
 

Instituições: marcação prévia 
Famílias: inscrição obrigatória para os dias indicados em cada atividade  



 

PALÁCIO GALERIA 

EXPOSIÇÃO “PALÁCIO DE ESPANTO” 
  
Conta uma história! 
Quem andou aqui? O que aconteceu? Onde fica este lugar? 
O visitante ao longo da exposição “Palácio de Espanto” criará significados sobre o que vê e posteriormente uma 
personagem e um lugar novo! 
Público: 6 aos 12 anos (grupos constituídos com o máximo de 15 participantes/ mínimo de 6) 
Instituições: marcação prévia 
Orientação: Patrícia Gonçalves 
 
A linha narra o meu caminho 
Como consigo contar o meu caminho através da linha? Vem visitar a exposição “Palácio de Espanto” e cria 
graficamente sons, sensações e outras experiências vividas por ti! 
Público: 8 aos 14 anos (grupos constituídos com o máximo de 15 participantes/ mínimo de 6) 
Instituições: marcação prévia 
Orientação: Patrícia Gonçalves 
 
Olharapos e outras figuras imaginadas 
Onde o novo não existe e queremos criar estranheza no que observamos, o desafio será criar figuras a partir das 
igrejas, do castelo, dos telhados de tesoura…personagens criadas do instante e da imaginação! Como vamos fazer? 
Público: 6 aos 12 anos (grupos constituídos com o máximo de 15 participantes/ mínimo de 6) 
Instituições: marcação prévia 
Orientação: Patrícia Gonçalves 
 
Sala das curiosidades 
Sabes o que é um crocodilo, viste algum? Sabes como é uma tartaruga, viste alguma? Sabes como é um elefante, 
viste algum?  
No mundo onde as imagens de lugares, de animais e plantas distantes se tornam familiares, o visitante terá como 
desafio criar novos animais, com formas e cores diferentes. 
Público: 6 aos 12 anos (grupos constituídos com o máximo de 15 participantes/ mínimo de 6) 
Instituições: marcação prévia 
Famílias: 8 de julho, sexta-feira, às 10h00 (inscrição obrigatória) 
Orientação: Patrícia Gonçalves 
 
Edmundo numa pequena aventura 
Nos bicos dos pés vamos viajar com o Edmundo por territórios longínquos. Será que a viagem vai correr bem? Será 
que ele é um monstro? 
Vem ouvir uma história ao longo da exposição “Palácio de Espanto” e criar uma ilustração. 
Público: 5 aos 10 anos (grupos constituídos com o máximo de 15 participantes/ mínimo de 6) 
Instituições: marcação prévia 
Orientação: Patrícia Gonçalves 
 
Oficina de Conservação e Restauro 
O que se entende por Património Cultural? Qual a importância da conservação dos bens culturais? Qual o nosso 
papel na transmissão dos bens patrimoniais às novas gerações? 
“A conservação do património contribui para a memória, ela mesma fundamental para a existência da humanidade.” 
Luís Efrem Casanovas 
Público: Adultos e crianças com idade superior a 8 anos (grupos constituídos com o máximo de 15 participantes/ 
mínimo de 6) 
Instituições: marcação prévia 
Orientação: Leonor Esteban 
 
 
 



 
 
EXPOSIÇÃO “DIETA MEDITERRÂNICA – PATRIMÓNIO CULTURAL MILENAR” 
 
Piquenique 
Após visita à exposição “Dieta Mediterrânica – Património Cultural Milenar” o participante representará um prato 
regional.  
Público: 5 aos 12 anos (grupos constituídos com o máximo de 15 participantes/ mínimo de 6) 
Instituições: marcação prévia 
Orientação: Patrícia Gonçalves 
 
Olha, pinta e compõe… 
Vamos olhar, conhecer e compor com os alimentos da dieta mediterrânica. Pinta e cria um rosto cheio de cores e 
imaginação! 
Público: 5 aos 12 anos (grupos constituídos com o máximo de 15 participantes/ mínimo de 6) 
Instituições: marcação prévia 
Famílias: 22 de julho, sexta-feira, às 10h00 (inscrição obrigatória) 
Orientação: Patrícia Gonçalves 
 
Prato do dia 
Primeiro o olhar, depois o pensar e por fim o criar, só não conseguirás saborear!  
Visita à exposição “Dieta Mediterrânica – Património Cultural Milenar” e elaboração de uma ficha didática. 
Público: 6 aos 12 anos (grupos constituídos com o máximo de 15 participantes/ mínimo de 6) 
Instituições: marcação prévia 
Orientação: Patrícia Gonçalves 
 
A caminho do mercado 
A Bia e o João são irmãos, ela tem uma alimentação saudável e ele não. Vem ouvir uma história e decidir o que 
iremos comprar no mercado. 
Público: 5 aos 10 anos (grupos constituídos com o máximo de 15 participantes/ mínimo de 6) 
Instituições: marcação prévia 
Famílias: 29 de julho, sexta-feira, às 10h00 (inscrição obrigatória) 
Orientação: Patrícia Gonçalves 
 
 

NÚCLEO ISLÂMICO 
 
EXPOSIÇÃO “TAVIRA ISLÂMICA” 
 
Vamos arrumar a casa 

Vamos olhar para as casas dos mouros que viveram em Tavira e descobrir os objetos que pertencem a cada divisão. 

Público: 6 aos 12 anos (grupos constituídos com o máximo de 15 participantes/ mínimo de 6) 

Instituições: marcação prévia 

Famílias: 15 de Julho, sexta-feira, às 10h30 (inscrição obrigatória) 

Orientação: Susana Gonçalves 

  

Momentos de lazer 

Vamos viajar no tempo. Ao longo de séculos os jogos de tabuleiro fizeram parte do quotidiano. Hoje ainda se 

praticam mas com menos regularidade. 

Vem reviver como os nossos antepassados islâmicos ocupavam os tempos livres e jogar o jogo do moinho connosco.  

Público: 8 aos 15 (grupos constituídos com o máximo de 15 participantes/ mínimo de 6) 

Famílias: 10 de Agosto, quarta-feira, às 10h30 (inscrição obrigatória) 

Orientação: Susana Gonçalves 

  



 

 
 
 
CONTACTOS:  
Museu Municipal de Tavira 
Calçada da Galeria 
8800-306 
Tlf.: 281 320 568   
email: museu@cm-tavira.pt   
www.museumunicipaldetavira.tavira.pt  
 
INFORMAÇÕES/INSCRIÇÕES: 
Serviço Educativo 
Tlf. 281 320 500 (ext. 2304)  
Email: edu.museus@cm-tavira.pt     
Patrícia Gonçalves  
 
HORÁRIO  
Palácio da Galeria e Núcleo Islâmico aberto de terça-feira a sábado, das 09h00 às 16h30 

 
 
 

 


