
FERIAS DA PÁSCOA NO MUSEU DE OLARIA 2020 

De 31 de março a 9 de abril  

Programa de atividades de inscrição individual  

Crianças dos 6 aos 12 anos  

1,10€/ Atividade  

As inscrições são obrigatórias e limitadas e deverão ser feitas através do formulário 
de inscrição disponível no site do Município http://buonline.cm-barcelos.pt  

Atividades  

Dia 31 de março 

Rosa Ramalho a Vida e Obra da notável barrista barcelense  

Através da exposição Rosa Ramalho na coleção do “ Espanhol” e da exploração do livro 

de colorir, as crianças irão descobrir as obras e conhecer a história de vida e de 

trabalho desta importante barrista barcelense.  

Dia 01 de abril  

Mitos e Lendas no Figurado de Rosa Ramalho  

Rosa Ramalho, barrista dotada de grande imaginação e criatividade, surpreende-nos 

com as suas fantásticas obras. Peças que transcendem o comum e nos levam pelo 

imaginário em busca de lendas e mitos que a estas obras se podem associar. Na oficina 

de modelagem as crianças darão largas à imaginação para criar as suas figuras 

fantásticas.  

Dia 02 de abril 

A Inês e a Galinha Pedrês que falava Olarês  

Vamos contar a história duma simpática galinha que fala com a sua amiga. Juntas vão 

conhecer as mais variadas peças de olaria utilitária de Barcelos existentes na 

maravilhosa quinta do “ Lá vem Um”. Na oficina de modelagem as crianças modelam 

em barro a sua galinha da Páscoa. 



Dia 03 de abril 

À volta das tradições do Minho  

O Minho, representado pelo figurado de Delfim Manuel, é uma região com fortes 

tradições. Das tradições típicas da Páscoa na região podemos referir a gastronomia da 

época e as bandas de música que em certos concelhos ainda acompanham a Cruz na 

visita pascal tocando alegres músicas populares.  

Nesta atividade as crianças vão conhecer importantes tradições do Minho através de 

peças em exposição e posteriormente em oficina vão criar em barro uma 

representação sua.  

Dia 07 de abril 

A azulejaria no Património de Barcelos  

A azulejaria é uma arte enraizada há séculos na cultura Portuguesa. Em Barcelos esta 

arte está patente em importantes monumentos e até em fachadas de edifícios. Nesta 

atividade as crianças farão uma visita a Monumentos de Barcelos, para conhecer a 

azulejaria aí existente. Posteriormente e já no Museu os participantes terão a 

oportunidade de pintar um azulejo de sua autoria.  

Dia 08 de abril 

No Museu à Procura dos Ovos da Páscoa  

Num divertido jogo as crianças vão, através de pistas, percorrer o Museu à procura dos 

Ovos de Páscoa. A atividade inicia com a conceção da cesta, com materiais reciclados, 

para colocar os ovos que misteriosamente cada criança encontra.  

Dia 09 de abril 

Magia das cores 

Chegou o momento de dar cor e vida às tuas peças para terminares as atividades de 

férias da Páscoa em grande e levares para casa as tuas obras já decoradas.  

Usa a tua criatividade e mostra o artista que há em ti! 



 

 

 


