 8 participantes (máx.)

Oficina Fotografar Lisboa – Através de um itinerário pré
definido, os participantes irão fotografar alguns dos edifícios que
surgem na exposição lisboa uma grande surpresa. Os técnicos do
AML acompanharão o grupo, transmitindo algumas técnicas
de fotografia e simultaneamente alertando para as diversas
dificuldades que os fotógrafos tiveram na altura. O objetivo final é
obter uma fotografia do edifício na mesma perspetiva.*
ADULTOS
19 out., 9 e 23 nov. às 14h | 8 participantes (máx.)

Visita guiada com oficina Colorir Lisboa Após visita à
exposição e utilizando uma técnica muito popular durante o
século XX, os participantes intervêm nas provas fotográficas
a preto e branco criando uma nova interpretação colorida da
imagem.
SÉNIORES
2ª a 6ª feira | 10 participantes (máx.) |
90 minutos
*Atividade sujeita a cancelamento devido às condições climatéricas

Oficina de Cianotipia – Destinado ao público com
conhecimentos em fotografia analógica e interesse em processos
alternativos. Esta oficina pretende sensibilizar para as técnicas
de impressão em suporte fotográfico, sendo a cianotipia um
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