
          

FÉRIAS DE NATAL NO MUSEU DE OLARIA 2021 

ATIVIDADES PARA GRUPOS 
De entidades (Associações, Atls, Centros de estudos, Juntas de Freguesia, etc)

Dias  21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro 
                                                                    
Dos 6 aos 12 anos
Das 14:30h às 16:30h
Marcação obrigatória 
1.10€/ Participante
Máximo / grupo -  15 participantes
Máximo de 1 grupo por tarde

O Museu de Olaria possui um património repleto de memórias e histórias das várias
gerações de Barristas e Oleiros de Barcelos, assim como de outras regiões de Portugal.

Nestas  férias,  através  das  obras  em  exposição  vamos  explorar  diversos  conceitos
relacionados com as representações e seus autores. Já nas oficinas, os participantes
serão desafiados a libertar a sua imaginação para criar as próprias peças. 

EXPOSIÇÃO “ DA TRADIÇÃO À INOVAÇÃO” | Na magia do Natal 
Oficina de modelagem manual em barro 

Nesta atividade, convidamos os participantes a descobrir, na exposição “ Da tradição à
Inovação, os diferentes presépios modelados pelos vários barristas contemporâneos
de Barcelos.

Após terminarem esta descoberta, os participantes terão a oportunidade de criar um
presépio ou outras figuras para embelezar as suas casas na época natalícia.

EXPOSIÇÃO  “OLARIA NORTE DE PORTUGAL “ | Um Dia Na Vila de Oleiros 
Oficina de modelagem manual em barro 
Através  da exposição “Olaria  Norte  de Portugal”  e  da história  “Um Dia na Vila  de
Oleiros” vamos dar a conhecer o processo de trabalho de uma arte muito antiga, A
OLARIA. Posteriormente,  os  participantes  terão  a  oportunidade  de  experimentar  a
modelagem em barro e criar as suas peças. 



EXPOSIÇÃO “ DA TRADIÇÃO À INOVAÇÃO” | Galo Natalino 
Oficina de Pintura Do Galo de Barcelos 
Nesta oficina vamos ver que são muitas as cores e facetas que o Galo de Barcelos pode
ter. Assim, depois de uma visita à exposição “Da Tradição à Inovação”, vamos dar vida
aos nossos pincéis e mergulhar nas cores do Natal, criando o “ Galo Natalino”.

EXPOSIÇÃO “ REVISITAR O FIGURADO DOS MESTRES BARRISTAS DE BARCELOS” 

Reconfigurar – O Figurado  - Oficina de Pintura em Azulejo

Na  exposição  do  Figurado,  podemos  ver  trabalhos  de  vários  e  atuais  barristas  de
Barcelos.  A verdade é que cada artesão tem uma forma muito diferente de trabalhar
pelo que as obras, de cada um, têm caraterísticas muito próprias e identitárias. 

Inspirados nas representações e características das obras, que viram em exposição, os
participantes já em oficina darão asas à sua criatividade para através do desenho e da
pintura em azulejo criar a sua representação. 

Museu de Olaria
Rua Cónego Joaquim Gaiolas 
4750 - 306 Barcelos
Horário do Museu: Terça a sexta-feira: das 10h às 17:30h 
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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