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Este Museu Também é Meu 

Exposição: O Corpo e a Glória 

 

 

Somos tempo. Existimos no tempo… 

...A vida dos homens no tempo é narrada, através do corpo…  

…viver é conviver. ...é existir com sentido. 

O sentido - o da vida de cada um de nós e das coisas que estimamos –  nasce da relação. Viver é conviver. 

António Ponte 

Diretor Regional da Cultura do Norte 

 

 

 

Escuta a música Gloria: Gloria in Excelsis de Vivaldi  e explica o que sentes… 

Escreve palavras do teu sentir. 
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Esta exposição narra a vida de Maria, mãe de Jesus.  
Estas imagens que percorremos com o nosso olhar são a história de vida de Maria.   
Vamos fazer um acróstico com o nome de flores a partir da palavra Maria.  
Tens como exemplo o acróstico com o nome de pedras preciosas: 
 

                                                                                

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A viagem por esta exposição remete-nos aos afectos, olhares, gestos, toques… 
Na representação do nascimento de Maria, concebida miraculosamente a partir de um abraço, ou de um beijo, trocados pelos seus 
pais, um anjo anuncia o seu nascimento . 

Margarita (pérola) 

Adamas (diamante) 

Rubinus (rubi) 

Iaspus (jaspe) 

Amethistus (ametista) 
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Genealogia da Virgem | Séc.XV 
Francisco João de Anvers 
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A Árvore Genealógica é uma representação das pessoas que fazem  ou 
fizeram parte da família. De onde viemos e como se formou a família que 
temos agora. 

O tema da árvore de Jessé remete para a genealogia de Cristo em que Maria, 
Mãe de Jesus, é uma flor. 

Inspira-te no quadro a Árvore de Jessé e constrói a tua própria árvore  
genealógica. 

Podes escolher  a raiz de uma árvore em que brotem flores ou frutos . Nestes  
desenhas os  teus familiares. Descobre um pouco mais as tuas origens 

 

 

 

Árvore de Jessé | Século XVI 
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 Descobrir…  Olhares de Maria 

Ajuda-nos a descobrir a que quadro ou escultura corresponde cada olhar. 

Escreve o sentimento, com uma palavra, que transmite cada olhar. 

Obra suspeita nº1 

A chave: Maria representada em estado de gravidez com uma túnica que envolve os pés, repousa a mão sobre o ventre. 

Obra suspeita nº2 

A chave: longos cabelos compridos que escapam sob o véu. 

Obra suspeita nº3 

A chave: com o rosto de olhar baixo  recebo a mensagem da Pomba. 
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 Obra suspeita nº4 

A chave: abraço o meu menino e dou-lhe leite. 

A chave: Eu, Maria, subo aos céus ajudada por anjos. 

A chave: olho com grande ternura o meu menino que está adormecido. 

A chave: seguro, com a mão esquerda,  o meu filho que está desnudado e coroado. 

Obra suspeita nº5 

Obra suspeita nº6 

Obra suspeita nº7 
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Este quadro representa o Nascimento de Maria. se olhares parece que são actores a representar num palco. Um grupo de mulheres 
rodeia e apresenta a pequena Maria saída do banho. No centro do grupo vê-se um fogareiro com brasas e a bacia de água. Ao fundo, uma 
ama conforta com alimento Santa Ana, mãe de  Maria.  

Os artistas  servem-se da luz, das sombras e da cor para termos a sensação que as coisas têm volume na superfície de um quadro. 

As duas mulheres que aparecem na cena em primeiro plano estão vestidas com cores quentes, logo, o nosso olhar vai de encontro a elas. 

Experimenta 

Pinta a imagem com cores frias, a nossa sugestão é usares os tons violeta e verdes. 

Compara a obra de António Bernardes com a tua adaptação.. 

 

 

 

Nascimento da Virgem | António Oliveira Bernardes | Século XVII  

Pintura a óleo sobre tela 
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Atelier 

Vamos fazer teatro… 

Propomos-te realizar um atelier de teatro: 

 

 Confeccionar máscaras com diferentes expressões faciais: 

alegria, tristeza, serenidade, medo... 

 Escolhe acções: sentar-se, levantar-se, caminhar… 

 As acções devem-se realizar expressando no corpo o mesmo 

sentimento que transmite a máscara (exemplo: quem põe a 

máscara de tristeza deve sentar-se abatido, levantar-se sem 

energia, caminhar arrastando os pés…) 

 Imagina e explica a situação que provocou o sentimento 

representado. Pentecostes | Diogo Teixeira | Século XVI 

Pintura a óleo sobre tela 
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Corresponde as imagens ao texto e numera consoante o acontecimento. 

Anunciação 

Um anjo diz a Maria que ela está grávida. 

Senhora do Ó  

Maria está grávida do Menino Jesus 

Nascimento do Menino  

25 de Dezembro 

Virgem do Leite  

Maria amamenta o Menino 

Santas Mães  

O Menino está a ser abraçada pela Mãe e avó, Santa Ana  

Nasce Maria  

Dia 8 de Setembro 
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À descoberta… 

O contraste da cor. 

Quais foram as cores mais utilizadas pelos artistas para trabalhar o vestuário de Maria. As cores usadas 

contrastam entre si? 

Faz provas de contraste de cor. Recorta tiras de papel e pinta cada uma de uma cor diferente, recorta os 

quadrados com duas medidas diferentes e pega no quadrado mais pequeno sobre o maior. Coloca-os todos 

juntos e coloca as cores que te pareçam ter mais contraste. 

Coloca aqui as tuas provas de cor. 
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Observa… 

Os oratórios serviam para as pessoas terem em casa e rezarem às 

imagens a que tinham devoção, isto é, aos Santos de quem gostavam e 

acreditavam mais. 

Normalmente, os oratórios eram portáteis. Eram uma espécie de 

caixinhas com uma pega onde estava colocado o Santo (o super herói…). 

 O oratório que viste no Museu tem a imagem de Maria com o Menino. 

 

Experimentação plástica: 

Constrói um oratório com a ajuda da tua professora. Deves criar uma 

imagem para pores dentro dele. Essa imagem deve ser algo que tu 

admires. 

 

Ideias:  

Usa a técnica plástica assemblagem para a construção das tuas criações artísticas. 

Autoria: Ana Luísa Pereira 

Oratório | Século XVII 

Escultura Indo-Portuguesa 


