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Desafio para toda a Família
REPRESENTAÇÃO DO MEU SIGNO
O dia e mês em que nascemos está associado a um signo. Procura, 
com a ajuda dos teus pais, no catálogo digital, nas imagens das 
figuras modeladas por Rosa Ramalho, a representação do teu sig-
no e observa com muita atenção todos os pormenores. Dá asas à 
tua criatividade e imagina o seu significado. Agora supõe que és 
um colecionador de peças de figurado e vais encomendar a um 
barrista o teu signo segundo uma representação tua. Faz essa 
representação através de um desenho. Coloca tudo o pode estar 
associado a ti e ao teu signo e que gostavas que a peça tivesse. 
No fim pinta, a teu gosto, essa representação.

O Figurado de Rosa Ramalho na Coleção do Espanhol
Rosa Ramalho, natural de Galegos de S. Martinho - Barcelos, tornou-
-se uma notável barrista, quando já tinha cerca de 70 anos de idade.
Juan Rodriguez - O Espanhol, conheceu Rosa Ramalho por volta de 
1968, época em que as criações desta barrista eram já admiradas e 
colecionadas por pessoas ligadas às artes e à cultura. Juan Rodriguez 
começou por colecionar as obras de Rosa Ramalho e acabou até por 
desenvolver uma forte relação de amizade com a barrista de Barcelos. 
Estão patentes na exposição - “O Figurado de Rosa Ramalho na cole-
ção do Espanhol”, obras que somente agora são reveladas ao público. 
Algumas das quais foram criadas, por Rosa Ramalho, a partir de 
desenhos da autoria de Juan Rodriguez, que também era escultor e 
apaixonado pela mitologia grega.  
Convidamos-te para, em conjunto com os teus pais, visualizares o 
vídeo da exposição no site do Museu (www.museuolaria.pt) em ex-
posições virtuais e depois através do Catálogo Digital da Exposição 
“O Figurado de Rosa Ramalho na coleção do Espanhol” (também dis-
ponível no site), conheceres a história e os testemunhos de Juan Ro-
driguez sobre o trabalho e a amizade deste com Rosa Ramalho, assim 
como a fantástica coleção de peças que este colecionador juntou ao 
longo de vários anos. 
Depois de conheceres a história e a relação entre Juan Rodriguez e a 
Rosa Ramalho a exposição e as obras, temos um desafio para realiza-
res em casa.

www.museuolaria.pt
Telefone | 253824741 | 

E-mail | museuolaria@cm-barcelos.pt

Museu
DESAFIO PARA FAMÍLIAS

PARTILHA O TEU DESENHO E ENVIA-NOS
Partilha o teu desenho e envia-nos para publicar na galeria 
do desafio servicoeducativo@cm-barcelos.pt

MODELA A TUA FIGURA

Desejamos que passes 
bons momentos em família 

com o nosso desafio!

Depois de efetuares o passo 1 e 2 estás convidado (a) para quando, 
terminar o confinamento e, o Museu reabrir modelar a tua figura 
em barro. 
Só tens de enviar email para servicoeducativo@cm-barcelos.pt
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