
FÉRIAS DE NATAL NO MUSEU DE OLARIA 2020

Aproveita estas  Férias de Natal para visitar o Museu de Olaria e participar nas suas atividades.
Vem conhecer um importante património,  liberta a tua imaginação e cria  as tuas próprias
peças.  

PROGRAMA

INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS 

Dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro 
Das 10h às 12h 

22 de dezembro de 2020 | PRESÉPIO EM AZULEJO  

Nesta atividade vais ter a oportunidade de fazer um presépio, de tua autoria, com uma
técnica diferente e muito original.

23 de dezembro de 2020 | OS TRÊS REIS MAGOS – Modelagem em barro

Neste Natal, surpreende a tua família, modela tu os Reis Magos para o presépio lá de
casa. 

29 de dezembro de 2020 | CONTO DE NATAL 
Deixa que este conto de Natal te desperte a curiosidade, a imaginação e te leve pelo
mundo da fantasia. 

30 de dezembro de 2020 |  OFICINA DE PINTURA
As férias de natal estão a terminar, e para acabares as tuas obras e o programa de
férias no Museu de Olaria não faltas à oficina de pintura. 

Inscrições e formulário no site do Município de Barcelos de 30 de novembro a 16 de
dezembro de 2020
(http://buonline.cm-barcelos.pt) 
Crianças dos 6 aos 10 anos 
Preço: 1.10€/ participante
Máximo: 10 participantes 
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INSCRIÇÕES DE GRUPO

Dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro 
Das 15h às 16:30h

NATAL NO MUSEU 

1- Visita orientada às exposições patentes no Museu.

Inscrições através do Museu de Olaria pelo 
 E-mail: museuolaria@cm-barcelos.pt 
servicoeducativo@cm-barcelos.pt    
Crianças dos 6 aos 14 anos 
Preço: 0,65€/ participante
Máximo: 10 participantes

2- Visita orientada às exposições do Museu e oficina de modelagem em barro ou oficina de
pintura em azulejo. 

Inscrições através do Museu de Olaria pelo 
 E-mail: museuolaria@cm-barcelos.pt 
servicoeducativo@cm-barcelos.pt  
Crianças dos 6 aos 14 anos 
Preço: 1.10€/ participante
Máximo: 10 participantes

Museu de Olaria
Rua Cónego Joaquim Gaiolas 
4750 - 306 Barcelos
Horário do Museu: Terça a sexta-feira: das 10:00 às 17:30 horas 
Sábado, domingo e feriados: das 10:00h às 12:30h e das 14:00h às 17:30h
Telefone: 253 824741
 E-mail: museuolaria@cm-barcelos.pt 
servicoeducativo@cm-barcelos.pt         
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