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VISITE, PARTICIPE E VIVENCIE ESTA EXPERIÊNCIA!
VISITAS ORIENTADAS COM OFICINA DE CERÂMICA
Esta atividade, além de uma visita à exposição escolhida, promove também o desenvolvimento 
de uma atividade dentro do seu contexto.
Permitindo aos participantes a total liberdade de experimentar e se expressar através do bar-
ro, as atividades incluem uma visita orientada às exposições do Museu e a realização de uma 
atividade em oficina. 

EXPOSIÇÃO DE FIGURADO -  BRINQUEDOS DA MINHA INFÂNCIA  
Através da atividade “Brinquedos da minha Infância”, lembranças pueris irão surgir nos pen-
samentos dos nossos visitantes, que irão pintar ou modelar ( mediante escolha da atividade) 
um brinquedo que lhes irá trazer seguramente as mais doces recordações desses tempos.
Pretende-se remeter para a infância os momentos de partilha que surgirão deste encontro 
para que se possa desenvolver a atividade em sustentabilidade com a mesma.
Opção 1 - Oficina de modelagem em barro 
Opção 2 - Oficina de pintura de peça 
Preço: 2.20€/ participante
Duração da atividade: 90 minutos
Marcação obrigatória 

EXPOSIÇÃO DE OLARIA - NO MEU TEMPO ERA ASSIM….
“No meu tempo era assim...” ...que se dizia,  ...que se transportava, ...que se fazia”.
Nesta atividade, após uma aprazível visita à exposição de Olaria, os nossos participantes, entre 
dois dedos de conversa, irão pintar ou modelar (mediante escolha da atividade) um objeto util-
itário ou algo que o represente e que relembre os tempos em que o dia começava antes do galo 
cantar e onde as peças de olaria eram uma constante no dia a dia.
Opção 1 - Oficina de modelagem em barro 
Opção 2 - Oficina de pintura de peça 
Preço: 2.20€/ participante
Duração da atividade: 90 minutos
Marcação obrigatória 

EXPOSIÇÃO DO GALO DE BARCELOS - E O GALO CANTOU... 
Oficina de pintura de Galo 
Diz a lenda que, há muito tempo, um galo já  morto e cozinhado inocentou um peregrino de uma 
morte certa, quando, no momento do seu enforcamento, se levantou e cantou.
Nesta atividade, e após uma visita à exposição do Galo de Barcelos, os participantes irão poder 
dar cor e vida ao seu galo feito em barro, recriando, assim, aquele que é o símbolo da cidade e 
do país.
Preço: 2.20€/ participante
Duração da atividade: 90 minutos
Marcação obrigatória

VISITAS ORIENTADAS
Visitas em diálogo orientado. Nestas visitas, os participantes são convidados a partilhar e a rel-
acionar as suas experiências de vida com os conteúdos das exposições, de forma a privilegiar e 
valorizar a troca de saberes e experiências. 

VISITA ORIENTADA À EXPOSIÇÃO DE OLARIA
Na exposição “Olaria e Norte de Portugal”, estão patentes diversas peças de olaria portuguesa 
que fizeram parte do quotidiano de muitas gerações e que seguramente irão provocar diversos 
sentimentos e recordações. 
Talhas, cântaros, potes e alguidares são alguns dos objetos que podem ser observados durante 
a visita guiada à exposição, bem como as rodas de oleiro, o masseirão ou o cesto onde se car-
regava o barro.
Também as fotografias nas paredes favorecem a evocação das memórias de si já longínquas, 
mas que, ao se apresentarem de forma tão inequívoca na exposição, irão orientar os nossos 
visitantes para momentos específicos da sua vida.
Preço: 1.10€/ participante
Duração da atividade: 60 minutos 
Marcação obrigatória 

VISITA ORIENTADA À EXPOSIÇÃO DO FIGURADO
Nesta visita, os participantes podem conhecer e apreciar peças do Figurado de Barcelos, com 
representações e temas que vão desde o quotidiano (profissões, pessoas, festividades) aos 
temas religiosos (santos, presépios, Cristos). Uma viagem que vai dar a conhecer as repre-
sentações, as  as formas e as  cores do figurado pintado e do vidrado.
Preço: 1.10€/ participante
Duração da atividade: 60 minutos
Marcação obrigatória
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