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“Primeira vista” apresenta uma seleção 
de obras da Coleção de Livros e Edições 
de Artista da Fundação de Serralves nunca 
antes mostradas ao público e investiga a 
construção de álbuns ou portfólios, prática 
recorrente no trabalho de artistas contempo-
râneos ligados a movimentos como Fluxus, 
Nouveau Réalisme, arte concetual e minima-
lismo. Um roteiro de viagem ao mundo da 
arte contemporânea, a exposição permite 
criar ligações inesperadas aos percursos in-
dividuais de cada um dos artistas, ao mesmo 
tempo que dá a compreender a importância 
dos editores, determinantes em tornar estas 
obras acessíveis a públicos mais vastos. 

A tentativa de definição do que é um livro 
ou uma edição de artista tem acompanhado 
a história da arte contemporânea. Nas pa-
lavras do bibliotecário e curador britânico 
Clive Phillpot poderíamos falar do “espec-
tro dos livros de artista”. Entre as muitas 
categorias encontram-se por exemplo, 
compilações e antologias; escritos, diários, 
panfletos, revistas e inserções em jornais 
diários; manifestos; poesia visual; partitu-
ras; documentação variada; reproduções e 
cadernos de esboços; álbuns e inventários; 
trabalhos gráficos; banda desenhada; li-
vros ilustrados; arte postal; e arte em livro 
ou trabalhos em livro”1. Considerando este 
largo espectro identificámos as publicações 
agora apresentadas dentro do género dos 
álbuns, dando a conhecer um método co-
mum ao trabalho de vários artistas: o gesto 
de colecionar. Esta seleção tem ainda outro 
elemento comum: a subtileza do livro de 
edição limitada manual e artesanal. Todas 
as obras apresentadas têm este carácter 
excecional da manualidade conferido pelas 

1. Clive Phillpot, “Livros feitos por artistas e livros como 

arte”, in Ricardo Nicolau (ed.), Que sais-je? Livros e edições 

de artista, Porto: Fundação de Serralves, 2016, p. 160.

técnicas empregues na sua produção — seri-
grafia, litografia e gravura.

Refletindo consequentemente estas técnicas, 
os formatos tendem a ser maiores. O código 
do livro está na numeração das folhas soltas, 
na sequenciação, na folha serigrafada dobrada 
a meio, na presença do texto, na exploração 
plástica do suporte de papel, enquanto páginas 
que se encontram dentro de capas ou caixas-
portfólios. No entanto, este refinamento técnico, 
deve ser observado no contexto da produção 
artística do final dos anos 1970—80 e mesmo 
mais recentes e contextualizado através do per-
curso individual do artista. De destacar ainda a 
importância do trabalho de alguns artistas que 
se dedicaram com a mesma energia a publica-
rem os seus próprios trabalhos ou o trabalho de 
outros, como é o caso de Lourdes Castro, E.M. de 
Melo e Castro ou de Henri Chopin. 

Lourdes Castro
Album de naissance (Ombres portées)

De Lourdes Castro (1930, Funchal, Madeira) é 
apresentado um livro de artista sob a forma 
de um álbum de nascença, intitulado Album de 
naissance (Ombres portées), de 1972, 1ª edição, 
25 exemplares e impresso à mão. A 2ª edição, 
publicada em Paris em 2012 pela Editions du 
Griffon, tem uma tiragem de 120 exemplares 
sendo cada álbum assinado e numerado.
Simon Fainsilber, amigo da artista, empres-
tou a sombra das suas roupas e brinquedos 
de bebé, sendo o objetivo deste álbum, 
para quem o adquirir, adicionar elementos 
como o nome ou um traço que caracterize 
cada elemento de uma família. 
As fotografias pertencem ao álbum pessoal 
de Lourdes Castro e retratam a avó Laura 
Estela Magna M. de Bettencourt com a filha 
Ana ao colo (mãe da artista) e outra foto-
grafia da artista em criança.

Eduardo Arroyo, Guillaume Bijl, Lourdes Castro, Bob Cobbing, Raymond Hains, Robert 
Jacobsen, Louis Le Brocquy, Susanne Mahlmeister, E.M. de Melo e Castro, Gast Michels, 
Matt Mullican, Tom Phillips, Martial Raysse, Paula Rego, Julião Sarmento, Thomas 
Schütte, Ernesto Tatafiore, Takis Vassilakis, Carel Visser

Bob Cobbing, E.M. de Melo e Castro, Tom 
Phillips
Portfolio 2

Portfólio 2 (1975) é composto por um con-
junto de serigrafias de Bob Cobbing, E.M. de 
Melo e Castro e Tom Phillips e editado pelo 
artista e editor Henri Chopin. Conforme 
sugere o título, trata-se do segundo portfó-
lio de uma série de quatro, publicados no 
período de dois anos (1974 e 1975). Todos 
apresentam as mesmas características for-
mais e em cada um participaram 3 artistas. 
Portfólio 2 é o único em que participa um 
artista português e permite compreender 
a importância de E.M. de Melo e Castro na 
cena artística internacional associada à 
poesia concreta.
O percurso destes artistas, ainda que dís-
par, cruza-se num momento com a poesia 
concreta do início dos anos 1960. Bob 
Cobbing (1920, Enfield Town, Reino Unido — 
2002, Londres) é conhecido como editor e 
poeta e inclui neste portfólio um dos seus 
poemas visuais. E.M. de Melo e Castro (1932, 
Covilhã), um dos fundadores da poesia 
concreta em Portugal, reconhecido pelo ex-
perimentalismo e teorização, apresenta um 
poema visual que reflete o conturbado clima 
político em Portugal de 1975. Tom Phillips 
(1934, Londres), também desafiado pela 
poesia concreta, apresenta uma página da 
sua longa obra Humument, um trabalho de 
apropriação e intervenção, iniciado em 1966 
sobre o livro A Human Document (1892) de 
William H. Mallock.

Matt Mullican
Untitled (Portfolio II)

Untitled (Portfolio II) de Matt Mullican 
(1951, Santa Monica, Califórnia) é uma 
obra de 1993 composta por 10 serigrafias 
de grandes dimensões e 64 gravuras mais 
pequenas. Estas 64 gravuras agora não 
expostas correspondem a uma espécie de 
retrospetiva do trabalho do artista e repro-
duzem páginas de cadernos de notas de 
1972 a 1992, permitindo uma reflexão em 

torno do percurso conceptual de Mullican 
ao longo de 20 anos.
As 10 serigrafias impressas a 6 cores funcio-
nam como uma síntese dos fundamentos da 
obra do artista. Acerca do uso destas cores, 
que reconhecemos como comuns à sua obra, 
Mullican afirma “tenho as minhas ideias sobre 
a razão porque o vermelho é subjectivo, preto 
linguagem, amarelo as artes, azul o mundo e 
o verde os elementos”.

Thomas Schütte
New Year’s Book

New Year’s Book de Thomas Schütte (1964, 
Oldenburg, Alemanha), produzido em 2004, 
é um álbum composto por 20 gravuras que 
ilustram o texto do autor alemão Lars Dahms. 
Tal como o trabalho de Schütte, também este 
texto de Dahms reformula lugares-comuns, 
transformando-os em metáforas corrosivas. 
As gravuras do artista acompanham o texto 
com subtil acutilância, dando origem a uma 
obra simultaneamente delicada e brutal.
A obra é editada por Walther König, editor 
com o qual o artista estabeleceu desde o iní-
cio da sua carreira uma cumplicidade muito 
direta: em conjunto com o seu colega de cur-
so Ludger Gerdes, realizou na loja de postais 
da editora a obra Alles in Ordnung [Tudo em 
ordem], uma pintura cujas letras ocupam o 
teto do espaço. 

Raymond Hains
La Biennale éclatée

O portfólio de Raymond Hains (1926, Dinard, 
França — 2005, Paris), La Biennale éclatée 
(1976) é composto por um conjunto de 7 
serigrafias que reproduzem as capas dos catá-
logos de países que participaram na Bienal de 
Veneza nos anos de 1966 e 1968 fotografadas 
através de um vidro texturizado. O resultado 
é uma distorção da capa original, uma técnica 
explorada pelo artista durante essa década.
Cesare Misserotti, galerista e editor de Hains, 
que apoiou a produção deste portfólio, incluiu 
ainda a reprodução de uma obra original, 
Veneza Viva (1975).



Eduardo Arroyo, Guillaume Bijl, Robert 
Jacobsen, Louis Le Brocquy, Susanne 
Mahlmeister, Gast Michels, Martial Raysse, 
Paula Rego, Julião Sarmento, Ernesto 
Tatafiore, Takis Vassilakis, Carel Visser
Nós, Cidadãos da Comunidade Europeia

Publicado em 1989 por ocasião do bicentená-
rio da Revolução Francesa e adquirido no ano 
seguinte pela Fundação de Serralves, esta 
obra apresenta de forma exemplar a arte 
como possibilidade de reflexão crítica, polí-
tica e histórica. O ano de 1989 é um marco 
fundamental na história da Europa: a queda 
do Muro de Berlim, no final daquele ano, é 
um acontecimento marcante, num mundo 
cada vez mais global, cheio de mudanças 
drásticas e movimentações sociais massi-
vas. Pretextos não terão faltado durante 
todo aquele período para reunir num mesmo 
álbum obras de artistas cuja produção é tam-
bém uma reflexão destas questões políticas 
e sociais. O título surge na capa em 9 línguas 
e o trabalho reúne obras que variam entre a 
litografia, gravura e serigrafia.

Louis Le Brocquy (1916—2012, Dublim) apre-
senta uma litografia intitulada Zeus (1989) 
que representa a figura do Touro normal-
mente associada ao rapto de Europa da 
mitologia grega.

As obras de Ernesto Tatafiore (1943, Marigliano, 
Itália), Eduardo Arroyo (1937, Madrid) e de 
Martial Raysse (1936, Vallauris, França), com 
uma linguagem próxima da arte pop, represen-
tam a Europa através da figura feminina. Julião 
Sarmento também faz referência à figura femi-
nina, associada à mítica lenda portuguesa da 
Dama Pé de cabra.

Uma referência à Europa realizada de 
forma distinta é a de Gast Michels (1954, 
Echternach, Luxemburgo) com a litografia 
Les Peupliers (1989) que representa a ban-
deira da União Europeia.

A obra de Takis Vassilakis (1925, Atenas) afir-
ma em tom crítico que Le plus grand gain de 

la République Platonic... est la justice (1989) 
[A maior vantagem da República Platónica... 
é a justiça].

Já a obra de Paula Rego (1935, Lisboa), 
Children and their stories (1989) faz parte 
de uma série mais alargada produzida pela 
artista naqueles anos e aborda temas re-
correntes no trabalho da artista: os jogos de 
poder, a arbitrariedade política, a dissimula-
ção, a sexualidade reprimida.

A obra de Guillaume Bijl (1946, Antuérpia) 
intitulada Sorry (1989) é uma impressão 
offset de uma fotografia que reproduz uma 
de inúmeras instalações criadas pelo artista 
desde 1987 com o mesmo título. Segundo o 
artista, “quando naquele ano comecei a com-
pilar uma série de assemblages absurdas a 
partir de objetos existentes, criando assim 
abstrações, eu estava a ser infiel para com a 
minha própria forma realista. Chamei a estas 
pequenas obras Sorries”. E acrescenta ainda 
que “sorry [desculpe] é uma palavra prototí-
pica e em voga nesta era”.

Por último, três outros artistas contribuem 
para este álbum com propostas mais abs-
tratas. Duas litografias, uma de Robert 
Jacobsen (1912, Copenhaga — 2012, Egtved, 
Dinamarca), intitulada Parabol (1989), outra 
de Carel Visser (1928, Papendrecht, Países 
Baixos — 2015, Le Fousseret, França), inti-
tulada Melon (1989) e uma serigrafia de 
Susanne Mahlmeister (1952—2000, Berlim), 
Monumente Berlin (1989) da série “Geometria 
das cidades”. Nesta obra, Mahlmeister des-
taca um edíficio e trata o desenho do plano 
térreo como uma forma abstrata que sobre-
põe ao desenho da estrutura da cidade. 

Direção artística: Suzanne Cotter 

Coordenação: Sónia Oliveira assistida por Isabel Koehler 

Equipa de montagem: João Brites, Artur Ruivo 

Serviço Educativo: Denise Pollini (Coordenadora), Diana 

Cruz, Cristina Lapa 

Texto: Sofia Santos

Eduardo Arroyo, Guillaume Bijl, Lourdes Castro, Bob Cobbing, Raymond Hains, Robert 
Jacobsen, Louis Le Brocquy, Susanne Mahlmeister, E.M. de Melo e Castro, Gast Michels, 
Matt Mullican, Tom Phillips, Martial Raysse, Paula Rego, Julião Sarmento, Thomas 
Schütte, Ernesto Tatafiore, Takis Vassilakis, Carel Visser

‘First View’ presents a selection of works from 
the Serralves Collection of Artist’s Publications 
and Editions previously never shown to the 
public. It examines the production of albums 
and portfolios, a recurrent practice in the 
work of many contemporary artists that span 
different movements such as Fluxus, Nouveau 
réalisme, conceptual art and minimalism. The 
exhibition, a tour through these important 
histories of contemporary art feature works 
that create unexpected associations with each 
artist’s career and the decisive role played by 
publishers in making these ideas accessible to 
broader publics.

Throughout the history of contemporary art 
there have been attempts to provide a formal 
definition of an artist’s book or publication, 
engendering multiple definitions of what can 
be understood in its myriad range of formats. 
In the words of British-born librarian and 
curator, Clive Phillpot, we can talk about the 
‘spectrum of artists’ books’. Among the many 
categories in this spectrum are: magazine 
issues and magazine works; assemblies and 
anthologies; writings, diaries, statements 
and manifestoes; visual poetry and word 
works; scores; documentation, reproductions 
and sketchbooks; albums and inventories; 
graphic works; comic books; illustrated 
books; page art, pageworks and mail art; and 
book art and bookworks’.1 Considering this 
broad spectrum, the publications presented 
in ‘First View’ have been identified within 
the genre of albums, providing a common 
method in the act of collecting. The selection 
involves another common element: the 
subtlety of the hand-crafted and manual 
limited editions. All works on display feature 
this exceptional character of craftsmanship, 

1. Clive Phillpot, ‘Books by Artists and Books as Art’, in 

Ricardo Nicolau (ed.), Que sais-je? Artists’ Books and 

Editions, Porto: Fundação de Serralves, 2016, p. 170. 

conferred by the techniques employed 
in their production — silkscreen printing, 
lithography and engraving.

Reflecting on these techniques, the formats 
used tend to be larger. The codex of the book 
lies in the numbering of the loose sheets, in 
the sequencing, in the silkscreen folded in 
half, in the presence of the text, in the visual 
exploration of the paper format, including 
pages contained inside covers or portfolios. 
Nonetheless, such refined techniques should 
understood be in the context of artistic 
production of the 1970—80s and later decades 
and contextualized from the perspective of 
the individual career of each artist. In this 
respect, it is important to emphasize the 
support provided by galleries and publishers 
who have played a defining role in the 
realization of artists’ books. It is also worth 
noting the importance of some artists who 
have dedicated themselves with equal energy 
to publishing their own works and the works of 
others, such as Lourdes Castro, E.M. de Melo e 
Castro and Henri Chopin.

Lourdes Castro
Album de naissance (Ombres portées)

An artist’s book by Lourdes Castro (1930, 
Funchal, Madeira Island) is presented in the 
form of a baby memory book, entitled Album 
de naissance (Ombres portées) (1972). For the 
first edition 25 copies were manually printed. 
The 2nd edition, published in Paris in 2012 
by Editions du Griffon, had a print run of 120 
copies, with each album signed and numbered.
Simon Fainsilber, one of the artist’s friends, 
provided the shadows of his baby clothes and 
toys. The aim of this album, for those who 
purchased it, was to add elements, such as the 
name or trait that characterized each member 
of the family. The photographs were taken 
from Castro’s personal album and portray 



her grandfather, J. Moniz de Bettencourt, 
grandmother, Laura Estela Magna M. De 
Bettencourt, together with the artist’s mother, 
and J. P. de Castro, her father, showing the 
artist as a child.

Bob Cobbing, E.M. de Melo e Castro, Tom 
Phillips
Portfolio 2

Portfolio 2 (1975) is constituted by a set of 
silkscreen prints produced by Bob Cobbing, 
E.M. de Melo e Castro and Tom Phillips and 
published by the artist and publisher, Henri 
Chopin. As the title suggests, this is the second 
in a series of 4 portfolios published during 
1974 and 1975. All share the same formal 
characteristics and 3 artists participated 
in each. Portfolio 2 is the only featuring a 
Portuguese artist, highlighting the importance 
of E.M. de Melo e Castro in the international 
artistic scene associated with concrete poetry.
Bob Cobbing (1920, Enfield Town, UK — 2002, 
London, UK) is known as a publisher and poet 
and includes one of his own visual poems in 
this portfolio. E.M. de Melo e Castro (1932, 
Covilhã, Portugal) is one of the founders of 
concrete poetry in Portugal and is renowned 
for his experimentalism and theorization. 
In this work, Melo e Castro presents a 
visual poem that explores the troubled 
political climate prevailing in Portugal in 
1975. Tom Phillips (1934, London, UK), also 
influenced by concrete poetry, presents a 
page from his long-form work Humument, 
an appropriation and intervention began 
by the artist in 1966 of the book A Human 
Document (1892) by William H. Mallock.

Matt Mullican
Untitled (Portfolio II)

Untitled (Portfolio II) by Matt Mullican (1951, 
Santa Monica, California, EUA) is a work 
produced in 1993, with 10 large silkscreen 
prints and 64 smaller engravings. The 
64 engravings, currently not on display, 
reproduce pages from the artist’s 
notebooks produced between 1972 and 

1992 reflecting on Mullican’s conceptual 
path spanning a period of 20 years.
The 10 silkscreen prints printed in 6 colours 
offer a synthesis of the foundations of the 
artist’s oeuvre. Concerning the choice of 
these colours, which are reflected throughout 
his work, Mullican states ‘I have my ideas 
on why red is subjective, black represents 
language, yellow, the arts, blue, the world, 
and green, the elements’.

Thomas Schütte
New Year’s Book

New Year’s Book by Thomas Schütte (1964, 
Oldenburg, Germany), produced in 2004, 
is an album comprising 20 engravings that 
illustrates text by German author, Lars 
Dahms. Similarly to Schütte’s work, the text 
by Dahms reformulates common place ideas, 
transforming them into corrosive metaphors. 
The artist’s engravings accompany the text 
with subtle acumen, thus engendering a work 
which is simultaneously delicate and brutal.
The book was published by Walther König, 
a publisher with whom Schütte established 
a close relationship from the beginning of 
his career when, together with fellow artist 
Ludger Gerdes, he produced Alles in Ordnung 
[All in Order] (1989), a painting whose letters 
occupy the ceiling of the publisher’s bookshop.

Raymond Hains
La Biennale éclatée

The portfolio of Raymond Hains (1926, 
Dinard, France — 2005, Paris, France), La 
Biennale éclatée (1976) is constituted by 
a set of 7 silkscreen prints that reproduce 
the covers of the official catalogues of the 
countries that participated in the Venice 
Biennale in 1966 and 1968, photographed 
through a textured glass. The result is a 
distortion of the original cover, a technique 
explored by the artist during the 1960s.
Cesare Misserotti, Hains’ gallerist and 
publisher, who supported production of this 
portfolio, also included a reproduction of an 
original work, Veneza Viva (1975).

Eduardo Arroyo, Guillaume Bijl, Robert 
Jacobsen, Louis Le Brocquy, Susanne 
Mahlmeister, Gast Michels, Martial Raysse, 
Paula Rego, Julião Sarmento, Ernesto 
Tatafiore, Takis Vassilakis, Carel Visser
We, Citizens of the European Community

Published in 1989 on the occasion of the 
bicentenary of the French Revolution and 
acquired the following year by the Serralves 
Foundation, this work traces a historical 
journey and a reflection on the means by 
which art contributes to how we perceive 
critical, political and historical events. 1989 is 
a key year in the history of Europe: The fall of 
the Berlin Wall is a remarkable episode in an 
increasingly global world, filled with drastic 
changes and massive social movements. 
In that period there was no shortage of 
pretexts to compile works by various artists, 
whose production reflects major political and 
social issues. The title appears in 9 different 
languages on the cover and the album 
combines works ranging from lithography, 
engraving and silkscreen printing.
 
Louis Le Brocquy (1916—2012, Dublin, Ireland) 
presents a lithograph entitled Zeus (1989) 
which represents the figure of the Bull, 
usually associated with Greek mythology in 
the tale of the abduction of Europa by Zeus.

The lithographies by Ernesto Tatafiore (1943, 
Marigliano, Italy), Eduardo Arroyo (1937, 
Madrid) and Martial Raysse (1936, Vallauris, 
France) with clear pop art influences 
represent Europe through the female figure. 
Julião Sarmento (1948, Lisbon, Portugal) 
also alludes to the female figure by referring 
to the mythical Portuguese tale of the Dama 
Pé de cabra [The Lady with the Cloven Hoof].

Gast Michels (1954, Echternach, Luxembourg) 
provides a different kind of reference to Europe 
with the lithograph Les Peupliers (1989), which 
represents the flag of the European Union.

The lithography by Takis Vassilakis (1925, 
Athens, Greece) assumes a critical tone 

in its affirmation: Le plus grand gain de la 
République Platonic... est la justice (1989) 
[The greatest advantage of the Platonic 
Republic... is justice].

The engraving by Paula Rego (1935, Lisbon, 
Portugal), Children and their Stories 
(1989) is part of a larger series produced 
by the artist during the same period and 
examines recurrent themes in Rego’s work: 
power games, political arbitrariness and 
repressed sexuality.

Sorry (1989) by Guillaume Bijl (1946, 
Antwerp, Belgium) is an offset print from 
a photograph that reproduces one of the 
many installations created by the artist 
since 1987 with the same title. According to 
the artist, ‘when I began to compile a series 
of absurd assemblages from existing objects 
that year, thus creating abstractions, I was 
being unfaithful to my own realistic form. I 
entitled these small works Sorries’. Bijl adds 
‘sorry is a prototypical word and it was in 
vogue in this period’.

Finally, three other artists contribute to this 
album with more abstract proposals. Two 
lithographs, one by Robert Jacobsen (1912, 
Copenhagen — 2012, Egtved, Denmark), 
entitled Parabol (1989) and another by 
CarelVisser (1928, Papendrecht, The 
Netherlands — 2015, Le Fousseret, France) 
entitled Melon (1989),and a silkscreen 
print by Susanne Mahlmeister (1952—2000, 
Berlin, Germany), Monumente Berlin (1989) 
from the ‘Geometry of Cities’ series. In this 
work, Mahlmeister highlights a building and 
processes the blueprint of its ground floor 
plan as an abstract form that overlaps with 
the city’s structure.

Artistic direction: Suzanne Cotter 

Coordination: Sónia Oliveira assisted by Isabel Koehler 

Installation team: João Brites, Artur Ruivo 

Education: Denise Pollini (Head of Education), Diana Cruz, 

Cristina Lapa

Text: Sofia Santos
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LOJA SHOP
Uma referência nas áreas do design, onde 
pode adquirir também uma recordação da 
sua visita.

A leading retail outlet for the areas of design, 
where you can purchase a souvenir to remind 
you of your visit.

Todos os dias Everyday: 10h00-19h00

loja.online@serralves.pt 
www.loja.serralves.pt

LIVRARIA BOOKSHOP
Um espaço por excelência para todos os 
amantes da leitura.

The perfect place for all book lovers.

Ter Tue-Dom Sun-Fer Holidays: 10h00-19h00 
Seg Mon - Encerrado Closed

RESTAURANTE RESTAURANT
Desfrute de um vasto número de iguarias e 
deixe-se contagiar pelo ambiente que se faz 
viver com uma das mais belas vistas para 
o Parque. 

Enjoy a wide range of delicacies and allow 
yourself to be captivated by the environment 
associated to one of the most beautiful views 
over the Park.

Seg Mon- Sex Fri: 12h00-19h00 
Sáb Sat-Dom Sun-Fer Holidays: 10h00-19h00

restaurante.serralves@ibersol.pt

BAR
Onde pode fazer uma pausa acompanhada de um 
almoço rápido ou um lanche, logo após à visita às 
exposições. 

In the Bar of Serralves Auditorium you can 
take a break, with a quick lunch or snack, after 
visiting the exhibitions.

Todos os dias Everyday: 10h00-19h00

VISITAS ORIENTADAS  
ÀS EXPOSIÇÕES
GUIDED TOURS TO  
THE EXHIBITION

Realizar uma visita orientada permite 
aprofundar o conhecimento e a vivência das 
exposições a partir de percursos desenvolvidos 
pelos educadores do Serviço Educativo.

The guided tour provides a unique framework 
and context, allowing visitors to become more 
familiar with contemporary artistic production.

Acesso: Mediante aquisição de ingresso 
Museu+Parque

Access: Museum+Park admission ticket

VISITAS PARA ESCOLAS
TOURS FOR SCHOOLS 

Sujeitas a marcação prévia, com uma
antecedência mínima de 15 dias.
Para mais informações e marcações,
contactar (2ª a 6ª feira, 10h-13h/14h30-17h)
Minimum two—week advance booking is 
required. For further information and booking,
please contact (Monday to Friday, 10 a.m.—1 
p.m. and 2.30—5.00 p.m.)

Cristina Lapa: ser.educativo@serralves.pt
Tel. (linha direta/direct line): 22 615 65 00
Tel: 22 615 65 46
Fax: 22 615 65 33

Marcações online em Online booking at  
www.serralves.pt

PT
Dom 12h00—13h00

PT
Sun 12 p.m.— 1 p.m.

CASA DE CHÁ TEAHOUSE
O local ideal para a sua pausa do ritmo 
citadino ou para o descanso de uma visita 
pelo Parque. 

The ideal place to take a break from the 
bustling city or rest during a visit to the Park.

Seg Mon - Sex Fri: 12h00-18h00 
Sáb Sat-Dom Sun-Fer Holiday: 11h00-19h00


