Programa de Natal do Museu Municipal
Nesta época natalícia, o Museu Municipal de Tavira preparou um programa recheado
de actividades para a toda a população, bem como oficinas pedagógicas de carácter
lúdico para os mais novos.
O Museu convida a visitar as exposições no Palácio da Galeria, “Aurora da minha
humanidade” de Francis Tondeur, até 30 de Janeiro de 2010, e “HOPS! Tom & Rico”
de Rico Sequeira, até 20 de Fevereiro de 2010, e na Casa André Pilarte “Tecnologias
Tradicionais de Moagem”, em parceria com o Ecomuseu do Seixal, até 15 de
Fevereiro de 2010.
Descubra ainda o património arquitectónico barroco e contemporâneo da cidade, nos
passeios orientados: “Tavira Barroca”, no dia 22 Dezembro às 16h00 e “Tavira
Contemporânea”, no dia 29 Dezembro às16h00. O Ponto de encontro é no Palácio da
Galeria.
Para os mais novos, o Serviço Educativo propõe as seguintes oficinas:
“Postal Original”
Dias: 22 e 23 de Dezembro
Horário: 10h30 às 12h10
Público-alvo: Crianças com idades compreendidas entre os 6 os 12 anos
Inscrição gratuita e obrigatória (máximo 12 participantes)
“BD passo a passo“
Dias: 21, 23, 28, 29 e 30 de Dezembro (oficina única realizada em 5 sessões)
Horário: 14h30 às 17h30
Público-alvo: Crianças com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos
Inscrição gratuita e obrigatória (máximo 12 participantes)
Para além destas actividades, o Museu oferece ainda um desconto de 50% em todos
os catálogos das exposições do Museu Municipal de Tavira, até 6 de Janeiro, entre os
quais destacamos “Tavira, patrimónios do mar”, o catálogo recentemente distinguido
pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM) com uma Menção Honrosa para
o Melhor Catálogo 2009.
Em Tavira, Natal é também no Museu Municipal.
Informações / Inscrições:
Serviço Educativo do Museu Municipal de Tavira
edu.museus@cm-tavira.pt
telf.: + 351 281 320 500 (ext. 324)
fax.: + 351 281 322 888
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