
FÉRIAS DA PÁSCOA NO MUSEU DE OLARIA 2020 

Atividades de Grupos  

De 31 de março a 9 de abril  

Horário das Atividades – Entre as 14:30h e as 16:30h 

Crianças dos 3 anos aos 14 anos de idade 

Grupos:  

Mínimo 10 participantes 

Máximo 25 participantes  

 

1- Visitas Orientadas  

Visitas que permitem, aos participantes, descobrir e conhecer os temas representados 
nas exposições e os múltiplos assuntos associados a esta arte milenar – A Olaria.  

Exposições Patentes  

- O Figurado de Rosa Ramalho na Coleção do Espanhol  

- O Minho – Exposição de Delfim Manuel  

- Olaria Norte de Portugal – Olaria  

Duração 60 minutos  

0,65€ / participante  

 

 

2- Atividades com oficina 

Duração da Atividade 90 minutos  

1,10 / participante  

Mitos e Lendas no Figurado de Rosa Ramalho da coleção do Espanhol 



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.  

A Inês e a Galinha Pedrês que falava Olarês - Olaria Norte de Portugal  

Vamos contar a história duma encantadora galinha que fala com a sua amiga Inês. 
Juntas vão conhecer as mais variadas peças de olaria utilitária de Barcelos existentes 
na quinta do “ Lá vem Um”. Depois de conhecer a história, na oficina de modelagem, 
as crianças criam em barro a sua galinha da Páscoa. 

À volta das tradições do Minho – O Minho - Exposição de Delfim Manuel  

O Minho 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 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 de pintura azulejo, representar uma 

tradição à sua escolha.  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Museu de Olaria 

Rua Cónego Joaquim Gaiolas  

4750 - 306 Barcelos 

Horário do Museu: Terça a sexta-feira: das 10h às 17:30h horas  

Sábado, domingo e feriados: das 10h às 12:30h e das 14h às 17:30h 

Telefone: 253 824741  

E-mail: museuolaria@cm-barcelos.pt  

servicoeducativo@cm-barcelos.pt  
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