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Horário das sessões:
Terça a sexta-feira:
10h00-12h00 | 14h30-17h00

As atividades do programa MUSEU 
SÉNIOR são ajustadas às necessidades 
de cada grupo.

Marcações e inforMações:
Museu de Olaria | Rua Cónego Joaquim Gaiolas | 4750 - 306 Barcelos
Telefone: 253 824741
e-mail: museuolaria@cm-barcelos.pt  
e-mail serviço educativo e de animação: servicoeducativo@cm-barcelos.pt         
Horário do Museu: 
Terça a sexta-feira: 10h00 - 17h30 
sábados, domingos e feriados: 10h00 - 12h30 | 14h00 - 17h30

ATIVIDADES

no MUndo dos MesTres da arTe PoPULar 
visiTa orienTada à exPosição da saLa do figUrado coM aTividade 
São transmitidos conhecimentos técnicos sobre o figurado de Barcelos, onde com pe-
quenas quantidades de barro eram feitos os brinquedos antigos como apitos, animais, 
bonecos, loucinhas, temas que vão desde o quotidiano (profissões, pessoas, festivida-
des) aos temas religiosos (santos, presépios, Cristos). Das caraterísticas das formas à 
variedade das cores desde o figurado pintado ao vidrado. 
Oficina do serviço educativo: Vamos moldar o nosso brinquedo com pequenas quan-
tidades de barro. Vamos ficar a saber que a produção de uma figura é composta por 
diversas partes unidas entre si (com a técnica da barbotina), sendo a bola, o rolinho e a 
placa os elementos base de qualquer figura. 
Preço: 2.20€/ participante
duração da atividade: 90 minutos

o gaLo de BarceLos
visiTa orienTada à exPosição da saLa do figUrado coM aTividade 
São transmitidos conhecimentos técnicos sobre o figurado, em particular o Galo de 
Barcelos, onde é possível visualizar deferentes galos. No espaço multimédia os partici-
pantes assistem a um documentário sobre a história e produção do Galo de Barcelos. 
Oficina do serviço educativo: Duas atividades à escolha uma de modelagem em bar-
ro outra de pintura de um galo. Nestas atividades são explicadas as técnicas para cada 
participante criar ou pintar o Galo de Barcelos. 
Preço: 2.20€/ participante
duração da atividade: 90 minutos

foi assiM QUe aconTeceU…
Visita ao Museu, onde os participantes são convidados a contar histórias relacionadas 
com as peças em exposição. Cucos e rouxinóis usados em criança para brincar, potes 
e panelas para cozinhar, são exemplos de peças que ganham agora vida nas histórias 
destes narradores. A atividade termina com a visualização de um documentário sobre a 
produção de olaria ou figurado. 
atividade gratuita 
duração da atividade: 70 minutos


